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  جامعة منتوري قسنطینة
  قسم العلوم السیاسیة/ كلیة الحقوق 

  یخلف. األستاذ ع/ مقیاس نظریة العالقات الدولیة 
====================  

  .باقي النقاش النظري نقدمھ في المدرج بواسطة الشفافات: مالحظة
  

  مفھوم القوة في العالقات الدولیة
  

لك الصور التي یحملھا متخذو القرارات، من مواقفھم تتكون التوجھات و األدوار و األھداف من ت
من العالم الخارجي و قراراتھم و تطلعاتھم لكن الحقیقة أن السیاسة لھا جانب تطبیقي یتكون من 

التي تقوم بھا الحكومات في مواجھة اآلخرین بھدف التأثیرعلى بعض ) actions(األعمال 
  .یق األھداف و الدفاع عن االنجازاتالتوجھات و القیام ببعض األدوار و كذلك تحق

أو تغییر سلوك أولئك الذین / إن الفعل ھو شكل من أشكال االتصال و الھدف منھ ھو التأثیر على
 یبعثھا )signal(قد ینظر إلى الفعل على أنھ إشارة . تعتمد علیھم الحكومة في تحقیق أھدافھا

 یحملھا ھذا األخیر عن الفاعل، و تتخذ المرسل الفاعل إلى المستقبل بھدف تغییر الصورة التي
أألفعال و االشارات في السیاسة الدولیة أشكاال متعددة مثل الوعد بتقدیم مساعدة خارجیة، أعمال 
الدعایة، استظھار القوة العسكریة، استعمال حق الفیتو في مجلس األمن، مقاطعة مؤتمر، تنظیم 

حركة تحرر، مقاطعة منتوجات دولة ما أو اعالن مؤتمر، تقدیم انذار في وثیقة دبلوماسیة، دعم 
  .الحرب

من خالل أفعال و اشارات دعم أو تغییر سلوك ) أ(تبدأ العملیة السیاسیة الدولیة لما تحاول دولة 
و من ھنا یمكن تعریف القوة على أنھا ) أي أفعالھا و سیاساتھا و الصور التي تحملھا(دولة أخرى 

 power is the general capacity" ( مراقبة سلوك الدول األخرىالقدرة العامة لدولة ما على"
of a state to control the behaviour of others.( 

 
ألنھا قامت بتحدید مجموعة من األھداف التي ال یمكن ) ب(التأثیر على الدولة ) أ(تحاول الدولة 

  ).ج(بالعمل ) خرى كذلكأو دول أ) (ب(إال إذا قامت الدولة ) أو كما أدركت ذلك(تحقیقھا 
إذا كانت ھذه ھي القاعدة لعملیة السیاسة الدولیة فإنھ یمكن النظر إلى القدرة على مراقبة السلوك * 

  :من زوایا مختلفة
.   ھو أساسا وسیلة للوصول إلى ھدف- أحد أبعاد القوة–) influence(التأثیر - 1

 ذاتھ لكن معظم ھناك بعض الحكومات التي تحاول أخذ التأثیر كھدف في حد
الحكومات ترى فیھ وسیلة تماما مثل المال و یتم استعمالھ للوصول إلى غایات معینة 

  .أو الدفاع عنھا مثل المكانة ، االقلیم، الشعب، الموارد األولیة، األمن، األحالف
و ) ressources(بعض الموارد ) ب(في أعمالھا ضد الدولة ) أ(تستعمل الدولة  - 2

صائص الفیزیائیة و الفكریة التي یمكن استعمالھا كأدوات لالقناع و التي ھي كل الخ
على مستوى السیاسة الدولیة یمكن أن یكون للدبلوماسیة . المكافأة و التھدید و العقاب

التي تصاحب األفعال أھمیة توازي أھمیة األفعال ذاتھا، فالدولة التي تستنفر قواتھا و 
ة یكون موقف الدول األخرى منھا  مخالفا تصرح أن ذلك یعود إلى أسباب داخلی

تماما لموقفھا من الدولة التي تستنفر قواتھا و تھدد باللجوء إلى إعالن الحرب ألن 
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االشارات و الدبلوماسیة تكون لھا أھمیة توازي أھمیة األعمال الدرامیة مثل 
 .االستنفار و حشد الجیوش

