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 العرض. 

 

يعني كل ما يتعلق  سيايس( مصطلح Foreign policy: باإلنجليزيةالسياسة الخارجية )

دان األخرى، سواًء كانت مجاورة أو غري مجاورة. ويف مع البل الدبلوماسيةبعالقات الدولة الخارجية، 

ي احدى فعاليات الدولة التي هو  بتنظيم هذه السياسة. وزارة الخارجيةأغلب البلدان واألمم تهتم 

اهدافها يف املجتمع الدويل وتعترب الدولة الوحدة االساسية يف املجتمع  لتنفيذتعمل من خاللها 

الدويل وهي املؤهلة ملامرسة السياسة الخارجية مبا متلكه من سيادة وإمكانية مادية وعسكرية 

القرار يف الدولة تجاه الدول أو  يعرفها بالندوا ولتون انها منهج تخطيط للعمل يطوره صانعي

ة الوحدات الدولية األخرى بهدف تحقيق اهداف محددة يف اطار املصلحة الوطنية وهناك خمس

وعدد السكان واملوارد  الجغرايف أي دولة وهام املوقع عوامل محددة للسياسة الخارجية يف

الخارجية هي )  ، فالسياسةلةللدو  الداخيلالطبيعية والقوة العسكرية واملعنوية وأخريا النظام 

مجموعة االعامل التي يقوم بها جهاز متخصص لدولة لتسيري عالقاتها مع دول أخري أو أطراف 

( ويقرص ها البعض عيل عالقاتها السياسية بني الدول .ونستنتج من ذلك هي جزء من دولية أخرى

ا مع دول أخري ، فدراسة السياسة العامة لهذه الدولة أو الشكل الذي تسري به دولة عالقاته

السياسة الخارجية تقترص عيل ظاهر القرار سيايس للدول الخاص بعالقاتها الخارجية وتعاونها 

الدويل دون أن تشمل عالقات الدولية بكاملها صناعة السياسة الخارجية يقصد بصنع السياسة 

ة للدولة هي من صنع السياسة الخارجيف العام للدولة إىل قرار محدد. و الخارجية تحويل الهد

أفراد وجامعات ميثلون الدولة ويعرفون بصناع القرارات. لذا فصناعة قرارات السياسة الخارجية 

 ميكن أن تدرس يف ضوء التفاعل بني متخذي أو صناع القرارات وبيئتهم الداخلية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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وأن عملية صناعة القرار الخارجي تختلف من دولة إىل أخرى حسب تركيبة النظام 

يس للدولة. إال أنه رغم هذا االختالف يف النظم السياسية للدول فإن هناك أصوالً مشرتكة يف السيا

صنع السياسة الخارجية. فبغض النظر عن طبيعة النظام السيايس يشارك يف صناعة القرار الخارجي 

ل عدد من األجهزة الحكومية والتي عادة ما يكون لها مفاهيم ومواقف مختلفة. . . إال انه خال

 عملية صناعة القرار تقلل التناقضات بني األجهزة املختلفة وتقرب وجهات النظر بقدر اإلمكان. . .

عموماً ميكن أن منيز بني مجموعتني تساهامن يف صنع السياسة الخارجية. املؤسسات 

الحكومية واملؤسسات غري الحكومية. املؤسسات الحكومية تتمثل بالسلطة التنفيذية وما يتبعها 

ن أجهزة فرعية مثل الوزارات واملؤسسات العامة، وكذلك السلطة الترشيعية وما تشمله من م

لجان مختلفة. أما املؤسسات غري الحكومية فهي تشمل األحزاب السياسية، وجامعات املصالح، 

 واإلعالم، والرأي العام. 

