
 أركان إبراهيم عدوان. د.م



يعد االقتصاد من أبرز العوامل 
 التي تؤثر في العالقات الدولية

 



  غالبا ما تستخدم الدول الوسائل االقتصادية
 من اجل تحقيق أهداف سياسية

 

 

 في عالمنا المعاصر أصبحت القدرة االقتصادية
هي التي تحدد القدرات السياسية 

 والعسكرية للدول

 



عند الحديث عن العامل 
االقتصادي يجب تحديد بعض 

 العناصر المهمة التالية



التجارة 
 الدولية

المساعدات 
 الخارجية

االعتماد 
 الدولي

وسائل الضغط 
 االقتصادي



 االعتماد الدولي



يشكل التبادل التجاري بين الدول 
 جزءا رئيسا من العالقات الدولية

 
 أوال؛ ال يوجد بلد في العالم يعتمد على

إنتاجه المحلي بشكل مطلق من أجل إشباع 
 حاجاته

 وهناك بعض الدول من ينتج بعض السلع ما
 يفيض عن حاجاته

 وبالتالي فقد قام التبادل بين الدول؛ لكي
 تحصل كل دولة على ما تحتاجه 



سلع 
وخدمات 
فائض 
 الدولة أ

حاجة 
 بالدولة 

السلع من 
 والدمات

االعتماد 
 الدولي



  

وبالتااالي تكماان أهميااة التبااادل بااين الاادول ماان 
والاا ي باادون االكتفاا الاااا ا  لأجال تحقيااق 

 تحقيقه تكون الدول هشة وضعيفة 



 المساعدات الخارجية



 نقل المال والسلع والخدمات من  بهايقصد
المانح إلى المستلم وهي وسيلة للسياسة 
 استخدمت في العالقات الخارجية لعدة قرون

 وتهدف الدول منها إلى تحقيق مكاسب
 سياسية واقتصادية وتجارية مختلفة

 فالدول المستلمة تحقق اقتصاد متطور
 واستقرار سياسي 

 والدول المانحة تحقق أهدافا مهمة سياسية
 وتجارية

 



 أنواع المساعدات الخارجية

 المساعدة العسكرية

 المساعدة الفنية

 مساعدات التنمية



 المساعدة العسكرية

 تستخدم لتقوية األحالف 

 سابقا قدمت بريطانيا فرنسا الكثير من أجل
 تقوية حلفائها

 فترة الحرب الباردة أنفقت القوتين العظميين
 الكثير من أجل تقوية الحلفاء

 ،ولها أهداف سياسية وأمنية في آن واحد
تتلخص بحامية مصالح ونفوذ الدول المانحة 

 في مناطق معينة من العالم



 المساعدة الفنية

وهي أقل أنواع المساعدات تكلفة 

 تقوم على نشر المعرفة والمهارات الفنية أكثر
 من السلع واألموال

 مثل بعض المساعدات التي تقدم من
المنظمات الدولية وبعض الدول، كمشروع 
فيلق السالم األمريكي، والنقطة الرابعة، 

والتنمية الزراعية  المالرياوالسيطرة على 
 وغيرها



 مساعدات التنمية

تعمل على تهيئة التنمية االقتصادية 

 وتحتاج إلى منح مالية 

 الهدف المعلن عنها هو مساعدة الدول
النامية للحصول على رأس المالي الضروري 
للتنمية السريعة عن طريق منحهم القروض 

 ذات اآلجال الطويلة

 وبعد الحرب الباردة أصبحت ه ه المساعدات
مشروطة باعتبارات سياسية عديدة من قبل 

 الدول المانحة



 التجارة الدولية



 تعني حجم السلع والخدمات ورأس المال
 المتبادل دوليا

 وتتضمن التجارة الدولية موضوع السياسة
التجارية المطبقة من قبل الدول لتنظيم 
عمليات التبادل التجاري بين األشخاص 
التابعين لها واألشخاص التابعين للدول 

 األخرى

 ويمكن أن تتخ  الدولة نوعان من السياسة
 :التجارية

 حرية التجارة1.

 سياسة الحماية2.

 



 وسائل الضغط االقتصادي



الرسوم 
 الجمركية

 الحصص

 الحظر المقاطعة



 الرسوم الجمركية

 تخضع جميع السلع األجنبية القادمة لبلد معين
 إلى رسوم جمركية

الغرض منها: 

 الحصول على دخل،  1.

وحماية المنتجين المحليين من المنافسة 2.
 الخارجية 

 ويمكن أن تستخدم كأداة سياسية من قبل
الدول، فغالبا ما يستخدمها صناع القرار من أجل 

 ممارسة الضغط االقتصادي على دولة أجنبية

 



 الحصص

 من أجل السيطرة على استيراد بعض السلع
تقوم الحكومات بتحديد حصصا معينة للسلع 

 المستوردة

 وبالتالي يقوم المنتج بإرسال بضاعته له ه الدول
بأسعار مفضلة وبكميات محدودة خالل فترة 

 معينة 

 والهدف من ذلك هو؛ الضغط على بعض الدول
التي يعتمد اقتصادها بشكل أساس على سلع 
معينة، فأي تغيير في الحصص المستوردة من 

ه ه البضائع سيؤثر في اقتصاد ه ه الدول 
 وبالتالي يمثل ضغطا عليها

 



 المقاطعة

  وتعني االمتناع عن استيراد سلع دولة يتخ
 القرار بمقاطعتها

 واألمثلة كثير، إذ قاطعت الدول الغربية شراء
النفط اإليراني لفترات متعددة سواء قديما بعد 

، أو 1951تأميم شركات النفط العاملة عام 
حتى في الفترات الحالية بعد العقوبات 

وغيرها من حاالت ... األمريكية على إيران
 المقاطعة المتبعة في العالقات الدولية



 الحظر

 حرمان دولة محددة من الحصول  بهاويقصد
على السلع التي يمكن أن تزيد من قدرتها 

 العسكرية

 وتقوم الدول بمنع رجال األعمال والشركات
من عقد أي تبادل مع الدول المتخ  ضدها 

 قرار الحظر 

 واألمثلة كثيرة في ه ه المجال؛ كحظر النفط
، والحظر 1973العربي عن الدول الغربية عام 

 األمريكي الشامل على كوبا وغيرها



السالم عليكم ورحمة هللا 
 وبركاته


