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 الدولٌة؟ بالعاللات الممصود ما

 الدولٌة العاللات: أوال

 السٌاسييٌة وغٌيي  السٌاسييٌة المتداخليية المتبادليية التفيياتالت ميي  ظيياه   هييً

 .الدولً المجتمع وحدات مختلف بٌ  وتج ي الوطنٌة الحدود تعب  والتً

 تشمل إنما فحسب، الدول بٌ  تنشأ التً السٌاسٌة العاللات تشمل ال انها أي

 وواسيع شيامل مفهيو  تعيد فإنهيا وبالتيالً ذا نيا، اميا التفاتيل اشياال جمٌع

 .غٌ ه م  باثٌ  اوسع تفاتالته ونطاق جدا،

 ابٌي  لعيدد انعااسيا تمثيل اليدول بٌ  تج ي التً التفاتالت جانب إلى وهً

 الدولٌييية المنظميييات ونشييياطات األفييي اد بيييٌ  والتفييياتالت االتصييياالت مييي 

 .الثمافٌة والمؤسسات

 فييً اليي سٌ  الفاتييل بوصييفها الييدول بييٌ  التفيياتالت تشييمل ال إنهييا بمعنييى

 سٌاسيٌة، اانيت سواء التفاتل وأشاال أنماط جمٌع تشمل بل الدولً، النظا 

 والثيانوٌٌ  ال سٌسيٌٌ  الفياتلٌ  بيٌ  تجي ي والتيً الي،،... ثمافٌية التصادٌة،

 .الدولً النظا  فً

 :الخا جٌة السٌاسة: ثانٌا

 ٌعيال  اليذي أي الخيا   نحيو الموجيه الحايومً النشياط م  الجزء ذلن هً

 هيً، الدولية حيدود و اء ميا تطي   ومشياال لضياٌا الداخلٌة للسٌاسة خالفا

 نحيو الموجيه الحايومً النشياط مي  جيزءا ألنهيا لي ا ات ، وأفعال ل ا ات

 .الحدود و اء ما تط   ومشاال لضاٌا تعال  ألنها وأفعال ، الخا  



 لبيل مي  المتخذ  الخا جٌة األفعال تتضم  الخا جٌة السٌاسة فإ وبالتالً، 

 .المدى ل ٌبة وأخ ى المدى بعٌد  أهداف تحمٌك بهدف الم ا  صناع

 

 :الخا جٌة السٌاسة محددات

 صينع فيً تيؤث  ممٌيدات أو محيددات تعيد التيً العواميل بعي  تحدٌيد ٌما 

 أ  الخا جٌية السٌاسة ل ا  صانع تلى أ  بمعنى ،للدول الخا جٌة السٌاسة

 وفميا للدولية الخا جٌية السٌاسية أهيداف صيٌاغة تليى ٌعميل ث  وم  ٌد اها

 أل ، فعالية خا جٌية سٌاسية أو  شيٌد لي ا  تي  الحيدٌ  نسيتطٌع حتى، لها

 ميا وبيٌ  الدولية تمتلين ميا بٌ  المواسمة ٌتطلب فعالة خا جٌة سٌاسة انتها 

 .تحمٌمه فً ت غب

 الدٌموغ افٌيية، االلتصييادٌة، الجغ افٌيية، الظيي وف :الداخلٌيية البٌسيية محييددات

 والمولييف العسييا ٌة المييد ات التمالٌييد، ، الثمافيية السٌاسييً، النظييا  طبٌعيية

 .ال،...االست اتٌجً

 الدولٌية الميوى مع العاللات الدولً، النظا  طبٌعة :الخا جٌة البٌسة محددات

 .ال،...الدولة اهتما  محل المضٌة م  الموى هذه مولف الفاتلة، واإلللٌمٌة

 : الخا جٌة السٌاسة صنع أجهز 

 :ال سمٌة األجهز 

 .التنفٌذٌة السلطة

 .التش ٌعٌة السلطة

 .متعدد  ودواس  إدا ٌة أجهز 

  .الحاا  السٌاسً النظا  طبٌعة تلى منهما ال دو  وٌتولف

 الخا جٌية السٌاسية وتنفٌيذ صينع فيً التنفٌذٌية السيلطة دو  فإ  تا  وبشال

 .الخا جٌة السٌاسة صعٌد تلى المباد   اتخاذ حٌ  م  األب ز هو



 : ال سمٌة غٌ  األجهز 

 الحاا  السٌاسً النظا  طبٌعة حسب دو ها وٌختلف السٌاسٌة  األحزاب

 .واالجتماتٌة االلتصادٌة المصالح جماتات

 :الخا جٌة السٌاسة أهداف

 إلييى تسييعى التييً األهييداف فييً ٌاميي  الخا جٌيية للسٌاسيية اليي سٌ  التييأثٌ  إ 

 الخا جٌية السٌاسيات وجمٌيع اليداس  الهيدف األمي  ت  البح  وٌعد، تحمٌمها

 السٌاسية مي  جيزءا تعيد الخا جٌية السٌاسية فيإ  لذلن وتبعا، به تتأث  للدول

 الخا جٌية تاللاتهيا مٌيدا  فيً أهيدافها تحيدد أ  دولة ال تلى وإ  الوطنٌة

 فيً للفشيل تتعي   ال حتيى الخا جٌية بٌستهيا وواليع لوتهيا حيدود إطيا  فً

 .الدولٌة وماانتها الحٌوٌة مصالحها تلى سٌؤث  ذلن أل  أهدافها تحمٌك

 :الدولٌة السٌاسة: ثالثا

 تلتميً سيوف فإنهيا الحيدود و اء ميا للدولية الخا جٌية السٌاسة تخ   تندما

 أهيدافها لحمٌيك تسيعى التيً األخي ى لليدول الخا جٌة السٌاسات م  بغٌ ها

 ٌطلييك للييدول الخا جٌيية السٌاسييات بييٌ  التفاتييل هييذا فييإ  وبالتييالً، الوطنٌيية

 تليى واحيد آ  فيً ٌنطيوي اليذي التفاتل ذلن وهو، الدولٌة السٌاسة بـ تلٌه

 .والتعاو  الص اع م  نمط

 السٌاسيات تتضيم    بأنهيا ف انال جوزٌف تّ فها: الدولٌة السٌاسة تع ٌف

 ميييع تفييياتالته  إليييى باإلضيييافة المتبادلييية تفييياتالته  فيييً لليييدول الخا جٌييية

 باإلضيافة الدول غٌ  م  االجتماتٌة الجماتات ومع اال الدولٌة المنظومة

 .الدول لال المحلٌة والسٌاسات الدولٌة المنظومة فعل إلى

 جمٌيع ٌشمل بل فمط الدول ٌشمل ال السٌاسً التفاتل بأ  التع ٌف وٌوضح

 الدولٌية والمنظميات ااألف اد الدولً المجتمع فً والمؤث   الفاتلة الوحدات

 .وغٌ ها

 :الدولٌة السٌاسة اهتما  مجاالت



 تمثيل التيً الوحيدات بيٌ  تجي ي التيً التفاتالت باافة الدولٌة السٌاسة تهت 

 بيٌ  تفاتل أي أ  بمعنى، الدولٌة السٌاسة فٌها تسٌ  التً البٌسة فً تناص 

 أ  ٌمايي  الييدول بييٌ  التفيياتالت تيي  فضييال مجتمعييات أو خاصيية جماتييات

 تلييى التفاتييل هييذا ٌييؤث  تنييدما الدولٌيية السٌاسيية اهتمييا  مجييال فييً تييدخل

 .الدولً المجتمع فً الفاتلة الوحدات بٌ  العاللات

 غٌي ه أو فنً أو  ٌاضً نشاط أو ما خاصة ش اة نشاط ٌستخد  فمد مثال 

 سيٌدخل فإنيه وبالتيالً أخي ى دول تليى التيأثٌ  أجيل مي  سٌاسٌة ألغ ا 

 .الدولٌة السٌاسة اهتمامات ضم 

 :الخا جٌة والسٌاسة الدولٌة السٌاسة تناص 

 اييل تناصي  أ  هيً والدولٌية الخا جٌية السٌاسيية بيٌ  ال سٌسية الفي وق مي 

 األفييي اد، هييي  الخا جٌييية السٌاسييية فعناصييي ، األخييي ى تييي  تختليييف منهميييا

 .ال،..الضغط جماتات السٌاسٌة، األحزاب

 والجماتييات الدولٌيية المنظمييات الييدول، فهييً الدولٌيية السٌاسيية تناصيي  أمييا

 .الدولً المجتمع فً الناشطة

 تناصيي  تي  تختلييف الخا جٌية السٌاسية فييً التحلٌيل تناصيي  فيإ  وبالتيالً

 .الد اسة فً الخاص مجاله منهما ولال الدولٌة السٌاسة

 السٌاسية د اسية مي  تعمٌيدا أاثي  هيً الدولٌية السٌاسية د اسية فيإ  وبالتالً

 .فٌها تعٌش التً البٌسة تناص  بٌ  التجان  تد  حالة بسبب، الخا جٌة

 ولاي  الدولٌية السٌاسيٌة التفياتالت تشيمل الدولٌية السٌاسية فإ  تمد  لما وفما

 بييل فمييط سٌاسييٌة لٌسييت هييً الييدولً المسيي   تلييى تجيي ي التييً التفيياتالت

 وغٌ هيا والثمافٌة والعسا ٌة واالجتماتٌة االلتصادٌة الجوانب أٌضا تشمل

 التييً الدولٌيية العاللييات ظيياه   بمجملهييا تّاييو  التييً التفيياتالت أنييواع ميي 

 .الدولٌة الساحة تلى التفاتالت أشاال اافة تد  

 العالليات ظياه   مي  جيزء هيً الدولٌية السٌاسة بأ  لنا ٌتضحوتبعا لذلن، 

 الخا جٌية السٌاسية إليى ٌ جيع العالليات هيذه فيً األسيا  أ  غٌي ، الدولٌة

، الدولٌيية العاللييات فييً والتفيياتالت النشيياطات لاييل األ  بمثابيية تعييد التييً



 تخليك بيدو ها والتيً الدولٌية، السٌاسية تايو  التيً هيً الخا جٌية فالسٌاسة

 )انظ  الشال التالً(. . الدولٌة العاللات

 

 

 

 والسال  تلٌا  و حمة هللا وب ااته.

مصييد  المحاضيي  : سييعد حمييً توفٌييك، مبييادسً العاللييات الدولٌيية، بغييداد، 

 . 0202، 5الماتبة المانونٌة، ط
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 المحاضرة الثانية

 الدولي السياسي النظاممفهوم 

 أ.م.د. اركان ابراهيم عدوان 

 الااةنلً النظاد  مصا لثً باٌ  العرباً الاان   فاً البادثيٌ  ٌخلا  ماد عادة 

 االينٌ ؛ بٌ  فدرق ٌنجة االنكلٌزٌة اللغة نفً الةنلٌة، نالمنظنمة

 كلمااااة ،(System) كلمااااة تعنااااً بٌنمااااد( Order) علٌاااا  ٌ لااااك فدلنظااااد  

 لااة  الخلاا  بعاا  هناادن ٌكاان  نبدلتاادلً، العربٌااة، اللغااة فااً المنظنمااة

 .منهمد كل الى االشدر  عنة البدثيٌ 

 :الةنلً النسك ان الةنلٌة المنظنمة

 أبسا  نهان (بٌنهاد فٌماد المتفدعلة األجزاء م  مجمنعة نجنة: )بهد نٌمصة

 تثلٌال مانه  مؤسا  أن رائاة اٌسات  ةٌفاة  رث  نالذي للمنظنمة، تعرٌف

 المساتملة السٌدساٌة النثاةا  ما  مجمنعاة: بأنهاد فرانكل عرفهد نلة النظ ،

 منساعة نساخة: بأنهاد مدكالنة نعرفهد االنتظد ، م  بشًء بٌنهد فٌمد تتفدعل

 المتعاةة ، التعدرٌف م  نغٌرهد تفدعل، ثدلة فً الالعبٌ  م  أينٌ  لثركة

 ثدلااة فااً ٌكنناان  الااذٌ  الالعبااٌ  ماا  مجمنعااة نجاانة علااى ركااز  التااً

 .متبدةل تفدعل

 :التعدرٌف جمٌع تنضح

 :همد رئٌسٌتٌ  مسألتٌ  نجنة

 انناعهد، بمختلف الةنلً المجتمع فً نثةا  نجنة -أنال

 نمختلفة، متفدنتة نبنسب النثةا  هذه بٌ  تفدعل ثركة لٌد  -يدنٌد

 النثااةا  هااً فماا  الااةنل ا  علااى ركااز  التملٌةٌااة التعرٌفااد  كدناا  نإذا

 الالعباااٌ  باااأ  ٌيبااا  النالاااع ا  إال الةنلٌاااة، للمنظنماااة المشاااكلة الرئٌساااة

 المنظنمااة فااً رئٌسااٌٌ  فاادعلٌ  ٌميلاان  باادتنا الااةنل، غٌاار ماا  الااةنلٌٌ 



 ،كبٌاار ثااة إلااى المنمٌااة الااةنل تااأيٌر ٌفاانق بعضااهد تااأيٌر نبااد  الةنلٌااة،

 الةنلٌاااة نالتجااادر  نااللتصااادةٌة نالتنمٌاااة التكدملٌاااة التفااادعال  نأصااابث 

 .الةنلٌة المنظنمة تفدعال  فً تسده  نغٌرهد

 أن نظاد  ٌنجاة ال نبدنعاةامهد النظاد  فً األسد  التفدعال  تعةنتبعد لذلن، 

 نصااافة خدصاااٌة ٌع اااً التفااادعال  اساااتمرار نا  األساااد ، مااا  منظنماااة

 نبدلتاادلً، المنظنمااة، فااً الاارئٌ  الفعاال مصااةر هاا  الالعبااٌ  نا  للنظااد ،

 ساالنن فااً ٌااؤير  اارف كاال فعاال فاا   مثااةنة  لفتاار  تفاادعال  نجاانة عنااة

 ثاادفزا أن مصاةرا ذاتهاد بثاة التفادعال  تكاان  لاذلن نتبعاد األخار، ال ارف

 أن التنباؤ ٌمكا  للفادعلٌ  السادبمة التجادرب رصة خالل نم الةنل،  لسلنن

 .ممديلة تجدرب فً الفدعلٌ  بع  سلنن تنلع

 بدلتفدعال ؟ نمصة مدذا

 ماااع العاللاااد  فاااً الاااةنلً االعاااب مااا  المتخاااذ الفعااال بدلتفااادعال  ٌمصاااة

