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 مفهوم السياسة الخارجية:  االولىالمحاضرة 

اختلف الكثير من المفكرين في تحديد مفهوم السياسة الخارجية بشكل دقيق،وذلك الختالف منطلقات كل  •

 .ويمكن عرض بعض تعريفاتها في ثالث اتجاهات.منهم في تعريفه لها

•  

 .يعرف السياسة الخارجية على أنها مجموعة برامج: االتجاه األول•

•  

برنامج العمل ”إذ عرف السياسة الخارجية بأنها” محمد السيد سليم”من أهم رواد هذا االتجاه،الدكتور•

العلني الذي يختاره الممثلون الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة من البدائل البرنامجية المتاحة 

 من اجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الخارجي

هذه الخصائص بالفعل تميز السياسة الخارجية،إال أن هذا التعريف حدد السياسة الخارجية على أنها مجرد •

برنامج مسطر ومحدد األهداف وعزلها عن تأثير البيئتين الداخلية والخارجية ، وهو ما قد يسيء الفهم 

الصحيح للسياسة الخارجية ألنها ليست فقط مجرد برنامج أو تحديد ألهداف معينة وإنما هي كذلك مزيج 

 .لصانع القرار في الدولة وتفاعلها مع البيئتين الداخلية والخارجية   من سلوكيات عديدة

•  

عدم تحديده لطبيعة الوحدة الدولية التي قصدها في ”محمد السيد سليم“كما يؤخذ على تعريف الدكتور •

 .الخ …تعريفه،فالوحدات الدولية في النظام الدولي متعددة فقد تكون دول أو منظمات دولية 

•  

•  

 



 .يعرف السياسة الخارجية على أنها سلوك صانع القرار: االتجاه الثاني•
•  
الذي عرف السياسة الخارجية بقوله ”تشارلز هيرمان“من أهم رواد هذا االتجاه •

تتألف السياسة الخارجية من تلك السلوكيات الرسمية المتميزة التي يتبعها صانعوا “
التأثير في سلوك الدولة  بهاالقرار الرسميون في الحكومة أو من يمثلونهم والتي يقصد 

 .“الخارجية 
•  
السلوك السياسي الخارجي “السياسة الخارجية بأنها “مازن الرمضاني “كما يعرف •

 .”الهادف والمؤثر لصانع القرار
•  
باهتمامه في دراسته للسياسة ” سنايدرريتشارد “المفكر   ويؤيدهما في هذا الطرح •

أن الدولة تحدد بأشخاص صانعي ”الخارجية بالبعد اإلدراكي لصانع القرار،فيرى
وان .قراراتها الرسمين ،ومن ثم فان سلوك الدولة هو سلوك الذين يعملون باسمها 

السياسة الخارجية عبارة عن محصلة القرارات من خالل أشخاص يتبوءون المناصب 
 .“الرسمية في الدولة 

 



لقد انطلقت هذه التعريفات من الدمج بين السياسة الخارجية وسلوكيات •
صانع القرار فحصروا السياسة الخارجية في إدراك صانع القرار 

في هذه الحال لم يتم التمييز بين السياسة الخارجية وعملية  ووسلوكه 
فالسياسة الخارجية اشمل من عملية صنع القرار واشمل . صنع القرار

إال أن سلوك صانع القرار .كذلك من أن تكون مجرد سلوك لصانع القرار
لكن السياسة الخارجية . يمكن أن يساهم في توجيه السياسة الخارجية

هي نشاط موجه للبيئة الخارجية هي في هذه الحال تتميز عن سلوك 
 .صانع القرار

•  

إذا يمكن القول أن سلوك صانع القرار هو بداية العمل في السياسة •
 .أن النشاط وتحقيق األهداف هما جوهر السياسة الخارجية والخارجية 

 



 .يعرف السياسة الخارجية على أنها نشاط:االتجاه الثالث•
•  
انطالقا من حصر االتجاه السابق السياسة الخارجية في سلوك صانعي القرار،رأى اتجاه ثالث أن السياسة •

الخارجية ال يمكن أن تنطبق فقط على سلوكيات صانعي القرار في الدولة وإنما تنصرف إلى النشاط 
 .والحركة الخارجية للدول  الخارجي

•  
جميع صور النشاط الخارجي حتى “تعريفا للسياسة الخارجية على أنها ” حامد ربيع“وفي هذا اإلطار قدم •

ولو لم تصدر عن الدولة كحقيقة نظامية، أي نشاط الجماعة كوجود حضري،أو التعبيرات الذاتية كصورة 
 .” فردية للحركة الخارجية تنطوي وتندرج تحت الباب الواسع الذي نطلق عليه السياسة الخارجية

•  
السياسة الخارجية هي :السياسة الخارجية في نفس اتجاه حامد ربيع حيث قال ” موديلسكي” كما عرف •

نظام األنشطة الذي تطوره المجتمعات لتغير سلوكيات الدول األخرى وإلقامة طبقا للبيئة الدولية وفي هذا ”:
 .”و المخرجات المدخالت: اإلطار هناك نمطين من األنشطة 

•  
ذلك الجزء من النشاط الحكومي الموجه نحو الخارج،أي الذي يعالج “بأنها ” ميرلمارسيل “ويعرفها كذلك •

 .“”بنقيض السياسة الداخلية ،مشاكل تطرح ما وراء الحدود



إن هذه التعريفات طابقت السياسة الخارجية باألنشطة الخارجية لدولة ما،حيث تهدف هذه األنشطة إلى •
إال أن األنشطة الخارجية للدول ال تهدف في مجملها إلى .تغيير سلوكيات الدول األخرى أو أقلمت أنشطتها

كما أن السياسة الخارجية لدول .تغيير سلوكيات الدول األخرى ،فقد تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم 
 *.إنما هي موجهة لجميع فواعل النسق الدولي وليست موجهة فقط للدول فقط 

•  
فالدول التي تنتهج سياسة الحياد أو .باإلضافة إلى ذلك فالسياسة الخارجية ليست دوما عبارة عن نشاط •

الجمود واالنغالق على البيئة الخارجية ال تقوم بنشاط تجاه تلك البيئة،وهذا ما يؤكد أن السياسة الخارجية 
 .الدولة بهليست دائما تعبر عن نشاط تقوم 

