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إذا انطلقنــا مــن االفــراض القائــل بــأن السياســية الداخليــة تشــكل جــزءًا مهمــا مــن تفســيرات 
السياســة الخارجيــة للــدول، فــإن مــا يشــكل تفســيرًا سياســيا محليــا لخيــارات السياســة الخارجيــة للــدول 
ــة، بحيــث تأخــذ  ــة وعقالني ــدول كفواعــل وحدوي ــة ال ــه بوضــوح، حيــث صــورت الواقعي ــم تفصيل ــم يت ل

ــة.  ــار السياســات الخارجي ــدول األخــرى عندمــا تخت ــه ال ــار مــا ســتفعله أو قــد تفعل ــن االعتب بعي
يف حيــن أن السياســة الخارجيــة يمكــن فهمهــا بشــكل أفضــل إذا افرضنــا أهنا نتــاج تفاعالت مســتمرة 
ــة  ــل بالرؤي ــة الســلطة ب ــس برؤي ــة لي ــة والدولي ــة اإلقليمي ــرات يف البيئ ــة ومنظورهــا للتغي ــب الحزبي للجوان
المعياريــة للحــزب، فكــون هــذا األخيــر يحمــل أيديولوجيــات وتفضيــالت مجتمعيــة مختلفــة، فإنــه يمكــن 

أن ننظــر إليــه علــى أنــه يحمــل رؤيــة للسياســة الدوليــة وقضاياهــا أيضــا.
إن التســاؤل األكثــر إثــارة لالهتمــام هــو ماهــي أهميــة السياســة الداخليــة بالنســبة لصنــع القــرار 
ــاذ  ــن التخ ــاهمين محليي ــى مس ــاج ال ــك تحت ــال ش ــة ب ــات اإلقليمي ــرب والنزاع ــا الح ــي، فقضاي الخارج
قــرار بشــأهنا، باإلضافــة إلــى القضايــا السياســية واالقتصاديــة كالتجــارة والديمقراطيــة وغيرهــا كلهــا تدفــع 
إلــى الحجــة القائلــة بــأن العوامــل السياســة المحليــة يمكــن اعتبارهــا كمتغيــرات مســتقلة أو علــى األقــل 

ــرار الخارجــي.  ــد صناعــة الق ــا عن ــة وال يمكــن تجاهله متداخل
بالتالــي إشــكاالت مثــل هــذه تحتــاج إلــى ضبــط العوامــل والجهــات الممثلــة داخــل الدولــة وذلــك 

لتفســير خيــارات السياســة الخارجيــة إذا افرضنــا أهنــا تحمــل تفســيرًا سياســية داخليــة.
ــرار  ــد اتخــاذ ق ــة عن ــة عــن العوامــل الدولي ــة والسياســية ال تقــل أهمي ــارات المحلي ــإن االعتب ــذا ف  ل

ــن.  معي
نظريــا، هــدف أي حــزب بــكل بســاطة هــو زيــادة أصــوات الحــزب إلــى الحــد األقصــى يف أي 

اســتحقاقات قادمــة.
مثــل هكــذا هــدف مــن شــأنه أن يقودنــا إلــى توقــع أن األحــزاب لــن تتبنــى سياســة الحكومــة يف حــال 
كانــت محســوبة علــى المعارضــة بــل ســتتخذ مواقــف تتقــارب الــى حــد مــا مــن رأي الناخبيــن بشــأن قضيــة 

. معينة
 وذلــك للحفــاظ علــى الدعــم االنتخابــي والتشــريعي الــالزم للبقــاء كقــوة انتخابيــة محتملــة.  وعليــه 
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ــال كان  ــة يف ح ــه االنتخابي ــالت قاعدت ــع تفضي ــة م ــته الخارجي ــالت سياس ــق تفضي ــذي تتطاب ــزب ال فالح
خــارج الحكومــة سيشــعر بحريــة نســبية يف تبنــي سياســات معارضــة لسياســات الحكومــة.