 كدفاة تشامل ثٌا  الٌانمً، الرنتٌناً ال دبع شكل تتخذ مد نغدلبد األخرٌ ،

 المعماة ال ادبع ا  نبماد رئاٌ ، بشاكل الاةنل باٌ  األثاةا  نتةفمد  اشكدل

 ثدلة فً فم  تكن  ال أنهد أي الةنلٌة، للعاللد  الغدلب ال دبع هن المتشدبن

 متعدةٌاة ةنل باٌ  تكن  أ  ممك  الةنلٌة التفدعال  ف   نالتمدرب، التعدن 

 هاذا علاى ٌ لاك مد نعدة  نبدكستد ، الهنة بٌ  كدلتفدعال  صةٌمة، نلٌس 

 (.التندفسٌة التفدعال : )النم 

 التفدعال ؟ على المنظنمة تأيٌر ثةنة هً مد

 تاانج  لااة نالتااً أجزائهااد، بااٌ  تجااري التااً التفاادعال  شااكل علااى تعتمااة

 ثدلاة فً معٌنتٌ  ةنلتٌ  نجنة افترضند مد ف ذا إٌجدبٌة؛ أن سلبٌة، تأيٌرا 

 األخار ، فاً ٌؤير منهمد كل سلنن ف   الةنلً، م ( ب)ن( أ) همد تفدعل،

 الةنلة تجده معٌ  سلنن أن معٌ  اجراء اتخدذ على( أ) الةنل الةم  مد ف ذا

( ب) للاةنل الخدرجٌاة السٌدسة فً ٌنير أ  شأن  م  السلنن هذا ف   ،(ب)

 بدلشاكل منالفهد أن سٌدسدتهد تغٌٌر على سٌجبرهد ف ن  نبدلتدلً، المستهةفة،

 لسالنن بدالستجدبة( ب) الةنلة تمن  نعنةمد ،(أ) الةنلة مصلثة ٌثمك الذي

( أ) األخار  الةنلاة ساٌةفع األمار هاذا فا   سالنكهد، نتغٌٌر األخر  الةنلة



 ٌسامى التأيٌر نهذا استجدب ، ألنهد( ب) الةنلة نمكدفئة سلنكهد تغٌٌر على

 ساالنك ، باانف  االنل ال اارف اسااتمرار عاة  إلااى أة  ألناا  الساالبً، التاأيٌر

 ساتجعل  ف نهاد األنل ال ارف لضاغن د  االساتجدبة عاة  أمد بتغٌٌره، نلد 

 اإلٌجادبً، التاأيٌر علٌا ، ٌ لاك نالذي السلنن، ثة  نزٌدة  بدلضغ  ٌستمر

 ٌكان  ناألمر .تملٌل ةن  فٌ  االستمرار أن السلنن ثة  تزاٌة إلى أة  ألن 

 البدثاا  أل  ،  اارفٌ  ماا  أكياار بااٌ  تفدعاال ثدلااة تناادنل عنااة تعمٌااةا أكياار

 المتغٌارا  جمٌع نأخذ األ راف، جمٌع سلنن ةراسة إلى مض را سٌكن 

 أكيار ساتكن  المساألة فا   نبدلتدلً، االعتبدر، ٌعٌ  على سلنكهد فً المير 

 األخر، سلنن فً ٌؤير  رف كل فسلنن نفسهد، هً ال رٌمة نلك  تعمٌةا،

 التغذٌاة)بـ ٌعرف مد خالل م  األنل ال رف سلنن فً ٌؤير األخر نسلنن

 السالنن ثاة  فاً سالبً أن إٌجادبً تاأيٌر إلاى تاؤةي أ  إند نالتً ،(العكسٌة

 أن الضااغن  ثااة  ماا  التخفٌااف الااى تااؤةي انهااد إمااد بمعنااى الااةنل، بااٌ 

 إلااى تاؤةي أ  ممكاا  أٌضاد ف نهاد التعدننٌااة، التفادعال  ثدلااة نفاً زٌدةتهاد،

 للفعاال نفمااد الااةنل بااٌ  الممةمااة نالثاانافز نالمساادعةا  التعاادن  ثااة  تزاٌااة

 .تمللهد أن الفعل، نرة 

 الةنلٌة؟ التفدعال  أنناع هً مد

 :الشكل ثٌ  م  التفدعال  -أنال

 :ٌلً نكمد الشكل ثٌ  م  الةنلٌة التفدعال  تختلف

 الاةنل باٌ  تت  التً التفدعل اشكدل كدفة ميل: المبدشر الثكنمً التفدعل -1

 الخ،... ثرنب عسكرٌة التصدةٌة

 السٌدثة، ميل: مبدشر ثكنمً غٌر تفدعل -2

 باابع  الماارار صااندع ٌتااأير عنااةمد نذلاان: مبدشاار غٌاار ثكاانمً تفدعاال -3

 نثكنمااد  ةنل فااً الندجثااة نالت بٌمااد  التجاادرب أن الخدرجٌااة الثاادال 

 بت بٌمهد، نٌمن  أخر ،

 االعاال  نسادئل مختلاف انتشادر ميال: مبدشار غٌار ثكانمً غٌار تفدعل -4

 .ثكنمً تةخل أن إذ  ةن  الثةنة تعبر التً ناالتصدال 



 :المضمن  ثٌ  م  التفدعال  -يدنٌد

 :ننعٌ  على تكن  ف نهد المضمن  ثٌ  نم 

 تعدننٌة، تفدعال  -ا

 صراعٌة، تفدعال  -2

 األخر ، ع  منعزلة أثةاهمد بأ  نجة أ  الندةر نم 

 .الصراعٌة-التعدننٌة التفدعال  هن شٌنعد األكير نالشكل

 :الثة  ثٌ  م  التفدعال  -يدليد

 نالثااة األعلااى الثااة بااٌ  نتتااران  ثااةٌتهد ثٌاا  ماا  التفاادعال  نتخلااف

 نسلبً، إٌجدبً سل  فً األةنى،

 هال المنظنماة، أ اراف باٌ  التفدعلٌاة العملٌة فً الكيدفة هند بدلثة  ننمصة

 تفدعال ٌنجاة نال منخفضاة أ  عدلٌاة، نبثاة  سرٌع تفدعل نٌنجة عدلٌة هً

  منخفضة، عنةهد نتكن  الثة ، بنف  نتناصل

 الةنلً، النظد  فً الثة  ثٌ  م  متسدنٌة غٌر التفدعال  نتكن 

 ميٌلتهاد ما  أعلاى هً األنربٌة الةنل بٌ  التفدعال  ثة  الميدل سبٌل فعلى

 .نهكذا،، األفرٌمٌة المدر  لةنل بدلنسبة

 :الةنلٌة المنظنمة خصدئص

 بااٌ  التفاادعال  فٌهااد تكاان  التااً المن مااة باا  نٌمصااة: المنظنمااة ثااةنة -1

 المنظنمااد  نبااٌ  بٌنهااد التمٌٌااز علااى نتعماال المنظنمااة، اعضاادء النثااةا 

 الفرعااً النظااد  بااٌ  الصاالة معرفااة علااى ٌساادعة التمٌٌااز نهااذا األخاار ،

 .الةنلً نالنظد 

 ما  الارغ  نعلاى المنظنماة، أعضادء الةنل نتعنً: المنظنمة عضنٌة -2

 الكباار  الااةنل نصااٌب ماا  غدلبااد تكاان  التااأيٌر علااى المااةر  نلكاا  تعااةةهد،

 فٌهد.



 :هً أسدسٌة عندصر يال  على نٌمن : المنظنمة هٌكل -

  عدةل، بشكل منزعة هل: المةرا  تنزٌع -أ

 نمتعااةة نيناادئً، الم بٌااة، أثاادةي نظااد  الااى نتنمساا : المنظنمااة تكاانٌ  -ب

 األل دب،

 نفً نفرعً، نتدبع مهٌم ، نظد  تثةٌة هند نٌمك : لهد الهرمً الشكل -ج

 ةرجاااة فاااً تكااان  التاااً المن ماااة نهااً مركزٌاااة، من ماااة تنجاااة منهاااد كاال

 .الثة  ثٌ  م  جةا عدلٌة التفدعال 

 نثاة ، كل مصلثة تفرض  لمد نفمد ذلن تثةٌة نٌت : النثةا  أغرا  -4

 :همد، بهمد األخذ ٌجب مهمد  جدنبد  نهندن

 العزلااة ثااةي بااٌ  الااةنلً، المساار  فااً النثااةا  تثتلاا  الااذي المركااز -أ

 الفدعلة، نالمشدركة

 المسادنة  ثاةي باٌ  الاةنلً المسار  فاً النثاةا  تثتلا  الاذي المركز -ب

 .المدئ  للنظد  نعةمهد

 زانٌاااة مااا  العملٌاااد  ةراساااة بهاااد نٌمصاااة: الةنلٌاااة العملٌاااد  مساااتن  -5

 نٌمكاا  فٌهااد، التكدماال نعااة  نالتكدماال االنتظااد  ةرجااة بمعنااى المنظنمااة

 .النثةا  زانٌة م  أٌضد ةراستهد

 :الةنلً النظد 

 ل  الةنلٌٌ  الالعبٌ  بٌ  المن  لعاللد  انمنذج: بأن  ةنلمد  انتننً نٌعرف 

 المناعااة ماا  لمجمنعااة  بمااد المختلفااة بدلفعدلٌااد  المٌااد  تااأمٌ  علااى المااةر 

 .المكتنبة نغٌر المكتنبة

 .معٌ  نل  فً الةنل بٌ  للعاللد  ترتٌب ع  عبدر : بأن  ننرمد  نعرف 

 بنظاادئف تعماال األنظماة ماا  مجمنعاة ماا  ٌتكان : بأناا  لٌان  بٌتاار نعرفا 

 . نالتصدةٌة نلدنننٌة نةبلنمدسٌة عسكرٌة نمتمٌز  معٌنة



 نجنة: )تعنً نالتً ،(منظنمة)بـ ٌتلخص أ  ممك  النظد  جنانب أثة نإ 

 المنظنماة عندصر نإ  المجتمع، شؤن  فً نانتظد  نظرٌة مد نل  أي فً

 .للنظد  مكملة تعة

 نبدلتادلً، فٌا ، تأيٌرا األكير الكبر  الةنل نلٌ  مصدلح ٌعك  نظد  أي ا 

 تعاااة نالتاااً بااادلمن  ةعمااا  ٌااات  أ  ٌجاااب ف نااا  ٌساااتمر أ  لااا  أرٌاااة اذا ف نااا 

 مصادلثهد النظاد  فً المسٌ ر  الكبر  الةنل تثدفظ أ  اجل م  ضرنرٌة

 كننهاد ع  فضال الةنل بأ  الةنلً، النظد  مفهن  نٌنضح أهةافهد، نتثمك

 انهااد إال نعشاانائً، كدماال، بشااكل لبعضااهد نمسااتجٌبة بعضااهد مااع متفمااة

 ٌمكا  نالتاً مشاتركة، نافتراضد  لمناعة نفمد بٌنهد فٌمد العاللد  تمدر 

 .الينرٌة الةنل بع  ترفضهد أ 

 الترتٌبااد  ماا  مجمنعااة فماا  لااٌ  هاان النظااد  بااأ  الباادثيٌ ؛ بعاا  نٌاار 

 علٌهاد الثفادظ ٌمك  نالتً التمدلٌة م  جدنب ع  عبدر  هن انمد نالفعدلٌد ،

 هناد باأ  ٌانثً نإنا  زنالهاد، أن تثنلهاد أن المان ، بعا  لبال ما  نتبنٌهد

 النالااع ل دعااد  إةار  أجاال ماا  االنسااد  جدنااب ماا  ناعٌااد اراةٌااد عمااال

 ناألكمل. األميل أن  ٌبةن مد نثن على االجتمدعً

 التاً المان  بعا  لبال ما  مفرنضاد ٌكان  ماد غدلباد النظاد  فا  نبدلتدلً، 

 عناةمد بأنا  ذلان نمعناى مصدلثهد، تثمٌك أجل م  علٌ  الثفدظ على تعمل

 ل . منظمة علٌد سل ة هندن ف   نظد ، تمنل

 ناالتصادال  التفادعال  ما  نساك علاى ٌاةل ف ن  نسك، أن منظنمة لفظ أمد

 تاناز  نتٌجاة االنسادنٌة، لارراة  تاأيٌر نجانة ةن   بٌعاً بشكل المنجنة 

 ندثٌااة، ماا  الفنضااى ةن  ٌثاانل نثاان علااى المتفدعلااة الماان  ماا  مجمنعااة

 ٌنضااح أناا  أي أخاار ، ندثٌااة ماا  األخاار  علااى منهااد أي سااٌ ر  نةن 

 النتظاااد  نٌهٌااا   بٌعاااً نثااان علاااى الةنلٌاااة النثاااةا  باااٌ  تفدعااال نجااانة

 ت لاع كال نجا  نفاً ندثٌاة، ما  الةنلٌاة الفنضى ثدلة ع  بمنأ  عاللدتهد

  . أخر  ندثٌة م  العدلمٌة لالمبرا نرٌة

 السال  علٌك  نرثمة هللا نبركدت .



