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يعني كل ما يتعمق بعالقات الدولة  سياسي( مصطمح Foreign policy: باإلنجميزيةالسياسة الخارجية )
وزارة  مع البمدان األخرى، سواًء كانت مجاورة أو غير مجاورة. وفي أغمب البمدان واألمم تيتم الدبموماسيةالخارجية، 
ي اىدافيا في المجتمع الدول لتنفيذىي احدى فعاليات الدولة التي تعمل من خالليا و  بتنظيم ىذه السياسة. الخارجية

وتعتبر الدولة الوحدة االساسية في المجتمع الدولي وىي المؤىمة لممارسة السياسة الخارجية بما تممكو من سيادة 
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مكانية مادية وعسكرية يعرفيا بالندوا ولتون انيا منيج تخطيط لمعمل يطوره صانعي القرار في الدولة تجاه الدول  وا 
ة عوامل محددة حددة في اطار المصمحة الوطنية وىناك خمسأو الوحدات الدولية األخرى بيدف تحقيق اىداف م

وعدد السكان والموارد الطبيعية والقوة العسكرية والمعنوية  الجغرافيي أي دولة وىما الموقع فلمسياسة الخارجية 
الخارجية ىي ) مجموعة االعمال التي يقوم بيا جياز متخصص لدولة  ، فالسياسةلمدولة الداخميوأخيرا النظام 

( ويقصر ىا البعض عمي عالقاتيا السياسية بين الدول ىدولية أخر لتسيير عالقاتيا مع دول أخري أو أطراف 
.ونستنتج من ذلك ىي جزء من السياسة العامة ليذه الدولة أو الشكل الذي تسير بو دولة عالقاتيا مع دول أخري ، 

الخاص بعالقاتيا الخارجية وتعاونيا الدولي دون  فدراسة السياسة الخارجية تقتصر عمي ظاىر القرار سياسي لمدول
ف العام أن تشمل عالقات الدولية بكامميا صناعة السياسة الخارجية يقصد بصنع السياسة الخارجية تحويل اليد

السياسة الخارجية لمدولة ىي من صنع أفراد وجماعات يمثمون الدولة ويعرفون بصناع لمدولة إلى قرار محدد. و 
ا فصناعة قرارات السياسة الخارجية يمكن أن تدرس في ضوء التفاعل بين متخذي أو صناع القرارات القرارات. لذ

 وبيئتيم الداخمية.
وأن عممية صناعة القرار الخارجي تختمف من دولة إلى أخرى حسب تركيبة النظام السياسي لمدولة. إال أنو 

 مشتركة في صنع السياسة الخارجية. فبغض النظر رغم ىذا االختالف في النظم السياسية لمدول فإن ىناك أصوالً 
عن طبيعة النظام السياسي يشارك في صناعة القرار الخارجي عدد من األجيزة الحكومية والتي عادة ما يكون ليا 
مفاىيم ومواقف مختمفة. . . إال انو خالل عممية صناعة القرار تقمل التناقضات بين األجيزة المختمفة وتقرب 

 ظر بقدر اإلمكان. . .وجيات الن
عمومًا يمكن أن نميز بين مجموعتين تساىمان في صنع السياسة الخارجية. المؤسسات الحكومية 
والمؤسسات غير الحكومية. المؤسسات الحكومية تتمثل بالسمطة التنفيذية وما يتبعيا من أجيزة فرعية مثل الوزارات 

ا تشممو من لجان مختمفة. أما المؤسسات غير الحكومية فيي والمؤسسات العامة، وكذلك السمطة التشريعية وم
 تشمل األحزاب السياسية، وجماعات المصالح، واإلعالم، والرأي العام. 

السياسة الخارجية بطبيعة الحال بيئة متجددة تواكب األحداث والتفاعالت التي يشيدىا النظام العالمي عمى 
قتصادية، واالجتماعية، والثقافية. عميو، يمكن القول بأن السياسة الخارجية المستويات السياسية، واالستراتيجية، واال

لمدول تتغير وتتكيف باستمرار مع التغييرات الخارجية والداخمية عمى حد سواء. وكمما تقاعست الدول في تكييف 



لم الخارجي، األمر الذي سياساتيا الخارجية مع التغييرات البيئية المحيطة، كمما زادت الفجوة التي تفصميا عن العا
 يضفي سمة العزلة أو الشذوذ عما ىو مألوف في إطار الجماعة الدولية 

وثمة عالقة بين السياسة الخارجية والعالقات الدولية فاألولى تعد ىي المصدر األساس في صنع الثانية، 
ت دولية، وحينما نذكر كممة دولية فالعالقات الدولية ىي تفاعالت تتميز بأن أطرافيا أو وحداتيا السموكية ىي وحدا

فإن ذلك ال يعني اقتصار الفاعمين الدوليين عمى الدول وىي الصورة النمطية أو الكالسيكية التي كان ينظر بيا 
 لمفاعمين الدوليين في العقود الماضية.

ت الدولية لدرجة ال فبجانب الدول ىناك نوعان من األطراف الدولية األخرى التي تتشابك وتتفاعل في محيط العالقا
 يمكن معيا تجاىميا طبقًا لمنظرة التقميدية لمفاعمين الدوليين.

  والنوع األول: من الفاعمين الدوليين ىم أطراف أو فاعمين دون مستوى الدول في بعض األحيان مثل الجماعات
ت دولية خارجية بغض ذات السمات السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم عالقات مع وحدا

النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءىا مثل الجماعات االنفصالية وجماعات 
المعارضة المسمحة، فضاًل عن العالقات الدولية لحركات التحرر التي لم ترق بعد إلى مرتبة تكوين أو تمثيل 

 دولة.
 ي التنظيمات التي تخطت إطار الدولة لتضم في عضويتيا عدة دول، أما النوع الثاني: من الفاعمين فيو يتمثل ف

سواء كانت ىذه المنظمات ىي منظمات دولية أو إقميمية، وسواء كانت تمك المنظمات ىي منظمات سياسية أو 
 عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تمك التي تقوم بغرض تعزيز روابط اآلخاء الديني.

 ت الدولية ىي تفاعالت ثنائية األوجو أو تفاعالت ذات نمطين النمط األول ىو نمط تعاوني والنمط والعالقا
الثاني ىو نمط صراعي إال أن النمط الصراعي ىو النمط الذي يغمب عمى التفاعالت الدولية برغم محاولة 

ي الذي قد تبدو فيو بعض الدول ىو الدول إخفاء أو التنكر لتمك الحقيقة، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاون
نمط موجو لخدمة صراع أو نمط صراعي آخر قد تديره الدولة أو تمك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرى، 
فعمى سبيل المثال نجد أن األحالف والروابط السياسية بين مجموعة من الدول ىي في صورتيا الظاىرية قد 

رغم حقيقة قياميا لخدمة صراع تمك المجموعة من الدول ضد مجموعة تأخذ النمط التعاوني بين تمك الدول ب
 أخرى.



  أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني لمعالقات بين دولتين )مثل تقديم العون والمساعدات االقتصادية
والعسكرية( قد يحمل في طياتو محاولة من إحداىما التأثير عمى قرار األخرى وتوجيو سياستيا بما يخدم 

 ا أو تكبيميا بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتاج لمتأثير والنفوذ.مصالحي
منيا  يكميا عمى النمط الصراع لذلك نجد أن معظم التحميالت والنظريات في العالقات السياسية الدولية تركز

 انطالقًا من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصمحة فضاًل عن الدوافع الشخصية.
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