 ليتطابــق يف هــذه الحالــة موقــف السياســة الخارجيــة مــع التفضيــالت األيديولوجيــة للحــزب. علــى 
العكــس مــن ذلــك يف حــال كان الحــزب جــزء مــن حكومــة فهنــاك متغيــرات كثيــرة تفــرض نفســها علــى 
صناعــة القــرار الحزبــي تجــاه السياســية الخارجيــة، لجهــة طبيعــة النظــام السياســي الموجــود، وكــذا هامش 
التطابــق بيــن أولويــات السياســة لألحــزاب السياســية وأولويــات الحكومة.يمكــن النظــر إلــى مفاوضــات 
تشــكيل الحكومــة علــى أهنــا ســاحة لصنــع السياســات حيــث يكــون برنامــج الحكومــة انعكاســا حقيقيــا 

للسياســات والنوايــا السياســية للحكومــة المســتقبلية.
ــة مفاوضــات  علــى ســبيل المثــال تتطلــب صنــع السياســة )الخارجيــة( يف إطــار الحكومــة االئتالفي
بيــن األحــزاب السياســية المختلفــة لتحديــد السياســات الالحقــة ومختلــف الرتيبــات والمبــادئ التوجيهية 
المســبقة بيــن األحــزاب الحاكمــة كضــرورة للحــد مــن صــراع محتمــل بيــن شــركاء التحالــف والــذي مــن 

شــأنه أن يــؤدي إلــى ســقوط مجلــس الــوزراء. 
لــذا نفــرض بــأن مشــاركة األحــزاب السياســية مــن حيــث تفســير صعــود وهبــوط االهتمــام بقضايــا 
ــات  ــاء المفاوض ــيما أثن ــف، وال س ــة التحال ــع سياس ــة صن ــن عملي ــرة م ــة مبك ــدث يف مرحل ــد تح ــة ق معين

الســرية لتشــكيل الحكومــة.
 وعليــه فــإن اســتدعاء التفضيــالت الحزبيــة وفرضــه علــى الحكومــة مــن شــأنه أن يســبب جــدال او 
صراعــا بيــن شــركاء االئتــالف الحكومــي ويشــتت وجهــات النظــر، ذلــك ان الحــدث الخارجي يحتــاج الى 
الــرد ضمــن هوامــش سياســة محــددة ومتفــق عليهــا، وال يعطــي األولويــة للمناقشــة مــع شــركاء االئتــالف. 
ــاة  ــن دون مراع ــة م ــة معين ــالت أيديولوجي ــي تفضي ــرض أو تبن ــزب ف ــى الح ــب عل ــن الصع ــذا فم ل

ــالف. ــاركة يف االئت ــزاب المش ــي األح باق
 at stops Politics ثــم حجــة لــدى الواقعيــن مفادهــا أن »السياســة تتوقــف عنــد حافــة المــاء
ــا  ــا إذا تعلــق األمــر بقضاي ــد جانب ــة يجــب أن تحي ــات الحزبي edge s’water«، فيمــا معناهــا أن الخالف

ــي ضــد  ــة، نتيجــة لذلــك فمســتبعد جــدًا حــدوث تصويــت حزب ــدات كــرى للدول األمــن أو وجــود هتدي
قضايــا األمــن الوطنــي، بعبــارة أخــرى فــإن التصويــت علــى قضايــا السياســة العليــا يلقــى نوعــا مــن 
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ــا السياســة الدنيــا. كــون أن السياســة العليــا تعطــي األســبقية لألفعــال بيــن  اإلجمــاع عنــد مقارنتهــا بقضاي
ــا.  ــة ومعتقداهت ــالت الدول ــر يف تفضي ــع يف األخي ــة تتجم ــة المتضارب ــداف الحزبي ــي األه ــدول، بالتال ال

على عكس السياسة الدنيا التي تلقى استقطابا حادًا بين الجهات الفاعلة. 
بالتالــي مــن الضــروري التمييــز بيــن السياســات »العليــا« للعالقــات بيــن الــدول والسياســات »الدنيا« 
علــى مســتوى الوحــدة الدولتيــة الفرعيــة التــي تكــون فيهــا الجهــات الفاعلــة متنوعــة وتعكــس توجهــات 

مختلفــة.
 تتمثــل إحــدى الطــرق يف فهــم أهميــة السياســة الداخليــة يف صنــع السياســة الخارجيــة للدولــة فيمــا 
إذا كانــت السياســة تتوقــف حقــا عنــد حافــة المــاء، وهــل يتلقــى الرؤســاء الدعــم المناســب مــن األحــزاب 
السياســية بشــأن قضايــا السياســة الخارجيــة. فبالنســبة ألبــرز نظريــات العالقــات الدوليــة، الواقعيــة البنيوية، 

فــإن السياســة الداخليــة ال تشــكل أهميــة إذا تعلــق األمــر بصنــع القــرار يف السياســة الخارجيــة. 
كــون أن السياســة الخارجيــة ال تنشــأ نتيجــة اهتمامــات ومطالبــات أيديولوجيــة لحــزب معيــن، وإنمــا 