 الثانية المرحلة الدولية العالقات مبادئ

 المحاضرة الثالثة

 الدولية والعالقات العام الدولي القانون

 أ.م.د. اركان ابراهيم عدوان 

 العام؟ الدولي المانون تطور متى

 تطددور فكمدا الحديثدد   الدولد  نظددام ليدام مد  العددام الددو  المددانون تطدور لمدد

 بيدنمم العاللد  وتنظديم االفدراد حاجدا  لتيبيد  دولد  كد  فدي الدداليي المانون

 لتحديددددد الدددددولي المددددانون تطددددور فمددددد الحاكمدددد   السدددديط  ومدددد  الددددبع  

 حالد  مدن لفف الذ  األمر بينما  فيما العاللا  وتنظيم الدو  التصاصا 

 المددانون لمواعددد الدددو  اذعددان طريددك عددن الدوليدد   العاللددا  فددي الفوضددى

 اعضدا  بدين العاللدا  تحكدم التدي السديون بمواعدد المبدو  لال  من الدولي

 .الدولي المجتم 

 الدولي؟ المانون لانوني  مدى ما

 الداليي؟ المانون م  الحا  هو كما ليكيم  الدليك بالمعنى لانونا يعد ه  أو

 بددين سدداادا كددان الددذ  الدددولي العددرف لددال  مددن الدددولي المددانون انشدد  لمددد

 وان الددو   بدين عمدد  التدي والتحالفدا  المعاهددا  بعد  ثم ومن الدو  

 عدن طدوعي بشدك  يكدون انمدا الددولي المدانون لمواعد واذعانما الدو  لبو 

 ألن ومصدددالحما  تتفدددك التدددي المواعدددد بعددد  مددد  بدددااللت ام لبولمدددا طريدددك

 عددما أو المواعدد ببع  المبو  الدول  عيى تميي من هي الوطني  المصيح 

 .المبو 

 يعدد المانونيد  المواعد لملالف  الج ا  تفر  عييا سيط  غياب فإن وبالتالي

 عمداب وجدود عددم كدون مدن والدداليي  الددولي المانون بين الرايس الفارق

 معين  منظم  بسيط  لبي  هي اذا إال الدول   سيط  فوق سيط  وجود وعدم

 مددى عيدى تعتمدد العماب فر  مسأل  وإن الدو   من مجموع  أو دول  أو

   الملالف   الدو  عيى والعماب الج ا ا  فر  عيى الدولي  السيطا  لدرة



 مددن لددانون يعتبددر الددولي المددانون ان بمسددأل  دااددم شدن هنددان فددإن هنددا ومدن

 .ال أم االساس

 لدم مدا تليدك أو توجدد ال المانونيد  المواعد فإن العيمي؛ الوال  مالحظ  ومن

 تفعيد  في اساسي  مسأل  تعد والتي حولما  الدو  لب  من اجماع حدوث يتم

 يعددد ذكرنددا كمددا الطوعيدد  عنصددر فددان وهكددذا الدوليدد   المانونيدد  المواعددد

 المواعددد بددبع  الدددو  لبددو  وان دولددي  لددانون عددن الحددديث فددي االسدداس

 وجدود أجد  من الدو  بين اجماعا هنان يكون ان يجب وهكذا لانونا  يليك

 .دولي لانون

 الداليي؟ والمتجم  الدولي المجتم  بين لارن

 يطبدك الدداليي ففدي  الجد ا  وفدر  االكدرا  عنصدر ان نجد الممارن  عند

 يلددالف مددن عيددى الجدد ا  تفددر  التددي الحاكمدد  السدديط  لبدد  مددن المددانون

 يددتم والددذ  الدددولي  المجتمدد  فددي عندد  يلتيددف مددا وهددو المانونيدد   المواعددد

 بدان تددعي ان ممكدن والتدي دو   عددة أو دولد  لبد  مدن في  االكرا  تطبيك

 المجتمدد  مصدديح  وتحميددك الدددولي  المددانون لواعددد لتطبيددك يكددون عميمددا

 طدرف أل  يمكدن ال وفضدفا   وغام  واس  مفموم يعد والذ  الدولي 

 لددال  مددن غيرهددا عيددى تعتددد  لددد الدددو  بعدد  ألن دليددك  بشددك  تحديددد 

 .لما تطبيما ال المانون لمواعد انتماكا تعد لد التي السياسا  بع  سيون

 الدولي ؟ المنظما  سيط  تح  الدو  وضع  لماذا

 غيرهدا مدن أكثدر لصدالحيا  الدو  بع  منح مسأل  من اللروج أج  من

 ان يمكدن الدي االمدر الددولي  المدانون لواعدد وتطبك تحمي أنما أساس عيى

 تحميدك أجد  مدن الددو   بين السياسي  ليمشكال  مصدرا وجعي  تسيس  يتم

 المواعددد تطبيددك فددي الصددالحي  اعطددا  تددم وبالتددالي  الدددو   هددذ  مصدديح 

 عدن تعبدر سدوف كونمدا معيند   لددو  ال الدوليد  ليمنظما  الدولي  المانوني 

 (.نظريا ولو) معين دولي طرف مصيح  ال المجموع مصيح 

 :الدولي المانون لصااص



 عدددة منددذ الدددولي المددانون فددي الددرايس الشددلص هددي تمييددديا الدددو  ان -اوال

 لرون 

 لبدد  مددن طددوعي عمدد  هددي الدددولي المددانون الددى االنضددمام فكددرة ان -ثانيددا

 بيدد يبمدى المانونيد   بالمواعدد المبدو  مسدأل  فدان هنا ومن ذكرنا  كما الدول 

 عيددى تحصدد  ان يجددب لانونيدد  لاعدددة أ  فددإن وعييدد   المحييدد   السدديطا 

 بوجودها  المو  أج  من المعني  الدو  اجماع

 أد  الدوليد  والتفداعال  العميي التطبيك ان إال الظروف  من العديد ورغم

 لبدد  مددن ولبولمددا لمواعددد  االحتددرام حيددث مددن الدددولي  المددانون تطددور الددى

 .العظمى الدو  حتى الدو  من العديد

 الدولي؟ المانون لمواعد الدو  لبو  يتمث  كيف

 شدروط ثدالث لدال  مدن يكدون الددولي المدانون لمواعدد واالذعان المبو  ان

 :رايس 

 تنجدد  أو تتحمددك سددوف مصددالحما بددأن بينمددا فيمددا الدددو  تتفددك حينمددا -1

 الدوليد  الطدوار  لدوا  دور مثد  الددولي  المدانون مبداد  احتدرام بواسط 

 االوسط  الشرق في المتحدة لالمم التابع 

 مثدد  ضددعيف   دولدد  عيددى الدددولي المددانون لويدد  دولدد  تفددر  وحينمددا -2

 الحيفا   لوا  لب  من الثاني  العالمي  الحرب بعد الحرب مجرمي محاكم 

 ولعدددة متشدداب  بشددك  والصددىرى الكبددرى الدددو  تمددرر عندددما وأيضددا -3

 الفض  تفاد  أج  من ضرور  الدولي المانون لمواعد االذعان بان اسباب

 النوويدد   التجددارب اليمدداف النوويدد  المددوى كاتفدداق والسياسددي  الدبيوماسددي

 .المستعمرة لاللاليم الحري  ومنح

 :الدولي المانون لواعد تطبيك في الدو  استراتيجيا 

 ثدالث لال  من الدولي المانون لواعد تطبك أن ممكن الدو  فإن عام بشك 

 :اساسي  صور



 واالعتمدداد بدد  لمناعتمددا وذلددن الدددولي المددانون تمبدد  ان الممكددن مددن انمددا -1

 بمتطيبات   ليمبو  بالالص تسعى فانما وبالتالي بدور 

 الحال  هذ  وفي الدولي   المانون لواعد كيي بشك  ترف  ان ممكن انما -2

 عيددى الحفدداظ رفدد  طريددك عددن وذلددن لواعددد   تطبيددك عرليدد  عيددى تعمدد 

  متطيبات  

 الوطنيد  والمصديح  الددولي المانون بين العالل  فإن الثالث  الشك  وفي -3

 المدانون لواعدد تسدتلدم ان ممكدن الددو  فإن الطريم  هذ  وفي تعميدا  أكثر

 .اهدافما تحميك اج  من وذلن الوطني   ليسياس  اساسا بوصف  الدولي

 الدولي؟ المانون وبين اهدافما بين الدو  تربط كيف

 مدن الدوليد  المانونيد  المواعد الدو  تستى  ان يمكن كيف الرى بطريم  أو

 الوطني ؟ مصيحتما تحميك أج 

 :هما طريمتين هنان

 الحصدو  أجد  مدن سياساتما  عيى المانوني  الشرعي  اضفا  عيى تعم  -1

 لواعدد مد  هددفما أو الددو  مطيدب يتطدابك وحينمدا. لما الدولي المبو  عيى

 بسمول  ستستطي  الدول  ان ا  سمال  هنا سيكون االمر فان الدولي المانون

 ودعم   ب  اللارجي سيوكما لبو  اج  من االلرى الدو  الناع

 الدولدد  مصدديح  وبددين المددانون لواعددد بددين تطابمددا هنددان يكددون ال عندددما امددا

   سياساتما تبرير اج  من ليدعاي  لواعد  بع  تستلدم لد فإنما وسيوكما 

 .بما لاص  الرى ألسباب تنتمجما والتي

 اضددعاف اجدد  مددن كوسدديي  الدددولي المددانون اسددتلدام عيددى تعمدد  ولددد -2

 .اللصم يتلذها التي االجرا ا 

 تضدفي ان تحداو  كاند  والتدي السدابم   الطريمد  عكدس سدتعم  فانما وهنا

 عيددى هنددا سددتعم  انمددا لانونيدد   بانمددا سياسدداتما تصددوير لددال  مددن شددرعي 

 المانونيد  المواعدد نطداق لدارج باند  سديوك  وتصدوير اللصدم حجج دح 

 لما. ولرلا



 اهددداف لتحميددك الدددولي المددانون لواعددد اسددتلدام مبدددأ فددان االمددر والدد  وفددي

 والكبدرى الصىرى الدو  جمي  تتبع  أمر الدو   لبع  اللارجي  السياس 

 جميد  فدإن وبالتدالي  فمدط  المويد  الددو  عيدى يمتصدر ال ان  أ  والعظمى 

 وفما بيما  وتيت م تدعمما ان وممكن الدولي  المانون تلرق ان ممكن الدو 

 .الوطني  مصيحتما تفرض  لما

 الدولي ؟ العاللا  في الدولي المانون دور هو ما

 أجد  مدن ليسيون عام  لواعد وض  في يساهم اذالسيون:  لواعد تحديد -1

 وجدود فبددون والمنظمدا   والجماعا  االفراد بين العاللا  وتنظيم توجي 

 وحددا  بدين منظمد  عاللد  هندان تكدون لن فإن  عييما  متفك منظم  لواعد

 الدولي. المجتم 

 لمسدأل  المعداكس الطريدك وهدوالسديمي :  بدالطرق الن اعدا  ح  تسمي  -2

 الحدد  هنددا ويمصددد الدددو   بددين اللالفددا  حدد  فددي والمددوة العنددف اسددتلدام

 االسداس الددولي المدانون يمدي  اذ الددو   بدين تنشدأ التدي ليلالفدا  السيمي

 التحكديم أو الوساط  عبر سوا  لالفاتمم  لح  بموجب  االطراف تتفك الذ 

 .الدو  بين المتبع  االجرا ا  من وغيرها ثالث  طرف الى احالتما أو

 احتدرام بدان هندا الدو  تتفكالوطني :  ليسياس  وسيي  هو الدولي المانون -3

 الدولي   العاللا  في الدو  ومصالح اهداف يحمك ان ممكن الدولي المانون

 ليمدانون  المعنويد  ليموة الدعوة طريك عن مصالحما تطوير الدو  وبامكان

 .لواعد  ملالف  عند وسياساتمم الفعالمم بعموبا  نصوص  تضمين وكذلن

 وسدديي  بوصددف  يعمدد  الدددولي المددانون انوالعدددوان:  المددوة سياسدد  تمييددد -4

 التمييدددا  ومدد  الدددو   بددين تندددل  التددي الصددراعا  حدددة وتلفيددف لكددبح

 ليسددديون عييمدددا المتفدددك المواعدددد فدددإن العدددام  الدددرأ  بواسدددط  المفروضددد 

 الددو  لبد  مدن عييما والمتفك بما والمعترف الدولي المانون في والمتضمن 

 المدو  لبد  مدن المدوة ممارسد  عيدى ليددا تشدك  سدوف المشدترن  باالجماع

 فوضدوي  أكثدر الدوليد  العاللدا  تكدون سدوف بدونما والتي الضعيف  ضد

 اسدتلدام مدن ويمنعمدا الددو  يميدد الددولي المدانون ان  (بالفعد  كدذلن وهي)

 تستلدم بأن ليدو  الحك يمنح وبالمماب  اللارجي   تفاعالتما ادارة في الموة



 اتفمد  ولدد واسدتماللما  وسدالمتما الييممدا عدن الددفاع عدن يمنعمدا وال الموة

 وعيدى العددوان  اعمدا  مماومد  عيدى المتحددة االمدم نطداق في الدو  جمي 

 .الدولي والسيم االمن حماي  أج  من الجماعي  باالعما  الميام ضرورة

 بدالمجتم  يمصدد: الددولي المجتمد  فدي االنددماج لدوة هو الدولي المانون -5

 تنظيم في تساهم التي العام  والمباد  الميم بنفس تؤمن معين  جماع  وجود

 الددولي المدانون فدان الددولي  المجتمد  نطداق وفي االفراد  وواجبا  حموق

 الشدؤون عييمدا تسدير ان يجدب التدي االجدرا ا  ويمدو  الدوليد  الميم يجسد

 لدال  مدن المدانون تطبيدك وانىد منظمد   لانونيد  عاللدا  دالد  في الدولي 

 مسددأل  تعددد والوسدداط   والتحكدديم كالدبيوماسددي  والممبولدد  المتبعدد  االليددا 

 المجتمد  اطار في اتفاق إلى والتوص  الدو   بين اللالفا  لح  ضروري 

 .الدولي

 

 عييكم ورحم  هللا وبركات .السالم 

 بىددداد  الدوليدد   العاللددا  مبدداداي توفيددك  حمددي سددعد: المحاضددرة مصدددر

 .2212  5ط المانوني   المكتب 



 الثانية المرحلة الدولية العالقات مبادئ

 المحاضرة الرابعة

 الدولي النظام في االساسيّون الالعبون

 أ.م.د. اركان ابراهيم عدوان 

 أوالً: الدول:

 فققً الققيسٌ  الف عقق  هققً الد لقق  بقق   الد لٌقق  العاللقق   فققً المعنٌقق   ٌتفققك

 هً  السٌ دة ،سٌ دة ب لـ تتمتع أنه  ذلن فً  السبب ،الد لٌ  السٌ س  مسيح

 .الد لٌ  الجم ع   م  غٌيه  ع  الد ل  ٌمٌز الذي المعٌ ي

 :حم ق عدة إلى السٌ دة حك  ٌستند

 الد لٌ ؛ الحٌ ة فً المس هم  -1

 األخيى الد   على ب الستٌالء الم ٌ  الكبيى الد   تم م أ  ٌج ز ال

 النف  ع   الدف ع التسلح فً الحك للد   الحك هذا ٌعطً  ب لت لً

 االستمال ؛ -2

 بم افمته  إال أخيى خ يجٌ  سلط  ألٌ  السٌ دة ذا  الد ل  تخضع ال

 ال س س  بك  الداخلٌ  شؤ نه  فً تدخ  أي إبع د على ب لعم  للد    ٌسمح

 .الممكن 

 الم ن نٌ ؛ الشخصٌ  -3

 ٌحملق    أفقياد محقددة إللٌمٌق  مس ح  تمتلن بشيٌ  مجم ع  الد ل  تعد إذ

 .أسمه 

 بقٌ  المتبق د  االعتقيا   منهق ؛  ال اجبق   بق لحم ق التمتع على المدية له 

  تصققبح الد لٌقق ، المح فقق  فققً عنهقق  الممثلققٌ  تعٌققٌ  فققً الصققالحٌ  الققد  ،