التي يشهدها السياسة الخارجية بطبيعة الحال بيئة متجددة تواكب األحداث والتفاعالت 

النظام العاملي عىل املستويات السياسية، واالسرتاتيجية، واالقتصادية، واالجتامعية، والثقافية. عليه، 

ميكن القول بأن السياسة الخارجية للدول تتغري وتتكيف باستمرار مع التغيريات الخارجية 

جية مع التغيريات البيئية والداخلية عىل حد سواء. وكلام تقاعست الدول يف تكييف سياساتها الخار 

املحيطة، كلام زادت الفجوة التي تفصلها عن العامل الخارجي، األمر الذي يضفي سمة العزلة أو 

 الشذوذ عام هو مألوف يف إطار الجامعة الدولية 

ومثة عالقة بني السياسة الخارجية والعالقات الدولية فاألوىل تعد هي املصدر األساس يف 

القات الدولية هي تفاعالت تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي وحدات فالعصنع الثانية، 

دولية، وحينام نذكر كلمة دولية فإن ذلك ال يعني اقتصار الفاعلني الدوليني عىل الدول وهي 

 الصورة النمطية أو الكالسيكية التي كان ينظر بها للفاعلني الدوليني يف العقود املاضية.
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اك نوعان من األطراف الدولية األخرى التي تتشابك وتتفاعل يف محيط العالقات فبجانب الدول هن

 الدولية لدرجة ال ميكن معها تجاهلها طبقاً للنظرة التقليدية للفاعلني الدوليني.

  والنوع األول: من الفاعلني الدوليني هم أطراف أو فاعلني دون مستوى الدول يف بعض األحيان

ت السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم مثل الجامعات ذات السام

عالقات مع وحدات دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي 

ينضمون تحت لواءها مثل الجامعات االنفصالية وجامعات املعارضة املسلحة، فضالً عن 

  مرتبة تكوين أو متثيل دولة.العالقات الدولية لحركات التحرر التي مل ترق بعد إىل

  أما النوع الثاين: من الفاعلني فهو يتمثل يف التنظيامت التي تخطت إطار الدولة لتضم يف

عضويتها عدة دول، سواء كانت هذه املنظامت هي منظامت دولية أو إقليمية، وسواء كانت 

اجتامعية أو حتى تلك املنظامت هي منظامت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو 

 تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط اآلخاء الديني.

  والعالقات الدولية هي تفاعالت ثنائية األوجه أو تفاعالت ذات منطني النمط األول هو منط

تعاوين والنمط الثاين هو منط رصاعي إال أن النمط الرصاعي هو النمط الذي يغلب عىل 

ول إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة، بل أننا ميكننا القول أن التفاعالت الدولية برغم محاولة الد

النمط التعاوين الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو منط موجه لخدمة رصاع أو منط رصاعي 

آخر قد تديره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرى، فعىل سبيل املثال نجد 

من الدول هي يف صورتها الظاهرية قد تأخذ  أن األحالف والروابط السياسية بني مجموعة

النمط التعاوين بني تلك الدول برغم حقيقة قيامها لخدمة رصاع تلك املجموعة من الدول ضد 

 مجموعة أخرى.



 

 

5 

 

  أكرث من ذلك فإن النمط التعاوين للعالقات بني دولتني )مثل تقديم العون واملساعدات

اولة من إحداهام التأثري عىل قرار األخرى االقتصادية والعسكرية( قد يحمل يف طياته مح

وتوجيه سياستها مبا يخدم مصالحها أو تكبيلها مبجموعة من القيود التي ترتاكم كنتاج 

 للتأثري والنفوذ.

لذلك نجد أن معظم التحليالت والنظريات يف العالقات السياسية الدولية تركز كلها عىل النمط 

ددات مثل القوة والنفوذ واملصلحة فضالً عن الدوافع الرصاعي منها انطالقاً من دوافع ومح

 الشخصية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرس املادة     

 أ.م.د. عامد مؤيد جاسم 
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 العرض. 
 