حتى ) ب(و ) أ(قة بین الدولتین یتضمن حتما عال) ب(أن فعل التأثیر على الدولة  - 3
و إن لم تكن في ھذه العالقة عملیة اتصال مباشرة بین الطرفین، و إذا استمرت ھذه 

 ).process" (عملیة"العالقة لمدة زمنیة معینة یمكن القول بأن ھناك 
على القیام بعمل ما بحیث ال یمكن ) ب(ارغام الدولة ) أ(إذا كان بإمكان الدولة  - 4

على القیام بنفس العمل في ھذه الحالة یمكن القول أن ) أ(ارغام الدولة ) ب(للدولة 
في تلك القضیة بعینھا و من ثم باالستطاعة ) ب(تمتلك أكثر قوة من ) أ(الدولة 

ال یكون لھا شأن إال عند مقارنتھا بقوة الدول ) quantity" (كمیة"اعتبارالقوة 
 .األخرى و القوة بھذا المعنى نسبیة

  
ھي عالقة / قائمة على الموارد/ فھي وسیلة: خالصة أنھ یمكن النظر إلى القوة من زوابا مختلفةال* 

  .یمكن قیاسھا خاما/ و عملیة
  

  :فالقوة تضم: ینقسم مصطلح القوة إلى ثالثة عناصر تحلیلیة* 
  للتاثیر على الدول األخرى) acts(األفعال - 1
  إلنجاح عملیة التأثیر) ressources(الموارد  - 2
 .أو ردود الفعل على أعمال الدول األخرى) responses(االستجابة  - 3

  
  :عند رسمھم لسیاسة ما أو استراتیجیة لتحقیق األھداف یطرح متخذو القرار األسئلة التالیة* 

  ؟)ب(انطالقا من أھدافنا، ما ھي األشیاء التي نتمنى أن تقوم بھا أو ال ال تقوم بھا الدولة  - 1
 ؟)ج(تقوم أو تمتنع عن القیام بالعمل ) ب(لدولة كیف نتمكن من جعل ا - 2
 أو تمتنع عنھ؟) ج(تقوم بالعمل ) ب(ما ھي الموارد التي نمتلكھا كب نجعل الدولة  - 3
 المحتمل على محاولتنا للتأثیر على سلوكھا؟) ب(كبف سیكون رد فعل  - 4
  ؟3 أو 2 أو 1ما ھي التكلفة التي ندفعھا مقابل قیامنا بالعمل  - 5

  
   بالتأثیرعالقة القوة

بل كذلك ) ب(على تغییر سلوك الدولة ) أ(إن التأثیر ال یتضمن فقط امكانیة قدرة الدولة  - 1
على مواصلة سیاسات أو سلوك معین یكون لصالح ) ب(إلقناع الدولة ) أ(محاوالت الدولة 

 )ب(أو یخدم مصلحتھا، فعملیة التأثیر إذن متواصلة و ال تتوقف عند قیام الدولة ) أ(الدولة 
  ).ج(بالسلوك 

). أ(كذلك بعض التأثیر على الدولة ) ب(من الصعب ایجاد حالة ال یكون فیھا للدولة  - 2
لكن الحقیقة أن التأثیر ) ب(إلى ) أ(النموذج المقدم آنفا یفترص التأثیر في اتجاه واحد من 

 ال تحاول الوصول إلى أھداف معینة ما لم تكن) أ(عملیة متعددة االتجاھات ألن الدولة 
أدنى ما یمكن . ھناك أعمال دول أخرى في النظام الدولي توجھ اھتمامھا نحو وجھة معینة

فإذا لبت الدولة : في العالقات بین الدول) feedback( أن یوجد ھو مشكل التغذیة العكسیة
إلى تغییر سلوكھا و قد ) أ(فذلك قد یؤدي بالدولة ) ج(بقیامھا بالعمل ) أ(رغبات الدولة ) ب(

  ).ب(لك التغییر لصالح الدولة یكون ذ
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و ھي الحالة التي تكون علیھا " رد الفعل المنتظر"ھناك نوع من العالقة التي تتضمن  - 3