•  
 :تعريف إجرائي •
•  
من خالل التدقيق في التعريفات المختلفة للسياسة الخارجية،يمكن تقديم تعريفا شامال لها،على أنها •

مجموع نشاطات الدولة الناتجة عن اتصاالتها الرسمية مع مختلف فواعل النظام الدولي ،وفقا لبرنامج :
محكم التخطيط ومحدد األهداف ،و التي تهدف إلى تغيير سلوكيات الدول األخرى أو المحافظة على الوضع 

 .كما أنها تتأثر بالبيئتين الداخلية والخارجية .الراهن في العالقات الدولية
 



 السياسة الخارجيةب المفاهيم ذات الصلة: المحاضرة الثانية

    

 

يرى بعض المختصين أن مفهوم السياسة الخارجية أقل شموال من مفهوم :السياسة الخارجية والعالقات الدولية_أ•
فالسياسة الخارجية هي مجمل التوجهات العامة التي يتم إعدادها في بداية تاريخية معينة، أو بعبارة . العالقات الدولية

والسياسة الخارجية هي تلك .أكثر بساطة أنها هي التوجهات العامة التي يتم إعدادها عند مجيء حكومة جديدة للسلطة
 .العملية التي تقوم أي دولة بتنفيذها من اجل الدفاع عن مصالحها الوطنية من اجل بلوغ هدف محدد سلفا

•  
مارسيل “أما العالقات الدولية فهي كما عرفها .فالسياسة الخارجية تصنع داخل الدولة وهي انعكاس لسياستها الداخلية•

وتشمل .كل التدفقات التي تعبر الحدود أو حتى تتطلع نحو عبورها،هي تدفقات يمكن وصفها بالعالقات الدولية”:”ميرل
هذه التدفقات بالطبع على العالقات بين حكومات هذه الدول ولكن أيضا على العالقات بين األفراد والمجموعات العامة أو 

الدبلوماسية، :جميع األنشطة التقليدية للحكومات_كما تشمل_الخاصة،التي تقع على جانبي الحدود
الخ ولكنها تشمل أيضا في الوقت نفسه على تدفقات من طبيعة …المفاوضات،الحرب

 .”الخ…اقتصادية،إيديولوجية،سكانية، رياضية ،ثقافية،سياحية_أخرى
•  
فالسياسة الخارجية لمجموعة من الدول تشكل جزء من العالقات الدولية،ألن فواعل العالقات الدولية اشمل من •

 .الخ…الدول،فهي تحتوي المنظمات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات 
•  
 .واألوسع بين قوى متعددة في النسق الدولي األشملإذا العالقات الدولية أكثر شموال ،فهي حصيلة التفاعل •
 



 
التفاعل ”السياسة الدولية بأنها” حامد ربيع “يعرف الدكتور :السياسة الخارجية والسياسة الدولية_ب•

الذي ال بد أن يحدث الصدام والتشابك المتوقع والضروري نتيجة الختالف األهداف والقرارات التي تصدر 
 .”من أكثر من وحدة سياسية واحدة

•  
رغم وضوح هذا التعريف وإقراره بان السياسة الدولية هي مجموع التفاعالت الصادرة عن أكثر من دولة •

إال أن هذا التعريف أعطى لهذه .والتي يمكن أن يطلق عليها تفاعل مجموع السياسات الخارجية للدول
التفاعالت صفة التصادم، وهذا ما ال يميز السياسة الدولية دائما فالسياسة الدولية يمكن أن تتضمن 

 .تفاعالت منسجمة وتعاونية بين الدول
•  
وأهم الفروق بين السياسة الخارجية والسياسة الدولية، هي أن عناصر السياسة الخارجية هي األفراد •

والمؤسسات واألحزاب وهي تختلف عن عناصر السياسة الدولية والمتمثلة في الدول والمنظمات الدولية 
وهكذا فأن عنصر التحليل في السياسة الخارجية يختلف عن عنصر التحليل في . والجماعات النشطة

 .السياسة الدولية
•  
أما السياسة الدولية هي تفاعل مجموع السياسات الخارجية للدول بمعزل عن الفواعل الدولية األخرى •

 .ومجموع السياسات الدولية تشكل العالقات الدولية.وهي أشمل من السياسة الخارجية.
 



تختلف الدبلوماسية عن السياسة الخارجية : السياسة الخارجية والدبلوماسية_ج•
،فالسياسة الخارجية لدولة ما هي تدبير نشاط الدولة في عالقاتها مع الدول األخرى،أو 

المنهج الذي تسير بمقتضاه الدولة في عالقاتها في الشؤون السياسية والتجارية 
واالقتصادية والمالية مع الدول األخرى أما الدبلوماسية فهي أداة تنفيذ السياسة 

 .الخارجية 
•  
بما في ذلك )النشاط ” الدبلوماسية بأنها” تونكين“و يعرف الكاتب الروسي •

مضمون،وإجراءات وأساليب هذا النشاط الذي تمارسه الدولة،العامة أو الخاصة القائمة 
الذي يمارسه رؤساء الدول ،والحكومات،وإدارة الشؤون (على العالقات الخارجية

الدبلوماسية،ويحقق بوسائل سلمية  الممثلياتالخارجية،والوفود والبعثات الخاصة ،و 
إضافة إلى ذلك فالدبلوماسية تتسم بخاصية . ”أهداف شؤون السياسة الخارجية للدولة

أما السياسة الخارجية فيمكن أن تكون سلمية أو عكس .السلمية وتستعمل وسائل سلمية
 .ذلك ألنها تتسم بعدم الثبات على حال واحدة وفقا لمعيار المصلحة الوطنية



تختلف الدبلوماسية عن السياسة الخارجية : السياسة الخارجية والدبلوماسية_ج•
،فالسياسة الخارجية لدولة ما هي تدبير نشاط الدولة في عالقاتها مع الدول األخرى،أو 

المنهج الذي تسير بمقتضاه الدولة في عالقاتها في الشؤون السياسية والتجارية 
واالقتصادية والمالية مع الدول األخرى أما الدبلوماسية فهي أداة تنفيذ السياسة 