 .الد لٌ   المنظم   المع هدا  فً طيف 



 المس  اة؛ حك -4

 المضق سٌ  ب لحص ن   التمتع طيٌك ع  الم ن نٌ  الن حٌ  م  متس  ٌ  الد  

 .الد لٌ  المنظم   فً  المس هم  التمٌٌز  عدم

 :مهمة مالحظات

 ٌعقد  ال ب لسقٌ دة التمتقع عقدم الد لً الم ن   لم اعد الد ل  خض ع ٌعنً ال

 التقً الد لً الم ن   لم اعد الد   لب   مع كلٌ  تتفك السٌ دة أل  له ؛ تمٌٌدا

 بشقك  تقم لقد الح ل  هذه فً التمٌٌد ب   ٌعنً الج هي أل  عمله ، حيٌ  تمٌد

 فققً منهقق  أعلققى خ يجٌقق  سققلط  لبقق  مقق  علٌهقق  مفققي   بشققك   لققٌ  حققي

 السققٌ دة علققى الد لقق  تحقق ز أ  ٌعنققً ال أخققيى جهقق   مقق  ،عملهقق  مجقق  

 أل  الد لٌق ؛ المجق ال  فقً للتق ثٌي أهلٌتهق  المق اطنٌ ، ت ٌٌد بمعنى الداخلٌ 

 الققد   لبقق  مقق   المبقق   االعتققيا  علققى تعتمققد المقق ن نً  ال ضققع السققٌ دة

 .األخيى

 :الد   تصنٌ  معٌ ي

 القققد   مت سقققط ، د   الكبقققيى، القققد   عظمقققى، د  _ معٌققق ي المققق ة: 1

 .الصغٌية أخيى تصنٌف    فً الصغيى،

 الت جق  العسقكيي، المعٌق يالتكن لق جً: -االلتصق دي-_ المعٌ ي السٌ سق2ً

 السٌ سققٌ  الجغيافٌقق  التنمٌقق ، االلتصقق دٌ ،-االجتم عٌقق  األنظمقق  الفضقق سً،

 .السٌ سً  المعٌ ي  التكن ل جً العلمً التمدم  االلتص دٌ ،

 الدولية: المنظمات: ثانيا

 عق  ٌعبقي   ج دهق  د  ، عدة بٌ  تعمد ع هدة بم جب ل سم  جم ع   هً

 هٌسقق   إل مقق  إلققى ت سٌسققه   ٌققؤدي الققد لً، المجتمققع فققً التعقق    ظقق هية

  السققبب، لهقق  المك نقق  الققد   مقق  ٌتقق ل  بذاتقق  ل سمقق   جقق دا تشققك  خ صقق 

 لتلعقب كق   غٌقي حجمهق  بق   تقدين ب تق  القد   أ  ه ؛ لتشكٌله  اليسٌ 

. جم عٌقق  كٌ نقق   فققً نفسققه  لتجمٌققع تسققعى أخققذ  لققذا مهمقق ، ع لمٌقق  د يا

 .السٌ س  هذه ع  شم ال األكثي التعبٌي ٌمث  الذي األ يبً االتح د مث  ؛



 الدولية: المنظمات طبيعة حول الجدال

 بققق   البققق حثٌ  مققق  عقققدد ٌتفقققك: يسٌسققق  العبققق  ب صقققفه  الد لٌققق  المنظمققق  

 ألنه ؛ الد لٌ  العالل   فً يسٌ  العب هً الد لٌ  المنظم  

 الم ن نٌ ؛ ب لشخصٌ  تتمتع -1

 سقلط  إلقى األعضق ء القد   سقلط  تتحق  ، األعضق ء الد   م  ع دة تمنح

 .األعض ء الد   إزاء الحيٌ  م   ن ع خ ص  بحٌ ة تتمتع، محد دة

  ال س ط ؛ التمثٌ  حك -2

 الد   مع مف  ض    تجيي ،متن ع  اتف لٌ    تعمد ميالبٌ  بإٌف د تم م

 داي  التقً الحقيب فقً ال سق ط  بمهم  األفيٌمٌ  ال حدة منظم  لٌ م مث  ؛

 .1111 ع م  ايٌتٌيٌ  أثٌ بٌ  بٌ 

 الد لً؛ الم ن   ل اعد تط ٌي فً تس هم -3

 لق ن   ل اعقد تطق ٌي فقً س هم ، االلتص دٌ  العالل   مج   فً ب ألخص

 . غٌيه  الد لً المدنٌ  الخدم 

 الن مٌ ؛ الد   مش ك  إبياز فً مهم د ي له  -4

 مشق كله  حق   حقده  تسقتطٌع ال الد   أل  السٌ سً لألداء مهم  ع مال تعد

 المنظمق   داخق  العددٌق  كثيته  م  الن مٌ  الد   استف د   لد ،المع صية

 .منفيد بشك  الد ل  تحدده م  تتج  ز جدٌدة إستياتٌجٌ   ضع فً الد لٌ 

 العبقق  هققً الد لٌقق  المنظمقق   بقق   الققبع  فٌققيى األخققي الج نققب علققى أمقق 

 أسب ب؛ لعدة الد لٌ  العالل   فً ث ن ٌ 

 علٌه  ٌتعٌ  إذ له ؛ المؤسس  الد   إيادة ع  المنظم   د ي ٌنفص  ال -1

 د يا تلعقب أ  أياد  إذا األعضق ء القد   إيادة ع  مستمال د يا تلعب أ 

 .الد لٌ  العالل   فً ف عال



 تكقق   أ  تعققد  ال الد لٌقق  المنظمقق   فمققيايا  ملزمقق ؛ لٌسقق  لياياتهقق  -2

 المنظمقق   أجهققزة بعقق  تمتققع  إ ، ملققزم تقق ثٌي بقق ي تتمتققع ال ت صققٌ  

 المقياي تبنقً أل ، استثن سٌ   ضع  ٌعد مستم  نح  على المياي اتخ ذ بسلط 

 علقى ٌت لق   التنفٌقذ األعضق ء القد   كق  ج نقب مق  مسبم  م افم  ٌتطلب

 .الالحم  الم افم 

 عق   ذلقن الد لٌق ؛ المنظمق   إطق ي خق ي  تمق  السقالم اتف ل   أغلب -3

 المقق تٌ  بققٌ  السققالح نققزع اتف لقق   إ ، العظمققى الققد   بققٌ  االتفقق ق طيٌققك

 . غٌيه  المتحدة األمم نط ق خ ي  تم  الب يدة الحيب فتية فً العظمٌٌ 

 للمنظمقق ؛ المؤسسقق  الققد   إيادة إلققى ٌيجققع السققٌ دة عقق  التنقق ز  لققياي -4

 الد لٌق  المنظمق   هش شق   تيجقع، بحقد د إال عق دة ٌكق   ال التن ز   هذا

 فقً بٌنهق  السٌ سقً االنسقج م عدم نتٌج  أجهزته  خل  تم  التً الد   إلى

 م  المنظم  إلى المنم ل  االختص ص   حجم صغي  أٌض ، األحٌ   بع 

 الققد   علققى السققلط  تمقق ي  أ  لهقق  تسققمح ال  التققً المؤسسقق  الققد   لبقق 

 .األعض ء

 الققد   مققع الت لٌققع علققى مجبققية تبمققى فإنهقق   ب لتقق لً إللٌمقق ؛ تمتلققن ال -5

 التققً  الحصقق ن   االمتٌقق زا  تحدٌققد أجقق  مقق  اتف لٌقق   علققى لهقق  المضققٌف 

 فقال المعنٌق  القد   مق  تنق زال   جق د  بد  ، المعنً اإلللٌم فً به  تتمتع

 .الد لٌ  للمنظم  فع لٌ  ت جد

 ل ن نٌق  شخصقٌ   جق د تحدٌقدا السق فٌٌ   الب حثٌ  الكت ب بع  ٌنكي -6

 فحمقق ق، المنظمقق   حمقق ق عقق  الققد   حمقق ق تختلقق  الد لٌقق ؛إذ للمنظمقق  

 القد   اتف لق   إلى المنظم   حم ق تستند بٌنم ، سٌ دته  م  مستمدة الد  

 .الد   به  تتمتع التً السٌ دة حم ق حصٌل  إنه  أي، األعض ء

  لعقق  التققً المد نقق  الصققالحٌ   ضققم  إال المنظمقق   تعمقق  ال  ب لتقق لً

 تخلقك التقً القد   بعق   جق د عق  فضقال هقذا، له  المؤسس  الد   علٌه 

 المنظمققق  بمصقققدالٌ  ٌضقققي القققذي األمقققي المنظمققق  ، بعققق  فقققً األزمققق  

 . د يه 



 الد لٌق  العاللق   فقً يسٌسق  العبق  الد لٌق  المنظمق   تبمقى تمقدم؛ لمق   تبع 

 القذي القد ي بسقبب الش  ، هذا فً المتخصصٌ  بٌ  الجد  م  اليغم على

 إداية فققً الكبٌققي د يهقق  تنقق مً تج هقق  ٌمكقق   ال، المٌققدا  هققذا فققً تلعبقق 

 إٌج د أج  م  المستمية المح  ال  ب ألخص المع صية، الد لٌ  التف عال 

 .المختلف   اإلللٌمٌ  الد لٌ  لألزم   الحل  

 

 السالم علٌكم  يحم  هللا  بيك ت .

 بغققداد، الد لٌقق ، العاللقق   مبقق دسً ت فٌققك، حمققً سققعد: المح ضققية مصققدي

 .2212 ،5ط الم ن نٌ ، المكتب 



 الثانية المرحلة الدولية العالقات مبادئ

 ةالمحاضرة الخامس

 الدولي النظام في الثانويون الالعبون

 أ.م.د. اركان ابراهيم عدوان 

 المم    تلمم  تمتصمم  المم  ل  المسممت   تلمم  تجمم   التمم  التفممالت   تعمم  لمم 

 مختلفمين لفالتلين  تأثي      هنالن اصبح انمال مؤث ،  حي  فالت  بالتتبال هال

  تمأثي      ممن فالتلية  أكث  أكب  بعضهال     يك ن يكال  ال   ،   ن من

 حمال  بأ  يمكن ال  لكن ال   ، لمنالفسة تم   ال أخ   ممالب  مستملة،    

 الع لمال  فم   تأثي      من لهال لمال  اهماللهال،    هال، تجاله  األح ا  من

 .ال  لية

 :الدول غير من الفاعلون

  :الحك مية غي  المنظمال _ أ ال

 ل سمتم ا  لالبم  غيم  نحم  تلم  مشمكلة ح كمة أ   ابطمة أ  تجمع ك  ه 

 لمي  أغم ا  تحميمك لغم   مختلفمة     إلم  ينتم ن أشخالص جالنب من

 .ال بح تحميك بينهال من

 بشممك  تأسيسممهال مبممال    تكمم ن  لمم  خالصممة، أنهممال ال ئيسممة سمممالتهال بممين  مممن

 تأسيسمهال فم  المبال   تك ن  أحيالنال   لية، منظمال  أ  أف ا  لب  من مز  ج

 السملطال  ممن ت جيهمال  أيمة يتلمم ن ال مجم تال  تض  ألنهال    ، لب  من

 أ  التضممالمن مممن نمم   بيممنه  يكمم ن أفمم ا  بممين تتكمم ن ال  ليممة، أ  المحليممة

     ث ث إل  ينتم ن أشخالص  من معينة، مسالئ  ح   المشت ن االهتمال 

 .ال  لية ال  ابط اتحال  أل ه الذ  للمعيال   فمال األل  تل 

 لل   ؟ باللنسبة الحك مية الغي  المنظمال   ج   أهمية ه  مال

 مممن ل حمم هال لممال    تعمم  لمم  ال  ليممة الحيممال  لتطمم  ا   فمممال المم    ألن  ذلممن

 ال اسمع االنتشمال  حاللمة ذلمن   لي  شع بهال،  تطلعال  احتيالجال  كالفة اشبال 

 .البش  من م يين تم  ك نهال  تك ا هال الظاله  ، لهذه



 مح  ا؟ لالن نيال  ضعال الحك مية غي  المنظمال  تمتلن ه 

  بممال، (  ليمة لالن نيمة شخصمية) لهمال لمي  أ    ليال، لالن نيال  ضعال تمتلن ال

  التشمم يعال  للممم انين تخضممع فإنهممال معينممة،     فمم  نشممالطهال تمممال   أنهممال

 المحليمة السملطال  تم خ  ممن تعالن  فإنهال  تليه، المستضيفة، لل    المحلية

 مخصصمممة تكممم ن الممم    فممم  المحليمممة التشممم يعال  أن  بممممال شمممؤ نهال، فممم 

 جمالتممال  مممع للتعالممم  تصمملح ال تممال   فإنهممال ، المحليممة الجمالتممال  لمخالطبممة

 .اختصالصهال تن خال ج ك نه الح   ، لخال ج نشالطهال يمت 

  حممم    الممم  ل  الممممالن ن   ضمممعهال يحممم   لمممالن ن  جممم   تممم   يمثممم  هممم 

 نشالطهال؟ لممال سة باللنسبة سلب  أ  إيجالبيال أم ا  نشطالهال ص حيالتهال

 ل  ألنه سلبيال، أم ا ال  ل  المالن ن   ضعهال يح   لالن ن  ج   ت   يمث  ال

 فم  المحليمة السملطة لتمم ي ا  يخم  أن الممكمن ممن فإنمه لالن ن هنالن كالن

 أنهمال حمين فم  نشمالطهال، ممال سة تل  لي ا يصبح أن الممكن  من   لة، ك 

 سيالسمال  ممع  التكيم  سمل كهال، ممال سمة فم  ح ية لهال ستك ن لالن ن ب  ن

  يكمم ن ال يم ل اطيممة، المم    فمم  تنشممط نجمم هال  لممذلن المستضمميفة، المم   

 .ال كتالت  ية السلط ية ال    ف  مح   ا نشالطهال

 :ال  لية التفالت   ف  الحك مية غي  المنظمال  مكالنة

 ممن ن تمال يممي  ال  ليمة، المنظممال  مجمالل  ف  االستشال    ضع منحهال ان

 مصماللح تسمج  التم  الحك ميمة ال  ليمة المنظممال   بمين بينهال المفي  التعال ن

 بعمم  تجسمم  التمم  الحك ميممة غيمم  المنظمممال   بممين لهممال، المنشممئة المم   

 باللنسمبة ثمم   يمنحهمال لهال، أهمية يعط  فإنه  باللتالل ،  المثالليال ، المصاللح

 لم  التم  التسمهي   ممن لع يم ا لهال تم    باللتالل ، ضمنهال، تعم  الت  لل   

 لمالذا؟   لية، لالن نية صفة لهال ان تن هال البع  يضن

 بشمك  ال    بهال تم   أن يمكن  ال ال  لة، ل    مكملة بنشالطال  تم   ألنهال

 .منف  

 :الحك مية غي  المنظمال  مجالال  أب ز



 ال  ليمة، المنظممال   اخ  تط ح الت  المسالئ  مناللشة   ال اسعة المشال كة

 الحك ميمة، للمنظمال  المي انية المهال  إطال  ف  المي انية المهال  ببع  الميال 

 الحك ميممممة المنظمممممال  بمممم ام   تطبيممممك بتح يمممم  تممممم   فإنهممممال  باللتممممالل ،