مصلحــة الدولــة هــي الموجــه يف هــذا الصــدد. 
ــة فيمــا يخــص مســائل  ــة الداخلي علــى العكــس مــن ذلــك فــإن فتــح المجــال لالســتقطابات الحزبي
ــة  ــر عرض ــا أكث ــة ويجعله ــي للدول ــف التفاوض ــف الموق ــك أن يضع ــأن ذل ــن ش ــة، فم ــة الخارجي السياس

ــوم. ــات الخص لضغوط
ــا  ــي، عندم ــي الخارج ــد األمن ــة التهدي ــر حج ــي ع ــالف الحزب ــد الخ ــن تحيي ــة الواقعيي ــر أدل  وتفس
تصبــح الوحــدة الوطنيــة علــى المحــك مــع حــاالت الشــك وعــدم اليقيــن بشــأن التهديــدات الخارجيــة، 
فــإن الخالفــات الحزبيــة يجــب أن توضــع جانبــا مــع ضــرورة إبــداء موقــف موحــد تجــاه الخصــم، ممــا 
يســاعد التماســك الداخلــي وبــل ويزيــد مــن احتماليــة وجــود تحالفــات عــر أيديولوجيــة بيــن األحــزاب 

فيمــا يخــص إبــداء موقــف موحــد مــن السياســة الخارجيــة.
ــة  ــاق للمصلح ــع النط ــدة وإدراك واس ــن الوح ــا م ــا نوع ــة العلي ــا السياس ــهد قضاي ــد تش ــي ق  بالتال

الوطنيــة ومصحوبــا بالشــعور الوطنــي. 
إن حجــة الواقعييــن قــد تبــدو قاصــرة يف حالــة عــدم األخــذ بعيــن االعتبــار القضايــا األخــرى للسياســة 
الخارجيــة؛ التــي ال يمكــن حصرهــا يف قضايــا األمــن والدفــاع، ذلــك أن مســائل مثــل التجارة والمســاعدات 



هل السياسة تتوقف عند حافة املاء؟
 قراءة نظرية ملعضلة االستدعاء  األيديولوجي يف السلطة

6

االقتصاديــة وبنــاء التحالفــات التــي هــي يف األصــل تنــدرج ضمــن قضايــا »السياســة الدنيــا« فكوهنــا مرتبطــة 
بالسياســة الخارجيــة، فإهنــا تطــرح التســاؤل بشــأن احتماليــة دعــم األحــزاب لهــذه القضايا.

ــة  ــا متضارب ــة لديهــا مصالــح وأهــداف مختلفــة وأحيان ــة داخــل الدول   ال شــك أن الجهــات الفاعل
علــى المســتوى المحلــي.

 فباإلضافــة الــى األحــزاب السياســية، تلعــب جماعــات الضغــط، الــرأي العــام المحلــي باإلضافــة 
ــق  ــا يتعل ــر فيم ــا تأثي ــت له ــس الوق ــة، وبنف ــات الداخلي ــع السياس ــح دورًا يف صن ــات المصال ــى مجموع إل

ــى المســتوى الخارجــي.  ــع القــرار عل بصن
ــدة  ــة الرئيســية فإهنــا ليســت الوحي ــر ضمــن الجهــات الفاعل ــت األحــزاب تعت ــإن كان ــك ف ومــع ذل
علــى مســتوى المحلــي، بــل يجــب أن تشــمل أيضــا جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة قــد تــم تجاهلهــا )الــرأي 
ــة  ــة الداخلي ــد الجبه ــن توحي ــث ع ــة...(.  والحدي ــركات االجتماعي ــة، الح ــات اإلعالمي ــام، المؤسس الع
تجــاه الموقــف مــن قضيــة معينــة مــن قضايــا السياســة الخارجيــة ال يعنــي توحيــد الموقــف الحزبــي فقــط 
بــل يقتضــي توحيــد باقــي الفواعــل األخــرى تجــاه قضايــا السياســة العليــا، علــى ســبيل المثــال يلعــب الــرأي 
ــه  ــة، فكون ــة والخارجي ــع السياســة دورًا رئيســيا يف السياســة الداخلي ــرة يف صن العــام أحــد الفواعــل المؤث
ــية  ــزاب السياس ــى األح ــب عل ــعة ال يج ــة واس ــدة انتخابي ــكل قاع ــه يش ــية، فإن ــزاب السياس ــط باألح مرتب
تجاهلــه يف اتخــاذ القــرار، وكمــا قــد يتوحــد الــرأي العــام ويقــف عنــد حافــة المــاء، فإنــه قــد يشــكل حالــة 
ــة  ــا السياس ــاه قضاي ــام تج ــرأي الع ــم ال ــد ينقس ــة ق ــذه الحال ــة، يف ه ــف معين ــاه مواق ــادة تج ــتقطاب ح اس
الداخليــة والخارجيــة ممــا يشــكل مجــااًل خصبــا لعمــل األحــزاب السياســية لناحيــة الســعي هــذه األحزاب 
الــى تبنــي قضايــاه والتعبيــر عنهــا. والدافــع االنتخابــي مــن حيــث الســعي للوصــول إلــى الســلطة واالحتفاظ 