 .الخارجية
•  
بما في ذلك )النشاط ” الدبلوماسية بأنها” تونكين“و يعرف الكاتب الروسي •

مضمون،وإجراءات وأساليب هذا النشاط الذي تمارسه الدولة،العامة أو الخاصة القائمة 
الذي يمارسه رؤساء الدول ،والحكومات،وإدارة الشؤون (على العالقات الخارجية

الدبلوماسية،ويحقق بوسائل سلمية  الممثلياتالخارجية،والوفود والبعثات الخاصة ،و 
إضافة إلى ذلك فالدبلوماسية تتسم بخاصية . ”أهداف شؤون السياسة الخارجية للدولة

أما السياسة الخارجية فيمكن أن تكون سلمية أو عكس .السلمية وتستعمل وسائل سلمية
 .ذلك ألنها تتسم بعدم الثبات على حال واحدة وفقا لمعيار المصلحة الوطنية

 



 نظريات السياسة الخارجية: المحاضرة الثالثة 

 المثالية أو الليبرالية   
دعت هذه المدرسة وكما يوحي لنا اسمها إلى تطبيق السياسة الخارجية وفق •

أهداف مثالية واسعة النطاق والتي من شأنها أن تنفع أكبر عدد ممكن من 
الشعوب والدول، وترتبط هذه المدرسة عادة بمفهوم العالمية والفلسفة 

  بهالسياسية الليبرالية، وتعود جذور هذه المدرسة إلى التفكير الذي أتى 
وإلى تأسيس عصبة األمم عقب  Woodrow Wilson( ويلسون ويدرو)

 .الحرب العالمية األولى
يميل الليبراليون إلى تصور النظام العالمي على أساس الربح للجميع وكأنه •

لعبة يلعبها الجميع ويربح فيها الجميع، وخاصة عبر الوسائل االقتصادية 
وفق )أو عبر المنظمات العالمية والتعاون ( بالليبرالية الجديدة مايسمىوهذا )

 (.مفهوم الليبرالية الكالسيكية
 يميل الليبراليون إلى تصور النظام العالمي على أنه لعبة يربح فيها الجميع •



 الواقعية•
أما المدرسة الواقعية فهي على عكس المثالية ال تؤمن بإمكانية إدارة •

مثالية عالمية بل تتبنى موقفاً ُيعنى  مبادىءالسياسة الخارجية للدولة عبر 
بالمصالح الخاصة للدولة بالدرجة األولى وال يبالي بمصالح الدول األخرى إن 

إن السياسة الخارجية الواقعية ترتبط عادة باستخدام القوة . اقتضى األمر
حتى الحروب بين بعض الدول،  والتدينالعدوان على بعض الشعوب  والتدين

(  مطلوبة)ال بل ( طبيعية)ألن الحروب من وجهة النظر الواقعية هذه قد تكون 
لحماية المصالح الخاصة للدولة التي تتبنى السياسة الواقعية، إن أنصار هذه 

أي ربح بل  التحققالمدرسة يؤمنون عادة بأن النظام العالمي بمثابة لعبة 
يمكن القول بأن الربح الذي تحققه يعادل الصفر، أي أن الربح الذي قد تحققه 
دولة ما يعادل الخسارة التي تتكبدها دولة أخرى، والعامل الحاسم المستخدم 

في هذه اللعبة هي السلطة المطلقة والقوة العسكرية، ويرتبط هذا المفهوم 
مذهب )بالنزعة أو الروح التجارية التي تسمى من وجهة نظر اقتصادية 

 (.  التجارية



 الواقعية السياسية مبادىء •
تؤمن الواقعية السياسية بأن سياسات الدول شأنها شأن المجتمعات عامة •

تهيمن عليها القوانين الموضوعية التي تمتد جذورها في الطبيعة البشرية، 
ولكي نطور المجتمع علينا أوالً أن نفهم القوانين التي يعيش وفقها المجتمع، 
إن هذه القوانين الموضوعية تعمل بطريقتها الخاصة ودون أن تتأثر برغباتنا 

الخاصة ولذلك عندما نحاول أن نتحداها فإننا سنفشل، ولذلك فإن أنصار 
المذهب الواقعي يؤمنون بإمكانية التوصل إلى تطبيق نظرية سياسية واقعية 
تأخذ بعين االعتبار هذه القوانين الموضوعية وتقوم على أساس موضوعي 
يعتمد على دعم الفكرة بالبراهين والمنطق بدالً من االكتفاء بالتحليل المثالي 

لألمور المنفصل عن الوقائع والمتأثر بالتفكير المثالي للفرد وبأهوائه 
 .وأمنياته الخاصة

تستند المدرسة الواقعية إلى مبدأ المصلحة الذاتية والمنفعة المرتبطة بمفهوم •
 القوة والسلطة

 



تدعو النظرية الواقعية إلى فهم الوقائع واستخالص الحقائق عبر •
إعمال العقل والفكر ال العاطفة وتستند في فهمها للسياسة الخارجية 

إلى مبدأ المصلحة الذاتية والمنفعة المرتبطة بمفهوم القوة والسلطة، 
وتتعامل هذه المدرسة مع السياسة على أنها مجال قائم بذاته وجانب 

منفصل تماماً عن الجوانب األخرى كاالقتصاد أو األخالقيات أو 
الديانات، كما تفترض هذه المدرسة أن البواعث التي تحرك أفعال أي 

حول مفهوم القوة، وانطالقاً من  متمحورةسياسي وتفكيره البد وأنها 
هذا االفتراض يعتقد أنصار الواقعية أنه باإلمكان تتبع وتوقع الخطوات 

في  سيخطوهاالتي خطاها أي سياسي في الماضي والحاضر والتي 
 .  المستقبل على الصعيد السياسي

يعتقد أنصار الواقعية أنه باإلمكان توقع الخطوات التي خطاها أي •
 في المستقبل سيخطوهاسياسي في الماضي والحاضر والتي 