  منظممة الي نسمك ، منظمال  نشالطال  مث  ال الع، أ   تل  المتخصصة

 الحم ب بعم      همال نشمالطهال زا   لم   غي همال، ال  ليمة  الز اتة األغذية

 بعم  فم  االنسمالنية، اإلغالثمة مجالال  ف  كبي ا    ا تلعب  بالت  البال   ،

 .انسالن  طالبع لهال  الت  ال     اخ  األزمال 

 :الجنسيال  المتع    الش كال _ ثالنيال

 البلم ان ممن تم   فم  ف تيمة شم كال  تشمك  التم  الضمخمة الشم كال   ه 

 خال جيمة بلم  ضممن الف تيمة الشم كال   تعمم  منتجالتهمال،  تس ق الصنالتية

  تتميممممز .المممم طن فمممم  األ  الشمممم كة مممممع   ابطهممممال تلمممم  تحممممالفظ  لكنهممممال

 :التاللية باللخصالئص

 حك م ، غي  طالبع تن تعب  خالصة مؤسسال  انهال -1

 ال بح، تحميك ه  األسال  ه فهال -2

 مستملة، لالن نية شخصية ذا  الش كال  من كبي  ت   ب اسطة تعم  -3

 المسمم ح نحمم   تخمم ج الحمم    تعبمم  فهمم      تمم   فمم  تت اجمم  انهممال -4

 ال  ل ،

 جالنممب اإلطممال  هممذا فمم  تعكمم   همم   لمم ا  تنظممي  م كممز تمتلممن انهممال -5

 .الم ا  اتخالذ ف  ال ح  

 الممنفط مثمم  المهمممة المطالتممال  بعمم  فمم  غاللبممال نشممالطهال   ائمممال مممال يكمم ن

 تتعلممك  المم   ، الشمم كال  بممين  الصمم    غي هممال،  السمميال ا   المالليممة

 فإنهمال األ  ال  لمة مسمت   فعلم  المسمتمبلة، ال  لمة األ  ال  لة بين باللص  

 خممال ج للشمم كة فمم    إلالمممة تمم   أ  إلالمممة تشممجيع تلمم  تعممم  أن ممكممن

 تخطمم  المم  الشمم كال   تسممع  االجمم اتا ، مممن مجم تممة بالتخممالذ حمم   هال

 .أ بالحهال ت سيع أج  من ال   ، بين التبال ال  تح ي   تشجيع الح   



 اسمممتم لهال حماليمممة أممممال  تكممم ن فإنهمممال المسمممتمبلة  ال  لمممة مسمممت   تلممم  أممممال

  تنم يمة، التصمال ية مكالسب تل   الحص    التبعية، الت خ  من  سيال تهال

 مهمممة لمسممألة التعمم   يعنمم  الشمم كال  أمممال  كالممم  بشممك  الحمم    فممتح ألن

 تشممجيع أخمم  جالنممب مممن يعنمم   همم   السمميال  ، السيالسمم  بالالسممتم   تتعلممك

 لخسممالئ  التعمم   يعنمم  أمالمهممال، األبمم اب غلممك  إن االلتصممال ية، التنميممة

 السميط   تبم  يكم ن الحم  فمإن  باللتمالل ، ال  لمة، لم   تلم  تؤث  التصال ية

 تمممنظ  التممم   المممم انين ال اخليمممة، التشممم يعال  خممم   ممممن نشمممالطالتهال، تلممم 

 الشم كال  همذه أضم   حمال  فم  نهمالئ  كخيال  التأمي  إل   ص ال شؤ نهال،

 .لل  لة الم م  بالألمن

 :ال طن  التح   ح كال  -ثاللثال

 مسملحال كفالحمال تشن معين بشك  منظمة األشخالص من جمالتال : بهال  يمص 

 ذا تمثلمه المذ  شمعبهال يكم ن أن يجمب  التم  مسمتملة،   لمة تأسي  أج  من

 .سيال  

 غيمم   لكنهممال مسممتملة،   لممة مم مممال   جمم    همم  مهمممة، م حظممة  ت جمم 

 تلم  الشمعب حيمالز  تم   بسمبب اممال بالالسمتم    المطاللبمة  لم  ف  مكتملة

 ممال سممة مممن مح  ممم ن الشممعب غاللبيممة الن ا  فيممه، تطاللممب الممذ  االللممي 

 .فيه يعيش ن الذ  االللي  ف  العليال السلطة ا  حم له 

 فم  الم طن  التحم   ح كمال      تنشيط ف  المصي  تم ي  حك ساله   ل 

 :جالنبين خ   من ال  لية السيالسة

 تلمم  تطبيمممه ا يمم  مممال اذا االسممتم   احتمم ا  فمم  ال غبممة يعنمم : اال   -1

 ال  لة،

  ال ينيمة  االثنية الجغ افية خصالئصه يمتلن شعب  ج   يعن :  الثالن  -2

 مطاللبممة  جمم   تممن فضمم  الشممع ب، تلمم  تطبيمممه ا يمم  مممال اذا  اللغ يممة،

 .المش  تة الحم ق تل  للحص   سيالسية

 التحم   ح كمال      تعزيمز فم  سماله  المصمي  تمي يم  حمك فإن  باللتالل  

 .ال  لية الع لال  ف  ال طن 



 

 الس   تليك    حمة هللا  ب كالته.

 بغمم ا ، ال  ليممة، الع لممال  مبممال ئ  ت فيممك، حممم  سممع : المحالضمم   مصمم  

 .2212 ،5ط المالن نية، المكتبة



 الثانية المرحلة الدولية العالقات مبادئ

 ةادسسالمحاضرة ال

 الوطنية المصلحة

 أ.م.د. اركان ابراهيم عدوان 

 مددد  كبٌددد  بمددد   وٌمتددد   ال ولٌددد   العاللددد   فدددً المواضدددٌ  أهددد  مددد  ٌعددد 

 السدوون لتفسدٌ  مسدعى وهو معنى  م  أكث  وٌتحمل والعمومٌ  الغموض 

 ا  شخصدددٌ   بدد واف  ٌتصدد   اندد  هدددل بمعنددى المدد ا   لصدد ن  العمالنددً

 ال ولدد  مصددوح  تمتضددٌ  لمدد  وفمدد  أو الح كمدد   لوظدد و  وفمدد  موضددوةٌ 

 .اس س بشكل

 وك   األخ ٌ   م  األم  لٌ  وحم ٌ  الحف ظ ٌعنً ك   فم وله  مع ٍ  ة ة: 

 ثد  ومد  اخد ،  أحٌ ن  ال ول  سوط  وتوسٌ  الحك  ةوى الحف ظ ٌعنً ل ٌم 

 ثد  ومد  معٌند   ومجتمعد  شدعب  تجمد  التً المٌ  مجموة  الى لتشٌ  انتمو 

 والسددٌ  ة  البمدد    بمسددةل  تتعوددك واٌضدد  ةوٌهدد   والحفدد ظ حم ٌتهدد  ضدد و ة

 شعبه . حموق وحم ٌ  ال ول  بم   الى تشٌ  التً االمو  م  وغٌ ه 

 ال ولٌ ؟ العالل   فً المواضٌ  أه  م  ٌع  لم ذا

 المحدد ن الدد سٌس الدد اف  بةنهدد  ٌدد  كو  ال ولٌدد  العاللدد   بدد حثً جمٌدد  أل 

 واآللٌدد   ال ولٌدد   العاللدد   ونمددط شددكل لتح ٌدد  ثدد  ومدد  الدد ول  لسددوون

 المم  سدو  وٌتفدك الخد  جً  محٌطهد  فدً ال ولد  مص لح لتحمٌك المن سب 

  أنم طد   بمختود  الخد  جً ال ولد  لفعدل الد سٌس التب ٌد  تع  بةنه  لوسٌ س 

 وأنمدد ط الدد ولٌٌ   الفدد ةوٌ  سددوون لتفسددٌ  الدد سٌس المحدد   تعدد  وب لتدد لً 

 .ال ول بٌ  العالل  

 :ة ة تع ٌف   وله 

. الوطنٌد  والمبد    ال ف هٌد   السدال   المدوة : بةنه  جنتوسو  ب وس ة فه 

 الع ل   فً األم ٌكٌ  الخ  جٌ  السٌ س  تحك  التً الجوانب وهذه



 ٌسعى ال ولٌٌ  الالةبٌ  م  ألي أهمٌ  ذا  لٌم  كل: بةنه  سكو  وة فه 

   ٌ  ته   ةوى العمل أو ةوٌه  الحف ظ أو تحمٌمه  إلى

 الوطنٌد  لومصدوح  ث بد  مفهدو  تح ٌد  ح ولد  التدً التع ٌف   م  وغٌ ه 

 .فمط األم ٌكٌ  لو ؤٌ  وفم 

 الدولي؟ المجتمع في عليها متفق( عليا مصلحة) يوجد ال لماذا

 الدد ولً  المجتمدد  أو ال ولٌدد  البٌسدد  فددً العوٌدد  السددوط  غٌدد بوذلددن بسددبب  

 ةودى منهد  كدل تعمدل سدٌ  ة ذا  متعد  ة وكٌ ند    ول وجو  بسبب وأٌض 

 الخ ص . مص لحه  وتحمٌك سٌ  ته  حم ٌ 

 تعبد  أ  ممكد  ةوٌد  أو ة مد  مصدوح  وجدو  تصدو  ٌمكد  ال لذلن  وتبع 

 .ة   بشكل ال ول غٌ  م  الف ةوٌٌ  أو ال ول جمٌ  مصوح  ة 

 تد اه ال لد  لهد   ب لنسدب  مصدوح  أو أهمٌد  ٌمثدل معٌن   ول  ت اه ل  م  أل 

 مصدوح  تد اه م  لتحمٌك  ول  كل تسعى وةوٌ   األهمٌ   بنفس أخ ،  ول 

 مدد  أمدد  وهددو فٌهدد   المدد ا  صددن   ل ؤٌدد  وفمدد  أهدد افه  وٌحمددك لهدد   ةوٌدد 

 .ك ف  ال ول بٌ  تحمٌم  المستحٌل

 المصاالحة عاان تعباار أن الممكاان ماان التااي العامااة األهاادا  بعاا  هنااا 

 :وهي دولة ألي بالنسبة العام بشكلها الوطنية

 والسدالم  المدومً األم  و ة  لو ول  الوطنٌ  السٌ  ة حم ٌ  ةوى العمل -1

 له   اإللوٌمٌ 

 ال ول   ل  ا  تنمٌ  -2

 لو ول   االلتص  ي الث ا  مستو،  ٌ  ة -3

 الخ  ج  فً نش ه ةوى والعمل ال ول   أٌ ٌولوجٌ  ة  ال ف   -4

 الخ  جً  الغ و أخط   م  وحم ٌته  الوطنٌ  الثم ف  صٌ ن  -5

 .الع ل  فً السال  نش  -6



 دولة؟ ألي الوطنية المصلحة نفهم ان ممكن كي 

 أل  تحمٌمهد   الدى ال ول  تسعى التً األس سٌ  األه ا  فه  خالل م  وذلن

 ت ٌد ه م  فه  وب لت لً األس سٌ   لمتطوب ته  وفم  األه ا  هذه تصوغ ال ول

 .ال ول  لهذه العوٌ  لومصوح  فه  ٌوف  إلٌ   تسعى أو ال ول 

 اولوٌد  ح جد  ولكدل تحمٌمهد  الدى تسدعى وأولوٌ   ح ج    ول  لكل وطبع 

 لو ولدد   العوٌدد  األهدد ا  تح ٌدد  خددالل ومدد  لغٌ هدد   ب لنسددب  معٌندد  وأهمٌدد 

 سددوون فددً بدد لتنبؤ لوبدد حثٌ  المدد  ة تتددوف  أ  ممكدد  األس سددٌ   ومصددوحته 

 .ال ولٌ  الوح ا  بعض بٌ  العالل   ومستمبل نمط وفً الخ  جً  ال ول

 األساسية؟ الوطنية المصلحة تصنيفات هي ما

 والسٌ سدٌ  الجغ افٌد  الوحد ة ةودى الحفد ظ وتتضدم _ المص لح األولٌد : 1

 الخ  جٌدد   التجدد و ا  مدد  األمدد  بمدد   وحم ٌدد  لو ولدد   الثم فٌدد  والهوٌدد 

 ألند  نه سٌد   ةوٌد  المسد وم  ٌمكد  ال المص لح م  الصن  وهذا وسٌ  ته  

 مد  فإنهد  ةوٌد   سد وم  أو بد  ف طد  م  واذا لو ول  البم   ب لسٌ  ة ٌتعوك

 .نه سٌ  وجو  له  ٌكو  ال أ  ممك 

 أو الد ول وتمدو  الخد  ج  فدً ال ولد  مدواطنً مصد لح وتمثدل_ الث نوٌ : 2

 ال بووم سدٌ  الحصد ن   حم ٌد  وأٌضد  بحم ٌتهد    لٌدك بشدكل الد ول بعض

 .الخ  ج فً لممثوٌه 

 طوٌودد    منٌدد  لفتدد ة ب لثبدد   تتمٌدد  التددً المصدد لح توددن وهددً_ ال اسمدد : 3

 كدد   فمددثال  شدد ٌ   ببطددً  ولكدد  الدد م  بمدد و  تتغٌدد  ا  ممكدد  وانهدد 

 البحددد   فدددً المالحددد  بح ٌددد  تتمسدددن الددد م  مددد  طوٌوددد  لفتددد ة ب ٌط نٌددد 

 .اإللوٌمٌ  المٌ ه لمب أ الضٌك وب لتفسٌ 

 أي وتجد ه ول  أي فً األم  تح  ه  التً المص لح تون وهً_ المتغٌ ة: 4

 العدددد   والدددد أي المسدددؤولٌ  آ ا  مثددددل الوطنٌدددد   لمصددد لحه  وفمدددد  لضدددٌ 

 ةد  تختود  فإنه  هن  م  وغٌ ه   الح بٌ  والسٌ س   المط ةٌ  والمص لح

 تجد ه وسٌ سد ته  الد ول موالد  تمثدل بدذلن وهً وال اسم   األولٌ  المص لح



 وظ   ول  فً تص غ انه  أي الط  س   ال ولٌ  والمض ٌ  األط ا  بعض

 .الم ا  صن   ل ؤٌ  وفم  معٌنٌ 

 منددد طك ةودددى األمددد  تطبمهددد  ا  ٌمكددد  التدددً المصددد لح وهدددً_ الع مددد : 5

 مثددل خ صدد   حددول ةدد ة فددً أو الدد ول مدد  كبٌدد  ولعدد   واسددع  جغ افٌدد 

 ب ٌط نٌد  مسد ةً مثدل  الد ولً  والمد نو  وال بووم سدٌ  والتجد  ة االلتص  

 .األولى الع لمٌ  الح ب لبل األو بٌ  الم  ة فً المو، توا   ةوى لوحف ظ

 تعب  م  غ لب  وهً معٌنٌ   ومك    م   فً تح   التً وهًالخ ص : _ 6

 مد  طوٌود  ولفتد ة ب ٌط نٌد  ك ن  مثال  الع م   المص لح منطك تطو  ة 

 ةودى لوحفد ظ  سدٌس كمطوب المنخفض  اال اضً استمالل إلى تنظ  ال م 

 .أو ب  ل  ة فً المو، توا  

 :هي الوطنية للمصالح أخرى أنماط ثالث إضافة وتم 

 مشدددت ن بشدددكل الددد ول بهددد  تتمسدددن التدددً وهدددً_ المصددد لح المتط بمددد : 1