و بالتالي تلجأ إلى تغییر ) أ(في انتظار مكافأة أو عقوبة من طرف الدولة ) ب(الدولة 
  .أي اشارة تدل على أنھا ستقوم بعمل ما) أ(سلوكھا حتى قبل تقدیم الدولة 

ما ) أ(لن یقوم بالھجوم على ) ب(بأن العدو ) deterrence theory(تسلـّم نظریة الردع 
العكس تماما قد یحدث في . دام یعلم مسبقا بأن مستوى ما سیلحق بھ من دمار سیكون كبیرا

و لكنھا ال تقوم ) ج(بالسلوك ) ب(قیام ) أ(العالقات الدولیة و ھي الحالة التي ترغب فیھا 
من ) أ(و ھو رد فعل ال یخدم مصالح ) د(خوفا من قیامھا بالسلوك ) ب(على بالتأثیر 

  .وجھة نظرھا
) أ(حیث ترغب ) multilateral(متعددة األطراف " رد الفعل المنتظر"قد تكون فكرة 

 و ھي -) ك(لكنھا ال تلجأ إلى دفعھا للقیام بھ خشیة من قیام الدولة ) ج(بالعمل ) ب(قیام 
  ).أ(و الذي ال یخدم مصالح ) د(مل  بالع- دولة ثالثة

في إمكان الباحثین في العالقات الدولیة قیاس القوة و التأثیر، لكن ما یھم في السیاسة الدولیة  - 4
ھو ادراك التأثیر و القدرات من طرف متخذي القرار و الطریقة التي یترجمون بواسطتھا 

قھا الدول على العمل اشارات الحكومات األخرى، و ما مالیین الدوالرات التي تنف
المخابراتي إال بھدف تكوین صورة عن قدرات و نوایا الدول األخرى، و إذا ما كانت الھوة 

  .بین اإلدراك و الواقع كبیرة فإن ناتج السیاسة الخارجیة یكون كارثیا بالنسبة للدولة
 بالقوة السلبیة و یسمى ھذا) ج(لمنعھا من القیام بالعمل ) ب(للتأثیر على ) أ(قد تلجأ الدولة  - 5

)negative  power ( أو الردع ، بحیث تمنع)أعماال معینة تراھا في غیر مصلحتھا ) أ
ابرام فرنسا و بریطانیا (الوطنیة و ھذه حالة متكررة كثیرا في السیاسة الدولیة 

   ).التفاقیةمیونیخ مع ألمانیا بھدف نتعھا من غزو تشیكوسلوفاكیا
 

  الموارد
و ال یمكننا معرفة قدرة ) ب(للتأثیر على ) أ(ة ھو تلك الموارد التي تجمعھا العنصر الثاني للقو

دولة للسیطرة و مراقبة أعمال و سلوكات دوا أخرى ما لم نتمكن من معرفة الموارد و القدرات 
من الواضح أن العالقات السیاسیة ال تتضمن أطرافا ذات تأثیر . الموجودة على الساحة

لداخلیة بإمكاننا جرد قائمة من القدرات التي تمكن جماعة بشریة من متساوي، ففي السیاسة ا
التحكم في بقیة الشعب و التأثیر على أھم القرارات و تتضمن ھذه القائمة حسب الباحث 

المال، الثروة، األخبار، الوقت، الحلفاء : القدرات المادیة) Robert Dahl" (روبرت دال"
كم في مناصب الشغل ، و القدرات غیر المادیة مثل السیاسیین، المناصب الرسمیة، التح

إن ھذا ال یعني أن كل من یملك ھذه العناصر یقود اآلخرین ألن . الشخصیة و خصائص القیادة
تعبئة الشخص لتلك العناصر لتحقیق األھداف السیاسیة و " روبرت دال"ذلك یستوجب حسب 

 و األصدقاء و شخصیتھ ألھداف سیاسیة فمن یستعمل الوقت و المال"امتالكھ لمھارات التعبئة 
قد یتمكن من التأثیر على اآلخرین، أما من یستعمل نفس األشیاء الختراع مصیدة فئران فھذا ال 