 النظريات الراديكالية والماركسية•

تعتبر هذه المصطلحات عبارات عامة تغطي مجموعة من •

العالقات الدولية ذات التوجه اليساري، وتشترك جميعها في 

اعتقاد واحد وهو أن النظام العالمي عبارة عن طبقات يتراكب 

بعضها فوق البعض اآلخر وتهيمن الطبقة األكثر سلطة وقوة 

على تلك الطبقات األخرى التي تليها في التركيب الطبقي وتهدف 
 .  تلك الهيمنة إلى خدمة مصالح الطبقات األقوى

النظام العالمي طبقات متراكبة، تهيمن األكثر سلطة وقوة فيها •
 على التي تليها في التركيب الطبقي

 



 نظرية اللعبة•
تختلف تلك النظريات السابقة عن بعضها البعض وفق استخدامها لنظرية اللعبة، في هذه اللعبة يحاول •

الالعب إعمال فكره ليتخذ القرار الصحيح أثناء تنافسه مع العبين آخرين، ويحاول الالعب في هذه اللعبة 
الغموض  بهاأن يحقق أكبر عدد من األرباح أو أن يقلل قدر اإلمكان من خسائره في ظل ظروف يحيط 

 بهوتفتقر إلى المعلومات الكاملة، ولذلك يصبح على الالعب أن يحاول تقدير االحتماالت وتكهن ما قد يقوم 
بالنسبة ألنصار الواقعية فإنهم يعتقدون أن إمكانية الربح في مثل هذه اللعبة . الالعب اآلخر من أفعال 

أي أنه إذا ربح الالعب األول . العب ما يقف مقابل ما يخسره العب آخر مايربحهتساوي صفر إذ أن 
خمسة مثالً فان الالعب اآلخر يخسر خمسة أيضاً وبذلك يصبح الناتج صفراً، ولكن بالنسبة للمدارس 

األخرى حيث تعتمد اللعبة أيضاً على العبين اثنين تتفاوت األرباح والخسائر وال تتساوى على اإلطالق، ال 
بل يصبح باإلمكان أن يحقق الالعبان الربح وال يخسر أي منهما، أي أن اللعبة تحقق في النهاية مبلغاً 

وهذه اللعبة تتضمن . وفي بعض األلعاب، قد يخسر الفريقان وفق مبالغ متفاوتة وبدرجات مختلفة. إيجابياً 
وقد أدت نظرية اللعبة هذه إلى نشوء قوى الردع . عادة أكثر من العبين اثنين أو أكثر من فريقين اثنين

وسباق التسلح ، وكانت نظرية اللعبة أيضاً األساس الذي قامت عليه الدراسات حول كيفية تحقيق التعاون 
بين الدول المتنافسة في عالم فوضوي، ولكن المشكلة األساسية التي تخلقها هذه النظرية هي أن القرار 

قد يتمحور حول الفرار إلى جانب العدو بدالً من ( والذي يعادل دولة ما)العقالني بالنسبة لالعب ما
، إن التعامل مع هذه المشكلة قد أصبح مجال (أي دولة أخرى)المخاطرة عبر التحالف مع العب آخر 

 .االهتمام الرئيسي للكثير من الدراسات التي كتبت عن الحكومات العالمية واالندماج اإلقليمي وحل النزاع
 أساس الدراسات المتعلقة بكيفية تحقيق التعاون بين الدول المتنافسة في عالم فوضوي" نظرية اللعبة"•



 مأزق السجين•
بمأزق  مايدعىأحد الالعبين في هذه اللعبة فيسبب له الحيرة هو  بهإن المأزق الذي قد يقع •

فيها أي ناتج ولو كان مجرد الصفر ويمكن  اليحققالسجين حيث يصل الالعب إلى مرحلة 
، والفكرة في هذه اللعبة تنطلق من أنه بإمكان كل العب "الالصفرمرحلة "تسمية هذه المرحلة 

أن يربح عندما يتعاون كالهما، ولكن إن تعاون أحد الالعبين فقط بينما فّر الالعب اآلخر إلى 
ولكن إن فّر . صف العدو فإن الالعب المرتد إلى صفوف األعداء هو الذي سوف يربح أكثر

كالهما إلى صف العدو فإن كليهما سوف يخسران أو قد يحققان ربحاً قليالً، ولكن هذا الربح 
تقدير تعاونه من الطرف  اليتموالذي  والمغدورالقليل يظل أكثر مما قد يحققه الطرف المتعاون 

اآلخر، والمشكلة التي قد تنتج عن نظرية مأزق السجين هذه هي أنه في حال كان كل من 
الطرفين عقالنياً في طريقة صنعه للقرار فإنهما لن يتعاونا مع بعضهما البعض على اإلطالق، إذ 

أن صنع القرار العقالني يتم عادة بطريقة تضمن ما هو األفضل بالنسبة ألحد الطرفين بغض 
النظر عما يختاره الطرف اآلخر، لنفترض مثالً أن اآلخر قد ينحاز إلى صف العدو فيصبح من 
األكثر عقالنية بالنسبة إليك أن تضع نفسك إلى جانب العدو أيضاً لكيال تخسر شيئاً، ولكن إن 

 . أنت لم تفعل ذلك فإنك ستتحول إلى سجين من جهة وخاسر في الوقت ذاته
المشاركة في صياغة السياسة الخارجية تتطلب أن نطّور فهمنا للعوامل التي ُتشّكل العالقات •

 الدولية



 محددات السياسة الخارجية: المحاضرة الرابعة

 

 .محددات السياسة الخارجية•
•  
يقصد بمحددات السياسة الخارجية تلك العوامل المتعددة التي تؤثر بشكل أو أخر في توجيه •

وتبلور السياسة الخارجية ألي دولة كما تعني أيضا دراسة السياسة الخارجية كمتغير تابع أمام 
مجموعة من المتغيرات المستقلة التي تفرضها معطيات البيئتين الداخلية والخارجية،وتتعدد 

 .أخرى خارجية ومحددات السياسة الخارجية وفقا لمحددات داخلية 
•  
وهي المحددات التي تقع داخل إطار إقليم الدولة وهي مرتبطة بالتكوين :المحددات الداخلية-أ•

الذاتي والبنيوي لها والتي من خاللها يمكن للدولة أن ترسم وتحدد أهداف وتوجهات سياستها 
 .الخارجية 