 ةوددى ةدد   اتفدد ق وب ٌط نٌدد  المتحدد ة لووالٌدد    ال وال كدد   فمددثال وموحدد  

 لوبو ٌ  المشت ك  المصوح  مثال المتط بم   والمص لح المب    م  مجموة 

 .منف  ة لوة سٌط ة تح  األو بٌ  الم  ة تكو  ل  أن  فً

 لٌسدد  أنهدد  مدد  بدد ل غ  التددً المصدد لح توددن وهددً_ المصدد لح المتك مودد : 2

 لضد ٌ  حدول لالتفد ق أس س تشكٌل ةوى ل   ة أنه  إال متش به   أو متط بم 

 اسدب نٌ   ةد  الب تغد ل استمالل فً مصوح  مثال لب ٌط نٌ  ك   ول   معٌن  

 لوب تغدد ل كدد   حددٌ  فددً األطوسددً  المحددٌط منطمدد  ةوددى لوسددٌط ة وذلددن

 ضدد  ةنهدد  لودد ف   كوسددٌو  البحدد   ةوددى مهٌمندد  ب ٌط نٌدد  بمدد   فددً مصددوح 

 .اسب نٌ 

 مدد  تتحددول أ  ٌمكدد  التددً المصدد لح توددن هددً_ المصدد لح المتصدد  ة : 3

 مصددد لح إلدددى الددد م  بمددد و  أو معٌنددد  أحددد ا  وولددد  ال بووم سدددٌ  خدددالل

 المصدد لح تحددول امك نٌدد  ةدد  ٌمدد ل أ  ممكدد  نفسدد  الشددً  وإ  متك مودد  

 ث بتد  لٌسد  مصد لح أنه  أي .متص  ة  مص لح إلى المتك مو  أو المتط بم 



 التطددو ا  حسددب التعدد و   أو الحدد ب إلددى تسددٌ  أ  وممكدد  ومتن لضدد  

 .فٌه  المؤث ة وال اخوٌ  ال ولٌ 

 السال  ةوٌك  و حم  هللا وب ك ت .

 بغدد ا   ال ولٌدد   العاللدد   مبدد  سً توفٌددك  حمددً سددع : المح ضدد ة مصدد  

 .2212  5ط الم نونٌ   المكتب 



 الثانية المرحلة الدولية العالقات مبادئ

 ةابعسالمحاضرة ال

 العوامل المؤثرة في العالقات الدولية

 أ.م.د. اركان ابراهيم عدوان 

 عببا   تشبب   الدوليبب  والعاللببا  خببا  تشبب   الخارجيبب  السياسبب  أصببت  

 العوامب  تلبن ألن البتع،  تعضها مع آنفا   المذ ورة للعوام  ال ميمي الناتج

 علبب  متاشببر تببيرير ولهببا ومعالمهببا للببدو  الخارجيبب  السياسبب  خطببوط ت ببدد

 تمب  فإنب  عامب  وتصف . والم ان الزمان  يث من يختلف الدولي   العاللا 

( والمتغيبرا  الم ددا ) المؤررا  تعدد   لما المرار  صانع  ر    ري 

 األربر لب   لمبا المبرار صبانع  ر ب   ريب  هامش يزداد تينما علي   السلتي 

 المببرارا  اتخبباذ فببي خياراتبب  تببزداد  يببث عليبب   المببؤررا  لتلببن السببلتي

 .الخارجي  السياسي 

 تببالتييتين تتببيرر أن لهببا التببد دولبب  ألي الخارجيبب  فالسياسبب  وه ببذا  

 الدولب  إم انبا  منهبا تنتبع الداخلي   فالتيي  الدول   لتلن والخارجي  الداخلي 

 .  لوتها مموما  مجموعها في تتش   التي الذاتي  ولدراتها

 التييبب  فببي تنشببي التببي المتغيببرا  تمربب  فإنهببا الخارجيبب   التييبب  أمببا 

 اإللليمببي النظببا  تفبباعال  طتيعبب  فببي والمتمرلبب  الدوليبب   للو ببدة الم يطبب 

 فيب   المايبدة والبدو  السايد الدولي النظا  وطتيع  التفاع  ولضايا وأنماطها

 .وو داتها اإللليمي  النظ  عل  وأررها علي   تطرأ التي والتغيرا 

 التببي المتعببددة العوامب  تلببن الخارجيب   السياسبب  تم بددا  يمصببد وتالتبالي 

 . دول  ألي الخارجي  السياس  وتتلور توجي  في تيخر أو تش   تؤرر

 مبن مجموعب  أمبا  تباتع  متغيبر الخارجيب  السياس  دراس  أيضا  تعني  ما

 والخارجيبب   الداخليبب  التييتببين معطيببا  تفرضببها التببي المسببتمل  المتغيببرا 

 .خارجي  أخرى و داخلي  لم ددا  وفما الخارجي  السياس  م ددا  وتتعدد

 



 والمسببببببا   الجغرافببببببي المولبببببع تشببببببم :  الجغرافيبببببب  الم بببببددا  اوال_

 السياسي  الجغرافيا ت وين في األساسي  العناصر وهي والمناخ والتضاريس

 وهببذا الخارجيبب   سياسببتها  ر يبب  علبب  متاشببر تشبب   تببؤرر والتببي للدولبب  

 الخارجيبب  سياسببتها تنفيببذ علبب  الدولبب  لببدرة ت ديببد خببال  مببن ي ببون التببيرير

 ت ديبد فبي في بون المتاشبر غيبر تيريرها أما. الدولي مر زها ت ديد ر  ومن

 سياسبببتها وتلبببورة توجيببب  عنبببد للدولببب  المتا ببب  الخيبببارا  ومبببدى نوعيببب 

 النا يبب  مببن الدولبب  أهميبب  مببدى ي ببدد مببرال الجغرافببي فببالمولع. الخارجيبب 

 ان يم نب   مبا دولبي  تب  أو إلليمبي دور لعب  مبن ويم نهبا االستراتيجي  

 .الدول  لوة تناء في يساه 

 أهميب  ذا  دولب  جعلهبا لتر يبا الجغرافبي المولبع فبان المربا   سبتي  وعل 

 دوايبر عبدة تتوسبط أنهبا ت يبث مه   إلليمي دور تتوء من لها وسمح تالغ  

 فبي. الوسبط  آسبيا األوروتبي  االت باد    المولباز األوسبط  الشرق إلليمي 

 األهميب    تبنفس تتمتبع ال جغرافيبا والمنعزلب  المغلمب  البدو  تع، ان  ين

 .وه ذا

 فالعامب  الدوليب   االسبتراتيجي  فبي  تيبرة أهميب  الجغرافبي المولع ي م  و

 متاشر  غير أو متاشر تش   للدول  الخارجي  السياس  عل  يؤرر الجغرافي

 ت ببدد والتببي الدولبب  لببوة لعناصببر ت ديببد  فببي المتاشببر غيببر تببيرير  وي مببن

 أن إلب  اإلشبارة وتجبدر. الخارجيب  سياسبتها تنفيذ عل  الدول  لدرة تدورها

 فاعبب  دور ت ديببد فببي لو ببد   بباف لببيس االسببتراتيجي الجغرافببي المولببع

 .األخرى الم ددا  توافر دون ما  لدول  الخارجي  للسياس 

 هامبب  طتيعيبب   مببوارد علبب  الببدو  تعبب، ت تببوي: يبب األول المببوارد_ رانيببا

 والببذه   والن بباس  ال ديببد ومعببادن غبباز  تتببرو   مببن الطالبب   مصببادر

 تنسب  ولبو الدولب  لبدى المبوارد هذ  ووجود   والذرة  الممح غذايي  ومواد

 فبي فاعب  دور لعب  من ويم نها االلتصادي   استمالليتها في يساه  متفاوت 

 علببب  التبببيرير مبببن وتبببتم ن التصبببادي    مبببوة والبببدولي اإللليمبببي م يطهبببا

 دوليب  موالبف اتخباذ مبن ويم نهبا  مبا األخبرى  للدو  الخارجي  السياسا 

 . الخارجي  سياستها توجها  مع تتالء 



  عظمب  التصادي  لوة تمر  فهي  االت ادي  ألمانيا الصدد هذا في مرا  أترز

 أو الداخليببب  سبببواء األوروتبببي االت ببباد دو   سياسببب  التبببيرير فبببي فتم نببب 

 موالبف مبع تتنبال، موالبف اتخباذ علب  لدرتها في ساهم   ما الخارجي  

 هبو لهبا مولبف واتبرز األمري يب  المت بدة  الواليبا  لها نظيرة  ترى لوى

 تلغتهببا المببوة هببذ   3002عببا  العببراق علبب  األمري يبب  لل ببر  معارضببتها

 ي فبي ال طتعا. األمر  االستغال  الطتيعي  لمواردها استغاللها تفض  ألمانيا

 غيببر  ينهببا االر، ت بب  دامبب  مببا ألنهببا) اسببتغالل  دون المببورد وجببود

 (.موجودة

 م انب  ت ديد في مهما   دورا   التشري العام  يلع : التشري  الم ددا _ رالرا

 يبوفر الضبخ  السب ان فعدد فيها  المرار صانع إدران وفي و جمها  الدول 

 يسباعد وأيضبا   العس ري   الموة وتناء االلتصادي للنمو مهما   عنصرا   للدول 

 فبي للسب ان النوعيب  التر يتب  تساه   يث للدول   الشامل  التنمي  ت ميك في

 والسياسبي   االلتصبادي  االجتماعيب   الوطنيب  التنمويب  الخطط وتنفيذ إعداد

 .سلتي  تنتايج ييتي ال  ت  النوع  مع ال   يتناسك أن شرط مع طتعا

 للدولب   السياسي النظا  طتيع  في أساسا تتمر : السياسي  الم ددا _ راتعا

 عبادة الديممراطيب  فبالنظ . الخارجيب  السياسب  فبي مؤررا دورا يلع  والذي

 نسب  وارتفباع تالتعدديب  تتسب  نظب  وهي سلمي  خارجي  سياسا  تع س ما

 . السياسي  المشار  

 مبا ل بن. توسبعي  عدوانيب  سياسبا  تع س ما غالتا فهي التسلطي  النظ  أما

 عل  وتتنافس الموة لت ميك تسع  الديممراطي  األنظم  أن الوالع في يال ظ

 ذلبن متبررة والعنبف  الموة عل  ذلن لت ميك وتعتمد للنفوذ   يوي  مجاال 

 ذلبن علب  مرا  وأترز واأللليا   اإلنسان  موق و ماي  الديممراطي  تنشر

 .العراق عل  األمري ي  ال ر 

 للدولب   الخارجيب  السياس  تتلور في فاعال دورا السياسي االستمرار ويلع 

 ت مك خارجي  سياس  لصياغ  الدول  تفرغ عل  االستمرار هذا يعم  ت يث

 ممبا الخارج  في  سن  صورة للدول  يعطي االستمرار هذا ان  ما. أهدافها

  ر   نشاط في يساه  الذي األمر عليها  األخرى الدو  انفتاح عل  يساعد



 عبا  االمري بي اال بتال  تعبد السياسبي النظا  و ال . لها الخارجي  السياس 

 الدولب  فبإن البداخلي  االسبتمرار عبد  فتسبت . ذلبن علب  مربا  خير 3002

 الببدور علبب  انع ببس الببذي األمببر الببداخ   فببي ولببدراتها مواردهببا اسببتنزف 

 .للدول  الخارجي

 أشببب ا  إ بببدى العسببب ري  المبببدرا  تمرببب : العسببب ري  الم بببددا _ خامسبببا

 تالمبدرا  ويمصد االلتصادي   المدرا  جان  إل  للدول   المومي  الممدرا 

 يص  لد مسلح صراع في للدخو  المتا   والت نولوجيا الموارد" العس ري 

 تسبلي ها ومسبتوى الجيبوش إعبداد ذلبن فبي تمبا الشامل   ال ر  درج  إل 

 السياسب  وت ديبد رس  في  تيرا   دورا   العس ري  المدرا  وتلع   "وتدريتها

 الدوليبب  والتفبباعال  العاللببا  طتيعبب  ت ديببد فببي و ببذلن للدولبب   الخارجيبب 

 (.تعاوني  – صراعي )

فبي  سادسا_ العام  الت نولبوجي: وهبو مبن العوامب  المهمب  التبي لهبا تبيرير

العاللا  الدولي    ون  تا  يمر  الم دد الرييس لت ديد م انب  البدو   ولب  

 تارير  تير في الميادين العس ري  والدتلوماسي  وااللتصادي  وغيرها.

 

 السال  علي   ور م  هللا وتر ات .