لبحث السيايس، وحاولوا محاكاة املناهج العلمية يف اعتمد الباحثون عىل مناهج عديدة يف ا

العلوم الطبيعية، ولكن البعض االخر رأى صعوبة تطبيقها، فاثر اتباع مناهج واقعية مستمدة من 

حقيقة كون البحوث السياسية بحوثا تتسع ألفكار ومتغريات عديدة، وبالتايل فان النتائج ال تكون 

 ست حتمية ومن هذه املناهج التقليدية ما ييل:  مطلقة، وامنا نسبية واحتاملية ولي

وهو املنهج الذي يستند إىل األحداث التاريخية يف فهم الحارض  أوالً: املنهج التاريخي

واملستقبل، إذ ال ميكن فهم وادراك اية حالة سياسية اال بالعودة إىل جذورها التاريخية وتطورها 

استنتاج افكار جديدة أو بناء تصورات، وتقديم  سواء كانت حاالت سلبية أو ايجابية، ومن ثم

تعميامت وميكن استخدامها بشكل صحيح، ويقول هارولد السيك "ان دراسة السياسة هي جهد 

نبذله لتقنني نتائج الخربة التي يشهدها تاريخ الدول "ومن أهم رواد هذا املنهج أرسطو وابن 

تاريخية ومعالجاتها ملشاكلها امنا هي مغايرة خلدون وينتقد هذا املنهج من زاوية كون األحداث ال

للوقت الحارض ،وان لكل جيل أو عرص مشكالت نوعية خاصة به، وأن الدول يف العرص الراهن ال 

تهتم بالعمليات التاريخية قدر اهتاممها بالقيم واالهداف الواقعية التي تتخطى حدود مقولة 

قة بالنظم السياسية، وعالقات الدول، ووسائل الزمان. ورغم ذلك فإن الدراسات الحديثة املتعل

تسوية الخالفات، والدبلوماسية تستعني بالتجارب التاريخية الستخالص الدروس والعرب، واملطلوب 

 من الباحثني التثبت من الوقائع التاريخية والدقة واملوضوعية يف عرضها.

صورات مثالية يطرحها العقل اإلنساين ان هذا املنهج يستند إىل ت ثانياً: املنهج االخالقي املثايل،

استنادا إىل العقل واملنطق، واىل عامل الروح بحثا عن األفضل واألمثل، ولذلك طرح افالطون افكاره 

املثالية يف تفضيل حكومة الفالسفة عىل كل اشكال الحكومات، فاألولوية للعقل عىل املادة، ألنه 

االفكار والنظريات السياسية املثالية هي نظريات قادر عىل الكشف عن الحقيقة، وبالتايل فأن 
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عامة تصلح للبرش يف كل زمان ومكان. وقد ارتبط بهذا املنهج الكثري من الفالسفة الذين بدأوا 

بطرح التأمالت الفلسفية العامة يف البحث عن السياسة الفاضلة، وانتهوا إىل ما يجب أن تكون. 

حقيق السالم وتبنى هذا املنهج بعض املفكرين الذين خاصة الدولة واملجتمع الدويل من اجل ت

وجدوا يف النظريات السياسية التاريخية مفتاحا لفهم كيفية انتظام الناس يف املايض، وكيفية 

 تطورها نحو األحسن. 

وعىل مستوى السياسة الخارجية، كانت املثالية قد برزت بشكل ملحوظ كأحد االتجاهات 

لدولية عقب الحرب العاملية األوىل )الفرتة التي شهدت قيام عصبة الفكرية لتحليل السياسات ا

األمم( يف بلورة املفاهيم الجديدة التي روج إليها املثاليون كمعايري ملدى توافق السياسات 

الخارجية للدول مع األخالق والسلوك املثايل املفرتض أن ينتهجوه مبا يتضمنه من أدوات لحل 

 عات مثل الوساطة واملفاوضات والتحكيم والقضاء الدويل.املنازعات والحد من الرصا

وقد دعت هذه املدرسة وكام يوحي لنا اسمها إىل تطبيق السياسة الخارجية وفق أهداف 

مثالية واسعة النطاق والتي من شأنها أن تنفع أكرب عدد ممكن من الشعوب والدول، وترتبط هذه 

ياسية الليربالية، وتعود جذور هذه املدرسة إىل التفكري املدرسة عادة مبفهوم العاملية والفلسفة الس

وإىل تأسيس عصبة األمم عقب الحرب  Woodrow Wilsonالذي أىت به )ويدرو ويلسون( 

 العاملية األوىل.