•  
تضم المحددات الداخلية كال من المحددات الجغرافية،المحددات البشرية،والمحددات •

 .الشخصية،والمحددات المجتمعية،المحددات السياسية،والمحددات العسكرية
 

 



تشمل الموقع الجغرافي والمساحة والتضاريس :المحددات الجغرافية _•
والمناخ وهي العناصر األساسية في تكوين الجغرافيا السياسية للدولة ،والتي 

تؤثر بشكل مباشر على حركية سياستها الخارجية،وهذا التأثير يكون من 
خالل تحديد قدرة الدولة على تنفيذ سياستها الخارجية ومن ثم تحديد مركزها 

أما تأثيرها غير المباشر فيكون في تحديد نوعية ومدى الخيارات .الدولي
فالموقع الجغرافي مثال   .المتاحة للدولة عند توجيه وبلورة سياسة الخارجية

يحدد مدى أهمية الدولة من الناحية اإلستراتيجية،ويمكنها من لعب دور 
 .يساهم في بناء قوة الدولة انإقليمي أو حتى دولي كما يمكنه 

•  
فالموقع الجغرافي لتركيا على سبيل المثال جعلها دولة ذات أهمية بالغة •

،وسمح لها من تقلد دور إقليمي مهم بحيث أنها تتوسط عدة دوائر إقليمية 
وفي المقابل نجد .كالشرق األوسط ،القوقاز ،االتحاد األوروبي،آسيا الوسطى 

دول مغلقة جغرافيا فموقعها هذا ال يسمح لها بتقلد دور فاعل في سياستها 
 .الخارجية 



و يحمل الموقع الجغرافي أهمية كبيرة في اإلستراتيجية •
الدولية، فالعامل الجغرافي يؤثر على السياسة الخارجية 

للدولة بشكل مباشر أو غير مباشر،ويكمن تأثيره غير 
المباشر في تحديده لعناصر قوة الدولة والتي تحدد بدورها 

وتجدر اإلشارة .قدرة الدولة على تنفيذ سياستها الخارجية
إلى أن الموقع الجغرافي االستراتيجي ليس كاف لوحده في 
تحديد دور فاعل للسياسة الخارجية لدولة ما، دون توافر 

 .المحددات األخرى

•  



هامة كمصادر الطاقة   توفر الدولة على موارد طبيعية:الموارد الطبيعية_2•
من بترول،غاز ،ومعادن كالحديد والنحاس والذهب ،ومواد غذائية كالقمح 

والذرة ،توفر هذه الموارد لدى الدولة ولو بنسب متفاوتة يساهم في 
استقالليتها االقتصادية ويمكنها من لعب دور فاعل في محيطها اإلقليمي 

والدولي كقوة اقتصادية وتتمكن من التأثير على السياسات الخارجية للدول 
األخرى،كما يمكنها من اتخاذ مواقف دولية تتواءم مع توجهات سياستها 

 .الخارجية 
•  
فهي تمثل قوة اقتصادية   أبرز مثال في هذا الصدد ألمانيا االتحادية•

دول االتحاد األوروبي سواء الداخلية أو   فتمكنت في التأثير سياسة  عظمى
الخارجية،كما ساهمت في قدرتها على اتخاذ مواقف تتناقض مع مواقف قوى 
كبره نظيرة لها كالواليات المتحدة األمريكية وابرز موقف لها هو معارضتها 

،هذه القوة بلغتها ألمانيا بفضل 2003للحرب األمريكية على العراق عام
 .استغاللها لمواردها الطبيعية االستغالل األمثل



يؤثر العامل البشري في تحديد السياسة الخارجية باعتباره :المحددات البشرية_ 3•
عنصرا مهما لبناء قوة عسكرية قادرة على أهداف سياستها الخارجية إثناء السلم 

والحرب ،كما يلعب عامال مهما في توفير اليد العاملة سواء داخل الدولة أو إرسالها كيد 
عاملة خارج الدولة،مثلما هو الحال في الصين ،إال أن هذه ليس مقياسا ثابتا لقوة 

الدولة عسكريا أو اقتصاديا،فهناك دوال ذات تعداد كبير من السكان مثل الهند 
فإسرائيل .أمام التطور التكنولوجي  واندونيسيا ولكن قد ال يعد أساسا للقوة العسكرية

من مجموع سكانها،كما أن عدد سكان إسرائيل اقل بكثير %10تملك جيشا يمثل حوالي 
يعتبر   من الهند ،ولكنها تمتلك أحد أعلى معدالت التعبئة العسكرية في العالم، كذلك

 .جيشها من أقوى الجيوش من حيث التطور التكنولوجي 
•  
السكاني بدوره يشكل عبئا على الدولة ويعطل مسار  اإلنفجارمن ناحية أخرى،فإن •

التنمية االقتصادية ،خاصة عندما يكون معدل النمو السكاني أكثر بكثير من معدل النمو 
االعتماد على المديونية الخارجية ما يجعلها في ارتباطات   االقتصادي،مما يحتم عليها

 .دولية تأثر على سياستها الخارجية 



•  
من أهم العوامل المؤثرة في تحديد السياسة الخارجية للدول، :المحددات الشخصية_4•

ألن غالبا ما تنعكس سلوكيات .المحددات الشخصية لصانع القرار في السياسة الخارجية
صانعوا القرار على السياسة الخارجية ،وبالتالي يجب التركيز على شخصياتهم،الن 

العامل القيادي يلعب دورا مهما في عملية صنع القرار الخارجي،خاصة في دول العالم 
الثالث ،بحيث أن الرئيس في هذه الدول يمثل العامل الحاسم في عملية صناعة 

القرار،وبما أن القرارات الصادرة عن الدولة في النهاية هي من صنع شخص أو 
مجموعة أشخاص،كان للسمات الشخصية لدى هؤالء األشخاص التأثير الكبير على 

ونعني بالسمات الشخصية هي مجموعة الخصائص المرتبطة .تحديد السياسة الخارجية
 .بالتكوين المعرفي والسلوكي

•  
ومن أهم نماذج السمات .وقد سعى الباحثون إلى تحديد السمات الشخصية وتصنيفها •

الشخصية التي قدمتها الدراسات المختلفة والتي لها عالقة مباشرة بتوجيه سلوكيات 
،ونموذج الشخصية ”ادر ونو”السياسة الخارجية للدول،نموذج الشخصية التسلطية لـ