 تغببداد  الدوليبب   العاللببا  متبباديي توفيببك   مببي سببعد: الم اضببرة مصببدر

 .3000  5ط المانوني   الم تت 



 الثانية المرحلة الدولية العالقات مبادئ

 ةثامنالمحاضرة ال

 الدولية العالقات في التأثير نماذجطرق و

 أ.م.د. اركان ابراهيم عدوان 

 فوو  الوو    تتبعهووط أ  ممكوو  التوو  األفعووط  أ  اآلليووط  بووطلق،   المقصوو  

  أهوو   أهوو افهط  سيطسووطتهط ال  لوو  تحقوو  كيوو  أي غي،هووط  موو  تفطعالتهووط

 .ذلك ف   سطئلهط

  صوو  بمعنوو  ال  ليوو   التفووطعال  أشووكط  عوو  عبووط،  فهوو  النمووطذ   أمووط

  هكذا ع ائي     ص،اعي  أ  ت افقي   تعط ني  ه  ه  ال     بي  العالقط 

 علو  التوثيي، فو  تسوتد   ق،يقو  كو  أ  هو   النموطذ   الق،  بي   ال،بق

 فووطلق،  العالقووط   موو  معووي  نموو ذ  أ  نمووق بطلضوو، ،  يتعبهووط الغيوو، 

 أمووط  تقووط،    تفووطه  ت افوو  إلوو  بطلضوو، ،  تووي ي  المكطفئووط  السوولمي 

 الخ  الص،اع    الدال  إل  ب  ،هط فتي ي  الته ي ا  العق بط 

  ف  العالقط  ال  لي  بطلتطل  التثيي، ممط،س  ق،   ممك  تح ي  أه 

 االقنطع -1

 المكطفئ  ع،ض -2

 المكطفئ  منح -3

 بطلعقط  الته ي  -4

 القس،ي  غي، العق بط  ف،ض -5

 القس،ي  الق   -7

 حيوو  موو  توو ، ط هنووطك بووث  نالحوو  للقوو،   المبوو ئ  العوو،ض دووال  موو  

 ذلوك يعنو  ت افقيو  العالقوط  كطنو  كلموط أنو  بمعن   الق    استد ا  الته ي 

 إلو   ص ال الته ي  آليط  تك   بينمط الته ي    ع   المكطفئط  آلي  استد ا 



  ال  يو  غيو، أ  الصو،اعي   العالقوط  مو  متالزمو  للقو   الفعل  االستد ا 

 بوي  يقو  اليقو  هطمش بث  ن   القس،ي   الق   إل  االقنطع م  الصع    عن 

 ته يوو  نقوو   عنوو مط  الته يوو  لغوو  محلهووط  تحوو  تنتهوو    المكطفئووط  الوو    

 الو    مو  م م عو  أ      لحو  تسوتد   أنهط  ائمط نقص  ال فإننط  اقنطع 

 معين . بثشيطء للقيط 

 معي   بفع  بطلقيط  االستم،ا، م  ال    بعض لمن  الق،  هذه تستد   فق 

 حيّهوط  ائمط تعن   ليس  التص،   م  ال  ل  لمن  أحيطنط ته   ق  إنهط أي

 مو  إيو،ا  ل  لو   الغو،  المتح   ال اليط  ته ي ا  ميط    التص،  عل 

 .الن  ي ب،نطم هط تق ي، ع  الك  أ  

 :التأثير نماذج

 :إل   تقس  ال     بي  التفطع   أنمطق أشكط  أش،نط كمط بهط  نقص 

 اال مطع عالقط  -1

 المكش ف  المنط ،  -2

 االك،اه عالقط  -3

 القس،ي  الق   عالقط  -4

 :اال مطع عالقط 

 لل     الدط، ي  السيطس  اه ا  ف  تط  اتفط  هنطك يك   النم ذ   هذا ف 

 الت اصو  مو   و ا ضوعي  مسوت   أ    ب،يقطنيوط ام،يكط مي   مصطلحهط 

   سيطسوووويط  غ،افيووووط متبطعوووو       أي أ   ب ليفيووووط تطيلنوووو  ميوووو   التفطعوووو 

  إ  الوونمق  هووذا فوو   ا،  غيوو، أموو،ا يكوو   العنوو  اسووتد ا  فووإ   بطلتووطل  

 .لهط األب،ز الشك  ه  المكطفئط  ع،ض

 أموو، الدط، يوو  سيطسووتهط أهوو ا  تت افوو  التوو  الوو    بووي  اال مووطع: سوويا 

 مو  ضوعي  مسوت   بينهوط التو  الو    بي  اال مطع  لك   معق     اقع 

 يك  ؟ كي  الت اص  



 التفطعو   مو  نوط ، أ   و ا ضوعي  مسوت   بينهوط التو  ال    أل  ال  ا  

 ببعضهمط  عالقطتهمط ف  العن  استد ا  أ  للته ي  ف،ص  أي ن   ال س  

 سويك   معينو   قضوطيط ت وطه العالقوط  فو   اال موطع االتفوط  فوإ   بطلتطل  

 ت  و  ال  امو  موط  العقوط   للته يو   اع  فال تحققط   األكي، ال ا،  األم،

 .األسطس م  ص،اعي  عالقط  أ  مشطك  بينهمط

 :المكش ف  المنط ،  عالقط 

 أهو ا  فو  دال  أ  ص،اع  ي     تق  ال    بي  االتفط  حطل  ب أ  هنط

 بسيطسوط    ل  تق   أ  ممك  الميط   سبي  فعل   لل    الدط، ي  السيطس 

 موو  ن عووط هنووطك يكوو    بطلتووطل   األدوو،   ال  لوو  عنهووط ت،ضوو  ال  ادليوو 

 الصوو ا  ،  وو  إلوو  يصوو  ال  الووذي الوو     بووي  الت افوو   عوو   الدووال 

 . المسلح

 :ه  النم ذ  هذا ف  ال    تستد مهط الت  الق،  بعض  هنطك

 المكطفث  ع،ض -

 المكطفث  منح -2

 اقتصوط ي  عالقوط  أ  مسوطع ا  هنوطك أ   يعنو  المكطفث   بمن  الته ي  -3

 ال  ل  لسيطسط  كعقط  منعهط يت  س    تسهيال   ت ط،ي 

 هذه ف  األق،ا  بي  العالقط  أ  بمعن  القس،ي  غي، بطلعقط  الته ي  -4

 تصو  ال فإنهوط ذلوك  مو  دالفيو    لكنهوط توط   بشك  ت افقي  ليس  النم ذ 

 .القس،ي  الق    ،   إل 

 لمطذا؟: السيا . قس،ي غي، بعقط  هنط الته ي  فحت 

 النمو ذ  هوذا أقو،ا  بوي   القو ،ا  القو   فو  التقوط،  م  ق ،ا هنطك أل 

 إقلوي  فو  حتو  أ  العوطلم   المسوت   علو  نتحو   كنط س اء العالقط   م 

 بوطألد،  مموطيال ضو،،ا يلحو  أ  ممكو  القو،في  كوال فإ   بطلتطل   معي  

 للقوو   الفعلوو  االسووتد ا      قسوو،ي  غيوو، بعقووط  الته يوو  يكوو    بطلتووطل  

 .القس،ي 



 :االك،اه عالقط 

 كو   إ   الدط، يو  السيطسو  أهو ا  حو   أسطسو  اتفط       ع    تعن 

 بينهمط مستحي  االتفط   إ   األد،  مصطلح  ته   تيي، ال    سيطسط 

 األتي   بطلق،  يك   بينهمط التثيي،  إ 

 بطلعقط  الته ي  -1

 قس،ي غي، عقط   ض  -2

 للق   مح    استد ا  -3

 اسووتد ا  حتوو   بطلتووطل  متكطفئوو   تكوو   العالقووط  موو  النوو ع هووذا  أقوو،ا 

 األم،يكيووو  العالقوووط  ميووو   مقلقوووط  لووويس معينووو   حووو    فووو  يكووو   القووو  

 .البط،   الح،  فت،  دال  الس فيت 

 :القس،ي  الق   عالقط 

 سيطسوط   إ  األقو،ا   بوي  كل  اتفط  ع   هنطك يك   النم ذ  هذا  ف 

 هوذا فو  للتوثيي، ال،ئيسو  النمو ذ   ا   كبيو، بشوك  اآلدو، تهو   منهمط أي

 بعوض   و   مو   القسو،ي  القو    اسوتد ا  العنو   دوال  مو  يك   الن ع

 الضوووغق حووو   مووو  التدفيووو  تكووو   أ  تعووو   ال  التووو  أحيطنوووط  المكطفئوووط 

 بفعوو  القيووط  مقطبوو  كمكطفووث  ميقتووط  العسووك،ي  العمليووط  ايقووط  أ  الم  وو  

 .معي 

 

 السال  عليك   ،حم  هللا  ب،كطت .

 بغوو ا   ال  ليوو   العالقووط  مبووط ئ  ت فيوو   حقوو  سووع : المحطضوو،  مصوو ،

 .2212  5ق القطن ني   المكتب 



 الثانية المرحلة الدولية العالقات مبادئ

 ةتاسعالمحاضرة ال

 القوة مفهوم

 أ.م.د. اركان ابراهيم عدوان 

 القوة؟ من الرئيسة الغاية هي ما

 ألن وذ ددن،  لمددو  األس سددٌ  ا غ ٌدد  وا رغعدد   ا ح جدد   اشددع   مسددة   تعدد 

 صدددرا ٌ   دددً مجتمددد  أي خلدددك فدددً ا مسددد  م  ا وحددد ا  عدددٌن ا عاللددد  

 .تم ٌر ألل  لى توافمٌ  غٌر أو ع  غرٌز ،

 وجو  د  فدً تعتمد  ا د ول عدةن ا  و ٌد  ا عاللد   فدً ا ع حثون أغلب وٌرى

 سٌ سدد   جمٌدد  وإن، عواسددهت   أ دد اف   تحمٌددك  لددى وتعمددل ا مددو ،  لددى

 .ا مو  أجل من صرا   ن  ع ر   ً ا  ول

 القوة: تعريف

 ا عدد حثٌن أغلددب وٌتفددك  لمددو ، واحدد ا وج معدد  ث عتدد  تعرٌفدد  نجدد  أن ٌمكددن ال

 ٌعندً ولد  ا فر ٌ ، ا مف  ٌم من ا ع ٌ  م  وٌت اخل غ مض مف وم إنه  لى

 ا نتد ج  تو ٌد   لى ا م ر : عةن   رٌنو  ز وٌعرف  ، واح  آن فً كثٌر  أشٌ ء

، وا مد را  وا عسكرٌ  ا م  ٌ  ا مو  امتالن: و نكو ن وع   فور ، ا ممصو  

 مس     اٌ  انج ز نحو األم   نخع  ا مت ح  ا مو  مم ار: عةن   أٌض  وتعرف

 مف دوم و دو ا مدو ،  مف دوم محد  ا تعرٌفد  نج  أن ٌمكن ال وع  ت  ً؛، معٌن 

 .من ظر  مع نً تحمل ا تً ا مصهلح   من ا ع ٌ  م  ٌت اخل

 ٌتم  م م   و  ، أي  مو  معٌن تم ٌر ا ه ء ع حث ألي ٌمكن ال ذ ن، ومث ل

 و كن د  أخرى،  و   أم م لوٌ  تع و  و   ف ن ن، ا  ول من عغٌر   مم رنت  

 .و كذا.. ث  ث   و   تج ه ج ا ضعٌف 

 جد ا ضدعٌف  ع  مم عدل و كن   ،  وكسمعرغ من الوى  ً علجٌكٌ   و  : مث ل

 .ا متح   ا والٌ   تج ه



 ا عن صددر مددن ا ع ٌدد  حسدد ب ٌتهلددب ا مددو  مف ددوم عددةن نالحددظ وع  تدد  ً؛

 ا دد ول مددن غٌر دد  اجعدد ر  لددى لدد رت   مددن  و دد ، أي لددو   تح ٌدد  ا مختلفدد 

 .األخرى ا  ول  لى االلتص  ي ا تةثٌر  لى ل رت   إ ى ا مسري، ع  ت  ٌ 

 للقوة: مرادفة مصطلحات

( أ) معٌن   و   لٌ م مثل االلن   وس جل استخ ام ع   وٌمص  ا تةثٌر؛=  ا مو 

 مد  تتن سب عهرٌم  ،(ب) أخرى  و   سلون تغٌٌر أجل من ا مو  ع ستخ ام

 .(أ) ا  و   مص  ح

 وسٌ سد   ألوامدر معٌند    و د  ا هدو ً االمتثد ل وتعندً ا سدله ؛=  ا مدو 

   و د  سدله   ند ن أن عمعندى األلوى، ا  و   مص  ح ٌحمك عم  أخرى  و  

  دن تتحمدك األضدعف ا  ول مص  ح ألن ا  ول، من مجمو   أو  و    لى

 ا عاللد   ذ دن، مثد ل األلدوى؛ ا  و د  ورغعد    لسٌ سد   ا خضو  هرٌك

  تحمٌدك ا متحد    لوالٌد   ا د ول مدن ا ع ٌد  وخضدو  ا خلٌجٌد ، األمرٌكٌ 

 .مص  ح  

 وٌدرى، «وأفعد   م األخدرٌن  لدى ا سدٌهر » ع   وٌمص  ا سله ن؛=  ا مو 

 وراء األسد   و د هه ا مدو ، مف وم تن ول من أعرز و و «مورجنث و   نز»

 فدً ث عتد   نصدرا ٌعد  األخدرٌن  لى ع  سٌهر  ا رغع  عةن ا  ول، سٌ س  

  .ا  و   إ ى وصوال األسر  من ع ءا اإلنس نٌ  ا تف  ال  جمٌ 

 ٌمدد ر  عددةن ٌرغددب فددر ا  ندد ن أن نجدد  مجتمدد  كددل فددً عةندده ذ ددن وٌفسددر

 ا شدخ   دذا عدةن ٌعندً و دذا  لٌده، سدلهته وٌفرض غٌره،  لى ا سٌهر 

 .وإجع ره غٌره  لى ٌؤثر عةن ا م را  من   ٌه

 وال واسد  مف دوم و دً ا ن  جٌد ، ع  محصل  ا تةثٌر=  ا مو  فإنوتعع   ذ ن، 

 األمدور تم   إذ  ز  ، فً و و معٌن هرف لو  لٌ   ٌمكن وال  ه، ح و 

 غٌددرن،  لددى تددؤثر أن  لددى لدد  را ألنددن لددوي فةندد  ٌمدد ل، كمدد  عنم جضدد  

 . لٌ  ٌجعرن أن  و ٌستهٌ  ال عةمور ا مٌ م  لى وتجعره

 

 



 :القوة عناصر من عنصرا بوصفه التأثير

 تكمدن معدٌن، ععمدل ا مٌد م أجدل مدن غٌر    لى ع  تةثٌر معٌن   و   لٌ م ان

 ال غٌدره،  لدى ع  تدةثٌر لد م وا دذي( األلدوى) األول ا هدرف مص  ح أن فً

 مصدد  ح تحمٌددك أجددل مددن معددٌن عفعددل األضددعف ا هددرف لدد م إذا إال تتحمددك

 .األول ا هرف

 اتمد م أجدل مدن ععضد   إ دى تحتد   ا متنو د  تف  الت   فً ا  ول أن عمعنى

 مدن معٌند  وسٌ سد   أفعد ل إ ى تحت   ا موٌ  ا  ول حتى أن أي مص  ح  ،

 .مص  ح   تحمٌك أجل من ا  ول من غٌر  

 التأثير: فعل يشتمل ماذا على

 ا مددرار صددن   ٌوظددف مدد  و دد    معٌندد ، أ دد اف  تحمٌددك وسددٌل  ا تددةثٌر -1