ومييل الليرباليون إىل تصور النظام العاملي عىل أساس الربح للجميع وكأنه لعبة يلعبها الجميع 

ة عرب الوسائل االقتصادية )وهذا مايسمى بالليربالية الجديدة( أو عرب ويربح فيها الجميع، وخاص

املنظامت العاملية والتعاون )وفق مفهوم الليربالية الكالسيكية(، إذ مييل الليرباليون إىل تصور النظام 

 العاملي عىل أنه لعبة يربح فيها الجميع.
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ن بإمكانية إدارة السياسة الخارجية فهي عىل عكس املثالية ال تؤم ثالثاً: املدرسة الواقعية،

للدولة عرب مبادئ مثالية عاملية بل تتبنى موقفاً يُعنى باملصالح الخاصة للدولة بالدرجة األوىل وال 

يبايل مبصالح الدول األخرى إن اقتىض األمر. إن السياسة الخارجية الواقعية ترتبط عادة باستخدام 

ب وال تدين حتى الحروب بني بعض الدول، ألن الحروب القوة وال تدين العدوان عىل بعض الشعو 

من وجهة النظر الواقعية هذه قد تكون )طبيعية( ال بل )مطلوبة( لحامية املصالح الخاصة للدولة 

التي تتبنى السياسة الواقعية، إن أنصار هذه املدرسة يؤمنون عادة بأن النظام العاملي مبثابة لعبة 

ل بأن الربح الذي تحققه يعادل الصفر، أي أن الربح الذي قد ال تحقق أي ربح بل ميكن القو 

تحققه دولة ما يعادل الخسارة التي تتكبدها دولة أخرى، والعامل الحاسم املستخدم يف هذه 

اللعبة هي السلطة املطلقة والقوة العسكرية، ويرتبط هذا املفهوم بالنزعة أو الروح التجارية التي 

 )مذهب التجارية(.  تسمى من وجهة نظر اقتصادية

وتؤمن الواقعية السياسية بأن سياسات الدول شأنها شأن املجتمعات عامة تهيمن عليها 

القوانني املوضوعية التي متتد جذورها يف الطبيعة البرشية، وليك نطور املجتمع علينا أوالً أن نفهم 

بطريقتها الخاصة ودون أن القوانني التي يعيش وفقها املجتمع، إن هذه القوانني املوضوعية تعمل 

تتأثر برغباتنا الخاصة ولذلك عندما نحاول أن نتحداها فإننا سنفشل، ولذلك فإن أنصار املذهب 

الواقعي يؤمنون بإمكانية التوصل إىل تطبيق نظرية سياسية واقعية تأخذ بعني االعتبار هذه 

بالرباهني واملنطق بدالً من  القوانني املوضوعية وتقوم عىل أساس موضوعي يعتمد عىل دعم الفكرة

االكتفاء بالتحليل املثايل لألمور املنفصل عن الوقائع واملتأثر بالتفكري املثايل للفرد وبأهوائه وأمنياته 

 الخاصة.

وتستند املدرسة الواقعية إىل مبدأ املصلحة الذاتية واملنفعة املرتبطة مبفهوم القوة والسلطة،   

ة أساساً إىل أعامق الطبيعة البرشية والطبيعة البرشية مل تتغري منذ ومتتد جذور القوانني السياسي
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ظهور الفلسفة الكالسيكية الخاصة بالصني أو الهند أو اليونان والتي حاولت جاهدة أن تفهم هذه 

القوانني التي تحكم الطبيعة البرشية، وانطالقاً من هذه الفكرة فإن تحدي كل ما هو قديم وأزيل 

ة، ال بل إن يث قد ال يكون مفيداً إذ أن ليس كل ما هو قديم يسء بالرضور فقط بهدف التحد

أنصار الواقعية يؤمنون أن نظريتهم التي تعود أصولها إىل القدم قد تعرضت للتمحيص عرب الخربة 

والتجربة ولذلك فإنه ال يجب رفض هذه النظرية فقط ألن جذورها متتد يف القدم إذ أن الحارض ال 

 يتفوق عىل املايض بأي وجه من الوجوه. 