هبــا، يدفــع باألحــزاب السياســية الــى الركيــز علــى الــرأي العــام.
 ممــا يطــرح التســاؤل التالــي: إذا حــدث اســتقطاب حــاد لــدى الــرأي العــام تجــاه قضايــا مــن قضايــا 
السياســة العليــا التــي تحتــاج توافــق بشــأهنا ففــي هــذه الحالــة هــل علــى األحــزاب )الحاكمــة- المعارضــة( 
ــة  ــه االنتخابي ــة مــن الــرأي العــام المتمثــل يف قاعدت أن تتبنــى موقــف أيديولوجــي معــر عــن شــريحة معين
ــا يف المجــال األمنــي قــد يدفــع الــى  ــا السياســة العلي أم عليهــا أن تقــف عنــد حافــة المــاء؟إن حصــر قضاي
سياســة خارجيــة أقــل حزبيــة لصالــح الدولــة، يف حيــن أن قضايــا السياســية الخارجيــة ال يمكــن حصرهــا 
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يف هــذا المجــال؛ فمســائل المتعلقــة بالمســاعدات الخارجيــة، حقــوق اإلنســان واالتجــار بالمخــدرات قــد 
يكــون لألحــزاب السياســية مرونــة يف إبــداء مواقــف تعكــس رؤيتهــا األيديولوجيــة مقارنــة بمواقــف متعلقــة 

باألمــن والتنافــس االســراتيجي.
 إال أن ســعي األحــزاب السياســية يكــون لتوســيع قاعدهتــا االنتخابيــة فإهنــا مــن الضــروري أن تبــدي 
مواقــف ليــس فقــط تجــاه قضايــا السياســة الدنيــا، بــل إن القضايــا االســراتيجية الكــرى تحتــاج  إلــى بنــاء 
مواقــف حزبيــة للتعامــل معهــا وليــس بالضــرورة أن تتماهــى مــع رؤيــة الســلطة بالتالــي هنــاك فجــوة بحاجــة 
ــزاب  ــة األح ــن أيديلوجي ــاط  بي ــة االرتب ــتقبلي عالق ــث المس ــل البح ــرورة  أن يحل ــي ض ــث وه ــى البح إل
ــاء  ــا فقــط بــل مــن خــالل بن ــا السياســة الدني وشــرعيتها لــدى الــرأي مــن حيــث موقفهــا ليــس تجــاه قضاي
ــة  ــن السياس ــة م ــف واضح ــاء مواق ــل بن ــك ألج ــا، وذل ــة العلي ــا السياس ــع قضاي ــل م ــراتيجيات للتعام اس
الخارجيــة ال تعكــس بالضــرورة رؤيــة الســلطة، ولكــن أيضــا إلثبــات حجــة بديلــة وهــي أن السياســة ال 

تتوقــف بالضــرورة عنــد حافــة المــاء. 
يبــدو أن تحــوالت مــا بعــد الحــرب البــاردة أدت الــى بــروز فواعــل مــا دون الدولــة والعابــرة للحــدود 
كالــرأي العــام، المجتمــع المــدين، تنظيــم الدولــة اإلســالمية... إلــخ، يف حيــن يبــدو أن فاعليــة األحــزاب 
ــن  ــم م ــى الرغ ــي عل ــة الذكــر. بالتال ــل آنف ــع الفواع ــة م ــي مقارن ــتوى الخارج ــى المس ــة عل ــية غائب السياس
التوجــه نحــو تبنــي مقاربــة الحوكمــة كأداة فعالــة للمشــاركة محليــا وخارجيــا، يبــدو أن األحــزاب 
ــي  ــرار التنظيم ــع الق ــة صن ــة وعملي ــا القيادي ــى قضاي ــز عل ــة الركي ــا لجه ــا محلي ــر دوره ــية انحص السياس

ــة.  ــة بشــكل واضــح علــى مســتوى السياســة الخارجي ــدو أهنــا غائب ــن تب ــة، يف حي ــا البيروقراطي وقضاي



هل السياسة تتوقف عند حافة املاء؟
 قراءة نظرية ملعضلة االستدعاء  األيديولوجي يف السلطة
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 للتواصل :
info@almojaded.com 
 +905526346492 تلفون

عنوان المركز : تركيا، اسطنبول
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