 مدن غٌدر م  لدى  لتدةثٌر سٌ سٌ  أو التص  ٌ  أو  سكرٌ  ك ن  سواء ا مو 

 ...ا موار  األمن، ا  ٌع ، معٌن ، أ  اف تحمٌك أجل

  لدى األخدر ا هدرف اجعد ر أجدل مدن معدٌن عفعدل ا مٌد م ا تدةثٌر ٌتضمن -2

 ا هددرف ٌجندد    ا تددً ا مدد را  وٌشددمل األول، ا هددرف ٌخدد م ععمددل ا مٌدد م

 ا مد را  تعد  وع  تد  ً، األخدرى، األهدراف أو ا هرف  لى  لتةثٌر األلوى

 .األخرٌن وأفع ل سٌ س   فً ٌؤثر ا ذي ع  فعل  لمٌ م األس   ا مفت ح

 ا تف  دل، محل األهراف عٌن مستمر  تف  لٌ   الل  وجو  ا فعل ٌتهلب -3

 تدةثٌر  ملٌد  وجدو   دن ا حد ٌث امك نٌد  اجل من معٌن ، زمنٌ  فتر  خالل

 .آخر إ ى هرف من

  لدى تد ل ال فعدل ور   فعدل أو  د عر  سٌ سد  عمث عد  معٌند  فعدال ٌكدون فم 

 تعد  ك فٌد ، زمنٌد  مد   وجدو  و كن آخر،  لى هرف من ا تةثٌر  لى ل ر 

 لدد ر  حٌددث مددن األخددر،  لددى  هددرف مٌددز  وجددو   لددى واضددح  مؤشددرا

 ا هددرف لدد ر   ون وسٌ سدد  ، عة مدد ل  لمٌدد م األخددر اجعدد ر  لددى أحدد  م 

 .اجع ره  لى ع  مم عل األخر

 ال عةفعد ل ا مٌ م  لى األخر ٌجعر أن ٌستهٌ  ا ذي ا هرف عةن ذ ن، وٌعنً

 .األلوى ا هرق  و ع  ، ا مٌ م  لى اجع ره األخر ٌستهٌ 



 اجعد ر  لدى هدرف لد ر  حٌث من ا س عم ، ا نمه  فً  ه أشرن  م  و و -4

 .األلوى و و األخر  لى تةثٌر  ه فإن شًء،  لى األخر

 المتبادل: التأثير

 ال عةفعد ل ا مٌد م  لدى غٌره اجع ر  لى هرف ل ر  ٌعنً ا تةثٌر أن صحٌح

 ا تف  دل فدً و كدن، مم ثلد  عةفع ل ا مٌ م  لى اجع ره األخر ا هرف ٌستهٌ 

 مدن األخدر فدً ٌدؤثر لد  ا هدرفٌن كدال فإن زمنٌ ،  م   أكثر أو هرفٌن عٌن

 تكدون وسٌ سد   أفعد ل اتعد   تعندً وا تً ،«ا عكسٌ  ا تغذٌ »  ملٌ  خالل

 .األلوى  لهرف س عم  سٌ س    ن أفع ل كر و 

 ألدوى  و د  ول مد  تسدلٌح، عرند م  عتهدوٌر ل م  معٌن   و    ن ن مث ل؛ 

  دن تكدف  دم حد ل فدً التصد  ٌ   موعد   أو  سدكري ععمدل عت  ٌ    من  

 ا هدرف لعدل مدن) واحد  ع تجد ه وت  ٌد  فعدل  ذا ع  تسلح، ا خ ص  عرامج  

 مدن فعدل ر   سدتاللً األلوى ا  و   لعل من  ذه ا ت  ٌ  سٌ س   ،(األلوى

 تهدوٌر وتولدف  لت  ٌد ا  تخضد  فمد  ا تسدلح، عرند م  صد حع  ا  و د  لعل

 تولدف عةنده  د  ت   ا تدً ع   و د  سدٌؤ ي ا عمل  ذا فإن وع  ت  ً، أسلحت  ،

 وتجعر ا  و    ذه تستجٌب ال ل  وع  مم عل االستج ع ،  لى وتك فج   ا ت  ٌ 

 أفعد ل  لدى عند ء   ل جمد  سٌ سد   ععسد ه   دذه. ا تصعٌ   لى األلوى ا  و  

 .اكثر أو  و تٌن عٌن أفع ل ور و 

 

 ا سالم  لٌكم ورحم  هللا وعرك ته.

 عغدد ا ، ا  و ٌدد ، ا عاللدد   معدد  جً توفٌددك، حمددً سددع : ا مح ضددر  مصدد ر

 .2212 ،5ه ا م نونٌ ، ا مكتع 



 الثانية المرحلة الدولية العالقات مبادئ

 لعاشرةالمحاضرة ا

 الوطنية القوة قياس

 أ.م.د. اركان ابراهيم عدوان 

 ماا وعاادة الدولٌاة  العاللاا  فاً المهماة المساال  من الموة لٌاس مسألة تعد

 والتصاادٌة عساراٌة مان العساراٌة الماوة مماداا  لٌاس إلى الباحثون ٌلجأ

 الطاٌماة هاه  ولرن الموة؛ لمٌاس رطاٌمة الدو  من مجموعة بٌن ومماانتها

 معٌنة. لدولة الموة لاعدة إنما الدو   لوة لمٌاس طاٌمة تعد ال

 السٌاسااة أهاادا  بتحمٌااك تاااتبط لاا  مااا فالاادة ها  المااوة ممااداا  تعااد وال 

 فالاادة ها  ٌعااد ال لااوة ممااداا  ماان الدولااة تملراا  مااا أن بمعنااى الخااجٌااة؛

 فااً التااأثٌا خااال  ماان أهاادافها  تحمٌااك فااً تسااتخدم  لاا  مااا حساااب  وٌمراان

 .الغٌا

 وتوظيفها: الموارد بين العالقة

 عان دلٌماة إجاباة ٌعطٌنا ال لد الدو  بٌن ومماانتها الموااد وجود مجاد ان

 ٌااتبط الماوااد وجاود ألن  الادولً محٌطها فً تأثٌاها ومدى الدو  مرانة

 توظٌفها. وامرانٌة توظٌفها  على وبالمداة توظٌفها  فً بالاغبة

 الترنولاااوجً المٌااادان فاااً غٌاهاااا علاااى تتماااد  معٌناااة دولاااة أن ٌعناااً فاااال

 تفولهاا توظ  ل  ما غٌاها  من ألوى بالضاواة أنها والثمافً  والعسراي

 .غٌاها فً والتأثٌا الخااجٌة  سٌاستها أهدا  تحمٌك فً المٌادٌن هه  فً

 بااٌن وغٌاهااا والتابوٌااة الترنولوجٌااة للمسااتوٌا  مماانااة اجاااا  عناادمثااا ؛ 

 المتحادة الوالٌا  ان نجد العشاٌن  المان من الثالثٌنٌا  فً الرباى الدو 

 لاداا  على لٌاسا األولى بالماتبة وتأتً األوابٌة الدو  جمٌع على متفولة

 المٌادٌن. نفس فً األخاى الدو 

 فااً وتأثٌاهااا المااداا  بااٌن العاللااة بااان الدبلوماسااً التااااٌ  ٌثباا  ولراان؛

 األخااى الادو  على بالتأثٌا والمداة الاغبة أن على تد  الدولٌة  العاللا 



 األسااس  بالداجاة الادولً المجتماع فاً الدولة مرانة تحدد التً المسألة هً

 المتحادة الوالٌاا  فانن وبالتاالً؛  مجااد بشر  لدااتها حساب مجاد ولٌس

 الماداة عاما  حٌا  مان الساابعة بالداجاة تأتً ران  فننها الماعدة لهه  وفما

 رافٌااة تعااد ال لوحاادها المااداا  ألن  الاادو  ماان غٌاهااا علااى التااأثٌا علااى

 ملموساة غٌاا معنوٌاة عواما  معهاا ٌادا  أن مان باد وال التاأثٌا  لممااسة

 للمجتماع  الثماافً الاوعً التمالٌاد  الحلفاا  الماااا  صانع رشخصٌة أخاى 

 .وغٌاها التأثٌا    فً والاغبة

 التأثير؟ على الدولة قدرة عن نتعرف كيف

 علااى التااأثٌا علااى لاااداة الاادو   ماان( أ) مااا دولااة راناا  اها فنناا  ببساااطة؛

 ع ص س نمو  لد دولة أي على مثا  هما( وب أ) الدو   من( ب) غٌاها

 الدولااة تجبااا ان علااى لاااداة( أ) الدولااة راناا  اها للنااا  ورمااا  وغٌاهااا... 

 األخاااى الدولاة تساتطٌع ال معٌناة  سٌاسااة أو معاٌن ٌعما  المٌاا  علاى( ب)

 فباساتطاعتنا غٌا   أو الشً  نفس فع  على بالمماب  تجباها أن على( ب)

 أن أي غٌاهاا  علاى التاأثٌا علاى الماداة تمتلان( أ) الدولة بأن تمو  أن هنا

 .غٌاها من ألوى هً( أ) الدولة

 ان تسااتطٌع دولااة أي وبالتااالً دولتااٌن  ماان أرثااا علااى المثااا  ٌحتااوي ولااد

 ماان غٌاهااا تسااتطٌع ال معٌنااة بأعمااا  المٌااا  علااى الاادو  ماان غٌاهااا تجبااا

 علااى لااداتها بساابب تااأثٌاا  واألرثااا األلااوى فهااً علٌاا   تجباهااا أن الاادو 

 إجبااها. على غٌاها لداة وعد  غٌاها  إجباا

 دولية إليى دولية ومين قضيية إليى قضيية من تختلف التأثير على القدرة إن

 ولماذا؟ كيف؟. أخرى

 عاا وهاً   الساابك السااا  على خاللها من نجٌبالتً  مثلةهنان بعض األ

 مان وجٌروسالوفارٌا بولنادا مناع علاى لااداا الساوفٌتً االتحااد ران  7491

 لالماا راان المشااوع ولران حٌنهاا  مااشا  مشاوع منالشا  فً المشاارة

  فٌاا  المشاااارة ماان الاادو  ماان غٌاهااا منااع السااوفٌتً االتحاااد ٌسااتطع ولاا 

 تغٌاا علاى دولتاٌن تجباا أن اساتطاع  معٌنة دولة لداا  أن هلن  ومعنى

 األخاى الدو  سٌاسا  على التأثٌا دون سٌاساتهما  فً والتأثٌا سلورهما 



 دولاة إلاى دولاة) مان هناا ٌختلا  التأثٌا ان بمعنى  المشاوع فً المشاارة

 .(أخاى

 الساوفٌتً االتحااد علاى متفولاة المتحدة الوالٌا  ران ( 7491)أزمة روٌا 

 رااان العسااراي تفولهااا ورااان واالسااتااتٌجٌة  العسااراٌة االعتبااااا  فااً

 بتهدٌااد حساا  إلااى تحتااا  المضاااٌا بعااض هنااان ولراان لضاااٌا  فااً حاسااما

 الناازاع  محاا  المضااٌة أهمٌااة ماادى علااى تتولاا  أخاااى  وأساالحة بمااداا 

 الماداا  ماع مماانتهاا عناد حاسمة ران  األماٌرٌة الموة عناصا أن بمعنى

 الوالع  باألما المبو  من برثٌا أرثا الخسااة ترون عندما ولرن السوفٌتٌة 

 دو  مااع عسااراٌة بمغاااماا  الاادخو  فااً تجاااز  أن ممراان الاادو  فاانن

 والااهي األلااوى الطااا  لمصاالحة النهاٌااة فااً الحساا  وٌبمااى علٌهااا  متفولااة

 وأصاب  الادع  فش  ان المواجهة تبعا  وٌتحم  خصم  ٌادع أن ٌستطٌع

 .الطافٌن بٌن مسل  صدا  هنان

 أن إلااى األماٌرٌااة  للتهدٌاادا  ٌسااتجب لاا  السااوفٌتً االتحاااد فاانن وبالتااالً؛

 آناهان  األماٌراً الجاناب لب  من النووي بالسالح التهدٌد إلى األما وص 

 .السوفٌتً الجانب سلون تغٌٌا إلى أدى الهي األما

 وعناصاا لضاٌة  فاً تااثا لاد طاافٌن باٌن الماوة عناصا بعض أن بمعنى

 بالمصاال  ومساساها المضااٌا أهمٌاة وحساب أخااى  لضٌة فً تاثا أخاى

 .الصااع ألطاا  المومٌة

 واغا  الفٌتنامٌاة  الحااب ففاً( االلمانٌة الباٌطانٌة والعاللا  فٌتنا  أزمة)

 االستساال   علاى الفٌتناامٌٌن تجباا أن تساتطع لا  أنهاا إال األماٌراً التفوق

 الاٌس اساتطاع آخاا جانب ومن  المتاحة لدااتها رافة استخدا  تستطع ول 

 ساال   معاهادة علاى التولٌاع علاى هتلاا ٌجباا أن شامبالن باٌطانٌا وزاا 

 .جٌروسلوفارٌا فً هتلا مطالب تعدٌ  على لاداا ٌرن ل  ولرن 

 دولتاٌن  باٌن أرثاا أو لضاٌتان تتشار  حٌنماا بأنا  المثالٌن  ههٌن من ونفه 

 المضاٌة أهمٌاة مادى علاى تتولا  األخاى مع التفاع  فً دولة ر  لوة فنن

 بعاااض هناااان أن بمعناااى بااااألخاى  ممااناااة دولاااة لرااا  بالنسااابة وأولوٌتهاااا

 لآلخاا  تنازال  وتمدٌ  بشأنها التفاوض ٌمرن ثانوٌة بمسال  تتعلك المضاٌا



 المساااومة أو فٌهااا  التفاااٌط ٌمراان ال أساسااٌة  مصااال  تمثاا  لضاااٌا مماباا 

 للدولاة  أساساٌة مصلحة تشر  المضٌة ران  فرلما  المماب  ران مهما علٌها

 علٌهااا   الحفاااظ أو لتحمٌمهااا امرانٌتهااا رافااة راساا  لصااوى  أهمٌااة وها 

 أخااى إلاى لضاٌة مان تختلا  التاأثٌا علاى الماداة باأن هناا  ونفها . وهرها

 .دولة لر  بالنسبة األهمٌة حسب

 وال ثابتااة  لٌساا  الدولٌااة التفاااعال  فااً التااأثٌا علااى المااداة فااننوبالتااالً  

 تاااثا أن ٌمرنهااا( أ) الاادو  بااأن المااو  بمعنااى مجاااد  بشاار  حسااابها ٌمراان

 إلااى لضااٌة ماان ٌختلاا  أشااانا رمااا التااأثٌا ألن مطلااك  بشاار ( ب) علااى

 .أخاى دولة إلى دولة ومن لضٌة 

 مالحظة مهمة؛

 دولاة ترون فمد  تنالص أ  تصاعد مستما  تغٌا فً الدو  لوة عناصا إن 

 تختفاً ولاد ب  وتضع  ول  علٌها ٌأتً ولرنها محٌطها  فً وماثاة لوٌة

 ومهمشاة  ضاعٌفة الادو  بعاض تراون لاد العرس وعلى أحٌانا  الوجود من

 لاوة تصاب  والخااجٌاة  الداخلٌاة العواما  بعض وتغٌا الول   ماوا ومع

 صاعودا مساتما تغٌاا فاً فاالموة وهراها بها    وٌعتّد ماثا دولٌة أو إللٌمٌة

 ببطااً  ٌتغٌااا ولرناا  ٌتغٌااا لااد للاادو   الجغاافااً المولااع حتااى  هبوطااا أو

 .للدو  المومٌة المدوة عناصا من بغٌ  لٌاسا شدٌد

 

 السال  علٌر  واحمة هللا وبارات .
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