 .”ماسلو”،نموذج تحقيق الذات لـ”روكيتس“المتفتحة والمنغلقة عقليا لـ 



أن هذه ”جاحود“ و” كريستي“وزمالئه سمات الشخصية التسلطية في اليمينين المتطرفين وأضاف كل من ”ادورنو“حدد •
ومن أهم سمات ذوي الشخصية التسلطية،النزوع إلى .السمات تتواجد كذلك في اليساريين المتطرفين والمؤيدين للشيوعية

السيطرة على المرؤوسين ،واإلذعان لمن هم أعلى منهم مقاما ،والحساسية لعالقات القوة والحاجة إلى تصور العالم في إطار 
كذلك إلى  التسلطيونوينزع .واالستعمال المفرط لنماذج النمطية في تصوير األحداث واألشخاص والتمسك بالقيم التقليدية.منظم

”  هتلر“ومن أبرز األمثلة على الشخصية التسلطية .كما تنزع إلى الدخول في حرب وتأييد العدوان.التعصب الوطني والعنصرية
الذي عرف بالعنصرية ” مصطفى كمال أتاتورك“قبل الحرب العالمية الثانية،وكذلك مؤسس الجمهورية التركية ” موسليني”و

 .األسبق جورج بوش حيث اتسمت سياسته بالحروب  وكذلك الرئيس األمريكي.ضد القومية العربية 
•  
أكبر بمصدر المعلومات  إهتمامابأنها تتميز بقدر كبير من القلق،و تولي ” روكيتش“أما الشخصية المنغلقة عقليا فقد ميزها •

المعلومات التي تتعارض مع نسقها العقدي،وتنعكس هذه الصفات بالسلب  إستيعابالجديدة بدال من مضمونها،وعدم القدرة على 
وهذا يميز معظم .ويزداد احتمال تصور أصحاب الشخصية المنغلقة عقليا للمؤامرات .الخيار األمثل من بين عدة بدائل إنتقاءعلى 

في حاله أزمة داخلية يسارعون إلى تحميل المسؤولية ألطراف   قادة العالم الثالث وباألخص قادة الدول العربية ،حيث أنهم
خارجية تتآمر عليهم من اجل زعزعة استقرار بلدانهم،وهذا ما يشكل انعكاسا سلبيا للسياسة الخارجية للدول المتهمة ما يجعلها 

 .تقوم برد فعل غير مناسب وقد يؤدي إلى حالة أزمة بينهم
•  
هو من سمات الشخصية التي تؤثر ايجابيا على السياسة الخارجية،ويجب أن تتوفر ” ماسلو”بهأما نمط تحقيق الذات الذي أتى •

،واألمن الداخلي الفيزيولوجيةوتشمل هذه الشروط توافر الحاجات .بعض الشروط في شخصية صانع القرار لتحقيق هذا النمط
 االمثلةوالطمأنينة والعاطفة واالنتماء،واحترام الذات ويؤدي إشباع هذه الحاجات إلى خلق شعور بالثقة لدى الفرد،و من أبرز 

وذلك من خالل ثقتهما ” اردوغانرجب طيب “،ورئيس وزرائه ”عبد هللا غول”على هذه ،شخصية رئيس الجمهورية التركي
الدولي،وجعلهما ينتهجان سياسة  وبنفسيهما واحترامهما لذاتهما،ما أكسبهما قبول شعبي عالي على المستويين الداخلي 

 خارجية فاعلة



 :تتضمن المحددات المجتمعية عدة عناصر أهمها:المحددات المجتمعية-5  •
•  
الصفات العامة التي يشترك فيها كل  بهاوالمقصود :خصائص الشخصية القومية _ أ•

سكان الدولة،والتي تميزهم عن غيرهم ،وهذه الصفات تتشكل بشكل كبير من 
األسرة والمدرسة ،فمقومات الشخصية الوطنية تؤثر   االجتماعية التي تتم عن طريق

في توجيه السياسة الخارجية،ألن صانعي القرار أنفسهم يحملون تلك القيم 
والصفات،وهم أشخاص يتأثرون بالبيئة التي يعيشون فيها مما ينعكس ذلك على 

 .خياراتهم في السياسة الخارجية
•  
فخصائص الشخصية القومية .كما أن طبيعة الشخصية تحدد أنواع السلوك الخارجي •

المشتركة توجه سلوك السياسة الخارجية،وابرز مثال في هذا الصدد،الرؤساء القوميون 
العرب كجمال عبد الناصر،فاألخير كان متأثرا بالصفات القومية العربية، وداعما 

كذلك توجه السياسيون األتراك إلى احتواء الجمهوريات .للحركات العربية التحررية
 .السوفياتيبعد انهيار االتحاد * التركية



اصطالح مزاج ” الموند غابلاير“موقف معين،وقد استعمل  اوويعني موقف جماهير من الناس تجاه قضية :الرأي العام_ب    •
السياسة الخارجية للداللة على االتجاهات أو الميول العامة التي تبديها الفئات الواسعة من الناس في دولة من الدول تجاه 

ففي المجتمعات الغربية يكون للرأي العام دور فعال في توجيه السياسة الخارجية،إما .سياسة خارجية معينة في وقت من األوقات
األنظمة التسلطية فال يؤثر الرأي العام على سلوك سياستها الخارجية بشكل كبير، بسبب انفرادية السلطة لدى الفرد أو الجماعة 

 .الحاكمة،وغياب الحريات الجماعية كحرية التعبير والمظاهرات
•  
وترى المدرسة الواقعية بان الرأي العام يتميز بصفات أهمها عدم االهتمام والتبسيط والتقلب الشديد ،وعدم توفره على •

المعلومات الكافية في مجال السياسة الخارجية ،ويؤثر صانع القرار على الرأي العام أكثر من تأثير األخير على األول،فالرأي 
 خاصة في األزمات ويؤيده بشكل مطلق( الرئيس)العام يلتف حول صانع القرار

 

 

 