  ".یصلح للسیاسة
في السیاسة الدولیة یقصد بھذا القدرات و الموارد التي تتم تعبئتھا من قبل الدولة بغرض تحقیق 

القوة (أھداف بعینھا في حقل السیاسة الخارجیة، فالموارد ال تحدد االستعماالت التي تذھب إلیھا 
داف التي ألن الستعمال مرھون باألھ) النوویة قد تستعمل إلنتاج الكھرباء أو للردع أو للحرب
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إن تنوع وسائل السیاسة الخارجیة لدولة ما للتأثیر على اآلخرین لھا عالقة . ترسمھا الدولة
الخالصة ھي أن طریقة . بكمیة القدرات و نوعیتھا، فأعمال الدولة و أھدافھا مرھونة بقدراتھا

 لھ عالقة استعمال الدول لقدراتھا مربوطة بأھدافھا الخارجیة لكن اختیار األھداف و الوسائل
  .مباشرة بالموارد المتوفرة لدى تلك الدولة

  
  ممارسة التأثیر

 اكتشف الباحثون في شؤون المجتمع البشري أن األفراد و الجماعات یلجأون الستعمال الكثیر 
من التقنیات األساسیة للتأثیر على بعضھم البعض، و في النظام السیاسي الدولي حیث تنعدم 

و قد ) bargaining(السلطة الشرعیة فإن الدول تلجأ إلى المساومة القوة المھیمنة و مركز 
و ) Charles Schleicher(و تشارلز شلیتشر ) Quincy Wright(اقترح كوینس رایت 

أربع تقنیات للمساومة في مجال السیاسة الدولیة و التي لھا ) A.Organski(أورغانسكي 
 .لدوليأھمیة كبیرة لفھم ممارسات التأثیر في النظام ا

 
  ):ب(في انتظار ثالثة سلوكات تقوم بھا ) أ(فالدولة 

  في المستقبل) ج(بالعمل ) ب(تقوم  - 1
  في المستقبل) ج(بالعمل ) ب(ال تقوم  - 2
 في المستقبل) ج(القیام بالعمل ) ب(تواصل  - 3
 

  :مجموعة من التقنیات) أ(و انطالقا من ھنا، أمام * 
تھدید، المكافأة و كذلك العقوبات لكن الواقع ھنا و التي قد تتضمن ال) persuasion( االقناع - 1

یشیر إلى تلك الحاالت التي یتقدم فیھا طرف باقتراح معین أو نقاش حول مسألة ما و یطلب 
ال نستطیع التسلیم دوما بأن . من الطرف اآلخر قبول اقتراحھ دون أن یلوح بالتھدید أو المكافأة

) ب(ضد ) أ(ین و أن نھایة التأثیر تكون لصالح ممارسة التأثیر تحدث دوما ضد آمال اآلخر
  ).دولة تقترح ندوة دولیة حول المخدرات و الدولة الثانیة توافق: المثال(
) ب(الطرف ) أ(و ھي الحالة التي تعد فیھا ) the offer of rewards( اقتراح مكافأة - 2

فلربح . كثیرة و متنوعة، و المكافآت )أ(بتقدیم مكافآت إذا ما وافقت األخیرة على مقترحات 
دعما مالیا ) ب(على ) أ(الدعم الدبلوماسي في تنظیم الندوة الدولیة حول المخدرات قد تقترح 

أو تخفیضا في الضرائب الجمركیة على سلعھا أو دعما لھا في ندوة حول وسائل االتصال أو 
  .تعدھا برفع العقوبات السابقة المسلطة علیھا

المكافأة قبل ) ب(في بعض األحیان تطلب ) the granting of rewards( تقدیم مكافأة - 3
في مفاوضات لتوقیف الحرب غالبا ما یرفض : مثال). أ(قیامھا بالعمل المطلوب منھا من قبل 

  .كل من الطرفین التخلي عن أسلحتھ حتى یرى بأن الطرف اآلخر یحترم االتفاق
  :ینقسم إلى نوعینو ) the threat of punishment( التھدید بالعقاب - 4

برفع الضرائب ) أ(و ھي الحالة التي تھدد فیھا ) positive threat( التھدید االیجابي -أ
أو باستعمال ) ب(الجمركیة، بقطع العالقات الدبلوماسیة، بحصار اقتصادي ضد 