بالعوامل المؤثرة فيه توجيه الرأي العام في حد ذاته واهم هذه العوامل   وتأثير الرأي العام في توجيه السياسة الخارجية مرتبط.•
العام في تحديد توجه السياسة الخارجية هو  تأثيرالرأيإذا .االعالموسائل اإلعالم ودور األحزاب كجماعات المصالح ووسائل 

وال يخفى أن وسائل اإلعالم قد تكون مؤيدة للنظام وبالتالي .وغيرها  محصلة تعبئة الرأي العام من طرف وسائل اإلعالم
 .بتعبئة الرأي العام إلعطاء الشرعية لمواقف النظام السياسي الداخلية أو الخارجية  تقوم

 



ذلك النسق الذي يشمل األحزاب السياسية وجماعات  بهوالمقصود :المجتمع المدني_ج•
وتعتبر األحزاب من المحددات األساسية . ومندوبياتالمصالح من نقابات وجمعيات 

ففي األنظمة التسلطية يلعب الحزب الواحد دورا يعكس بشكل كبير .للسياسة الخارجية 
سياسة الحكومة سواء الداخلية،كما يعوضها في النشاط الخارجي باعتباره الناطق 

أما في األنظمة الديمقراطية فإن تأثير األحزاب السياسية في .بإسمهاالرسمي والوحيد 
في البرلمان ( األحزاب)السياسة الخارجية للدولة يبدو واضحا ويزداد بتزايد تمثيلها 

ويختلف مستوى تأثير األحزاب في النظم الديمقراطية حسب تنوع النظم الحزبية في .
 .هذه األنظمة

•  
فتأثير األحزاب في السياسة الخارجية في نظام تعدد األحزاب يكون محدودا بسبب تغير •

ومن جهة أخرى فان رئيس الوزراء دوما يتبنى أفكار ومواقف .االئتالفات،هذا من جهة
وتوجهات حزبه في صياغة التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية لبلده ،وأبرز مثال 
على ذلك ،األحزاب العلمانية في قيادتها للحكومات التركية كانت تتجه في سياساتها 

عكس األحزاب ذات التوجهات اإلسالمية .الخارجية نحو الغرب وتضمر العداء للعرب
 .فإنها كانت تنتهج سياسات متوازنة وتعاونية مع العرب



•  
تتمثل أساسا في طبيعة النظام السياسي للدولة،والذي يلعب :المحددات السياسية _6•

فالنظم الديمقراطية عادة ما تعكس سياسات خارجية .دورا مؤثرا في السياسة الخارجية
أما النظم التسلطية .سلمية وهي نظم تتسم بالتعددية وارتفاع نسب المشاركة السياسية 

لكن ما يالحظ في الواقع أن األنظمة الديمقراطية .فهي تعكس سياسات عدوانية توسعية
تسعى لتحقيق القوة وتتنافس على مجاالت حيوية للنفوذ،وتعتمد لتحقيق ذلك على 

والعنف مبررة ذلك بنشر الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان واألقليات،وأبرز   القوة
 .مثال على ذلك الحرب األمريكية على العراق

•  
ويلعب االستقرار السياسي دورا فاعال في تبلور السياسة الخارجية للدولة،بحيث يعمل •

هذا  انكما .هذا االستقرار على تفرغ الدولة لصياغة سياسة خارجية تحقق أهدافها
االستقرار يعطي للدولة صورة حسنة في الخارج مما يساعد على انفتاح الدول األخرى 

وحالة الجزائر في فترة التسعينيات .عليها ما يساهم في حركية السياسة الخارجية لها
في الجزائر ،حولها إلى دولة منبوذة مما  اإلستقراراصدق مثال على ذلك، فعدم 

 .في عزلة عن العالم ألكثر من عشر سنوات والزالت أثاره باقية إلى حد أالن  ادخلها



•  

يعتبر العامل العسكري المؤشر :المحددات العسكرية _7•
الرئيسي لقوة الدولة واألداة الفعالة لتحقيق أهدافها 

فتوفر الدولة على ترسانة عسكرية ضخمة وعلى .الخارجية
قيادات عسكرية ذات كفاءة عالية ،باإلضافة إلى امتالكها 

تكنولوجيا عسكرية متطورة يمكنها من الحصول على مختلف 
األسلحة الذكية والمدمرة، مع توفر عقيدة عسكرية فعالة،كل 
هذا يعطي للدولة وزن وهيبة دوليين ويساعدها على تحقيق 
أهداف سياستها الخارجية سواء عن طريق الترهيب أو شن 

 .الحروب 



اإلقليمي من أهم  اويعتبر النسق الدولي :المحددات الخارجية -ب•
فنمط توزيع القوى ضمن . محددات السياسة الخارجية للدول

نسق دولي يتسم باستقطاب حاد يصعب على دولة ما تبني 
فإذا كان النظام الدولي يقوم على أساس تكتالت .سياسة العزلة

ومحاور سياسية وعسكرية ،فان ذلك يدفع واضعي السياسة في 
الدول الصغرى إلى الدخول في بعض التحالفات لحماية أمنهم 
القومي ،بغض النظر عن ما قد ينطوي عليه من تعارض مع 

توجهاتهم السياسية العامة،أو الخروج عن بعض المبادئ العامة 
كما أن هذه التكتالت تساعد .في السياسات التقليدية لهذه الدول

الدول الكبرى المنشئة لها في تنفيذ سياساتها الخارجية وفرضها 
 .على ارض الواقع،وإرغام الدول األخرى على تقبلها



 ةالسياسة الخارجي اهداف: المحاضرة الخامسة 

 

 بعيدة المدى اهداف-1•

 متوسطة المدى اهداف-2•

 المحورية االهداف-3•

 سلبية واهدافايجابية  اهداف -4•

 



 عملية صنع السياسة الخارجية: المحاضرة السادسة

يتطلب صنع السياسة الخارجية الفهم والدراسة الدقيقة لمختلف •
العوامل والمحددات المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر في صنع هذه 

السياسة،و أول ما يواجه صانع القرار هو مدى اإلدراك السليم للموقف 
،كاألزمة الدولية المفاجئة،واستحضاره لمجموعة بدائل بصددهالذي هو 

حيال هذا الموقف،وبالتالي يكون القرار هنا اختيار لبديل من البدائل 
بناءا على توافر معلومات معينة تتعلق بالبديل ثم يتخذ القرار الذي 
يفترض أنه يحقق أكبر قدر من المزايا وأقل قدر ممكن من الخسائر 

وتساهم وسائل اإلعالم المتطورة في توفير للمعلومات المرتبطة بشكل 
إلى  بالتفاعل بين البيئتين الداخلية والخارجية ،وتساهم أيضا  اساسي

حد كبير في دراسة وتقدير البدائل المتعلقة بالقرارات كما أنها تساعد 
في إقناع الجماهير بقرارات السياسة الخارجية أي تفاعلهم مع النظام 
القائم وتأثيرهم فيه كما تعمل على نقل مواقف الجماهير إلى صانعي 

 القرارات



وتمر عملية صنع واتخاذ وتنفيذ القرارات بمراحل متعددة، بدءا بالمرحلة •
تحديد المعيار الرئيسي وتحديد المتغيرات   التحضيرية والتي تتضمن

وقياس المتغيرات ( تحديد البدائل وجمع المعلومات) المرتبطة بالموضوع
بالمعيار الرئيسي ثم اختيار الهدف ورسم إستراتيجية تحقيق الهدف ، ثم 

تأتي مرحلة اتخاذ القرار باختيار احد البدائل وتنفيذه، أي ترجمة القرار إلى 
الواقع العملي من خالل أفعال ونشاطات وبرامج عمل ملموسة سواء كان هذا 

القرار في إطار الفعل أو رد الفعل وتأتي بعدها مرحلة ردود األفعال والتقييم 
 .واستخالص النتائج

•  
وتتولى عملية صنع القرار مجموعة من األجهزة الرسمية وغير الرسمية •

،تأتي في مقدمتها السلطتان التشريعية والتنفيذية ،ويتفاوت ذلك حسب طبيعة 
األنظمة السياسية،فتسيطر السلطة التشريعية على عملية صنع القرار في 

 األنظمة البرلمانية ،بينما تسيطر السلطة التنفيذية عليها في األنظمة الرئاسية



وفي ميدان الشؤون الخارجية تلعب السلطة التنفيذية الدور •

 .البارز في بلورة السياسة الخارجية وشرحها

•  

أما األجهزة غير الرسمية فتشمل األحزاب السياسية •

وجماعات المصالح والرأي العام،إال أن هذه األجهزة تؤثر 

بالفعل في توجيه سلوكيات السياسة الخارجية،إال أن 

في النهاية عن  المسؤولةاألجهزة الرسمية في الدولة هي 
 .صنع السياسة الخارجية 



 مراحل عملية صنع القرار: المحاضرة السابعة

 

مرحلة  ايالمرحلة السابقة التخاذ القرار  -1•
والتخطيط وتعريف الموقف  المباداة: وتتضمن،االعداد

 والتنبؤ والمشورة

القرارات :فيها ونيز، مرحلة القرار اياتخاذ القرار  -2•
االيجابية والسلبية والجامدة والمرنة والرئيسة والتابعة 

 والموضوعية واالجرائية

وتعني تطبيق القرار الن ،المرحلة الالحقة التخاذ القرار -3•
 لرد الفعل االساسهذه المرحلة تشكل المصدر 



 القيادة والسياسة الخارجية:المحاضرة الثامنة

 خصائص القائد السياسي•

 الشخصية التسلطية-1•

 العقل المنفتح والعقل المنغلق-2•

 تحقيق الذات-3•

 :نظريات القيادة•

 نظرية السمات1•

 نظرية المواقف-2•

 نظرية المشاركة-3•

 النظرية الوظيفية-4•

 النظرية التفاعلية-5•



 قضايا السياسة الخارجية: المحاضرة التاسعة

 : السياسة الخارجية فىنماذج عملية من القضايا النوعية المعاصرة •
وتشمل تلك القضايا التي تتعامل مع المسائل المتعلقة بالعنف : عسكرية-امنيةقضايا  -أ•

 ادراكاوغيرها من القضايا التي تتضمن  واالسلحة االحالفالخارجي بما في ذلك 
 .الدولة الىللتهديد الموجه 

وتتضمن كل قضايا التفاعل الخارجي على المستوى :دبلوماسية–قضايا سياسية -ب•
والثنائي المتعلقة بمكانة الوحدة الدولية في النسق الدولي والمنظمات  واالقليميالعالمي 

الدولية والقضايا السياسية الدولية التي ال تتضمن بعدا امنيا مباشرا والعالقات 
 .الدبلوماسية

وتشمل كل القضايا المتعلقة بالحصول على الموارد : تنموية-قضايا اقتصادية-ت•
 .االقتصادية كالتجارة الخارجية والمعرفة االقتصادية الخارجية واالستثمار الخارجي

علمية وثقافية وعملية  ابعاداوهي كل القضايا المتضمنة :قضايا ثقافية علمية-ث•
 .والطالب والوفد الشعبية االساتذةالمنح الدراسية وتبادل  كاعطاء

كالتلوث، والمجاعات، والكوارث البيئية واإلنسانية، : قضايا دولية معاصرة -ج•
 .   الخ....والمخدرات، وغسيل األموال، حقوق الملكية الفكرية،



 السياسة الخارجية ادوات: المحاضرة العاشرة

 

 (.الدبلوماسية، واالقتصادية، والعسكرية ):واهمهاأدوات السياسة الخارجية •

وتضم المهارات والموارد التي تستخدمها الدولة في :الدبلوماسية االدوات-1•

هي ،الدبلوماسية االدواتواهم موارد ،لشرح سياساتها،غيرها ازاءتمثيل ذاتها 

 .السفارات والقنصليات والمفوضيات

وتشمل .وتوزيع الثروة للدولة ادارةفي  للتاثيروتستعمل :االقتصادية االدوات-2•

 .الحماية التجارية الخ ادوات،العقوبات االقتصادية، المساعدات االقتصادية

 او، اخرىوهي التهديد باستعمال العنف المسلح ضد دولة :العسكرية االدوات-3•

التسلح وسباق  االسلحةتطوير  او،عقد المحالفات العسكرية او،الهجوم المسلح

 .الخ