  .الحرب
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بقطع المساعدات ) أ(بحیث تھدد ) threats of deprivation( التھدید بالحرمان -ب
في ) أ(و ایقاف المكافآت و االمتیازات األخرى التي منحتھا إیاھا ) ب(یة عن الخارج
  .السابق

) أ(تقوم ) the infliction of non-violent punishment( ایقاع عقوبة غیر عنیفة - 5
كي تدفعھا إلى تغییر سلوكھا و ال یمكن لھذا التغییر أن یحدث ) ب(ببعض التھدیدات تجاه 

الى استعمال ) ب(لكن اإلشكال ھنا ھو أن ھذه الحالة قد تؤدي بالطرف بالوسائل األخرى، 
زیادة النفقات : مثال(نفس الوسائل التي قد تؤدي الى حالة غیر مرغوب فیھا من الطرفین 

فقد یقود مثل ھذه الحالة الى تصعید قد یصل الى المواجھة العنیفة ما لم یتم حل ) العسكریة
  .المشكلة

في غیاب تعدد الوسائل المتاحة الیوم للسیاسة الخارجیة كانت ) force(استعمال القوة  - 6
الحكومات سابقا تلجأ في مفاوضاتھا الى االعتماد على القوة التي كانت بمثابة الطریقة 

سابقا كانت فكرة نزع السالح معناھا : مثال(الوحیدة التي تمكن الدول من ممارسة التأثیر 
  ). الخارجیةالتخلي عن أھم وسیلة في السیاسة

================================  
  
Reading  

Power, in the social sciences, is the ability of persons or groups to 
impose their will on others. Persons with power can enforce their 
decisions by applying, or threatening to apply, penalties against those 
who disobey their orders or demands. Power is present in almost all 
human relationships. Teachers have power over students, employers 
over employees, parents over children, bullies over weaklings, and 
militarily strong nations over weak nations. 
Forms of power include coercion, influence, and authority. Coercion is 
the use of physical force to enforce decisions. Influence is the ability to 
produce an effect through example, persuasion, or some other means 
without using force. 

 
Authority is power that is based on agreement by a majority of the 
members of a society or group. For example, teachers have power 
(authority) over their students because it is widely recognized and 
agreed that they must have it to keep order and teach effectively. In 
democracies, the authority of government is based on the consent of the 
governed. Leaders chosen by the voters in free elections have authority 
to make decisions for the people.  

 
Main sources of power include (1) superior resources, (2) superior 
numbers, and (3) superior organization.  
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Resources may be physical or human. Physical resources include 
money, goods, and property. They give a person the power to buy what 
he wants, and enable him to command the services of others. Human 
resources that give power include intelligence, knowledge, skill, 
prestige, social position, bravery, and personal charm or beauty. Such 
qualities become a source of power when they enable a person to lead, 
influence, or control other persons.  

 
Power in numbers can be seen in elections which give the winners the 
authority to make decisions for the group. But numbers are not all-
important. Inferior numbers can exercise power when they have control 
of important resources, such as the military.  
Superior numbers and resources do not by themselves give a person a 
high degree of power over others. People must know how to use their 
resources effectively. They do this through organization. Individuals 
alone have relatively little power to affect important decisions. But by 
joining together in some kind of organization, they can become 
powerful. Political parties, pressure groups, and other associations 
attempt to gain power through social organization. Countries also join 
together to consolidate power. International power groups include the 
European Union and the Organization of American States (OAS).  

 
Systems of power. Power relationships occur in all societies and 
organized groups. There are important differences in how private and 
public power systems enforce their decisions. The leaders of private 
groups-such as businesses and clubs-can fine, suspend, and even expel 
dissenting members. But only public power systems-that is, 
governments-can legally use physical force, including imprisonment. 
Governments control the police and the military, the chief agents of 
force. This monopoly of force makes control of the state an important 
source of power.  

 
The social organization that enables certain people to govern in all the 
organized groups of a community or society makes up the power 
structure. Sometimes, the most powerful people are referred to as the 
Establishment, or the power elite.  
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