لواقعية إىل فهم الوقائع واستخالص الحقائق عرب إعامل وعىل هذا األساس، تدعو النظرية ا

العقل والفكر ال العاطفة وتستند يف فهمها للسياسة الخارجية إىل مبدأ املصلحة الذاتية واملنفعة 

املرتبطة مبفهوم القوة والسلطة، وتتعامل هذه املدرسة مع السياسة عىل أنها مجال قائم بذاته 

نب األخرى كاالقتصاد أو األخالقيات أو الديانات، كام تفرتض هذه وجانب منفصل متاماً عن الجوا

املدرسة أن البواعث التي تحرك أفعال أي سيايس وتفكريه البد وأنها متمحورة حول مفهوم القوة، 

وانطالقاً من هذا االفرتاض يعتقد أنصار الواقعية أنه باإلمكان تتبع وتوقع الخطوات التي خطاها 

  والحارض والتي سيخطوها يف املستقبل عىل الصعيد الخارجي. أي سيايس يف املايض

 

 

 

 

 مدرس املادة     

 أ.م.د. عامد مؤيد جاسم 

 



 

 

11 

 

 

 الفصل األول

 

 ناهج السياسة الخارجيةتكملة مل عنوان املحارضة 1

 الكتاب املنهجي، د. أحمد نوري النعيمي، السياسة الخارجية  مصادر املحارضة 2

  ،1998تحليل السياسة الخارجية، د. محمد السيد سليم . 

  دراسة  –د. مازن إسامعيل الرمضاين، السياسة الخارجية

 نظرية.

أن يتمكن الطالب من معرفة ما هي املناهج التقليدية التي   الهدف من املحارضة 3

 تستخدم يف دراسة وتحليل السياسة الخارجية

 أن يتمكن الطالب من معرفة ما هي املناهج املعارصة التي 

 تستخدم يف تفسري السياسة الخارجية. 

األسئلة التي تجيب  4

 عنها املحارضة

 .ما هي املناهج التقليدية للسياسة الخارجية 

  .ما هي املناهج املعارصة للسياسة الخارجية 

  .كيف تستخدم هذه املناهج يف تحليل السياسة الخارجية 
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 العرض

 

عىل يد  20ة مع مطلع السبعينيات من القرن برزت الدراسات املقارنة للسياسة الخارجي

أنصار املدرسة السلوكية نتيجة للتطورات و املستجدات الدولية التي شهدتها تلك الفرتة حيث أدى 

حصول دول العامل الثالث عىل استقاللها غىل تزايد االهتامم فيام ميكن تسميته بدمقرطة العالقات 

وروبية و لكن ماذا نقارن يف السياسة الخارجية؟ يف الدولية بعد أن كانت حكرا عىل الدول األ 

 نقارن؟ ملاذا نقارن؟

ماذا نقارن يف السياسة الخارجية: مبا أن السياسة الخارجية هي عبارة عن توجهات و 

أهداف يتم تحقيقها من خالل الوسائل و اآلليات املعتمدة. كام أنها تحصيل حاصل لذلك التفاعل 

املتغريات الداخلية و الخارجية والسيكولوجية. فهذا يعني أننا نقارن  للتلوث البيئي بني مختلف

 أي من خالل األهداف أو الوسائل وبني مختلف السياسات الخارجية من خالل كل هذه املقرتبات 

 األدوار و التوجهات و املتغريات.

الل إتباع منهج كيف نقارن يف السياسة الخارجية: تتم املقارنة يف مجال السياسة الخارجية من خ

 البحث التاريخي املقارن، حيث أن املقارنة يف السياسة الخارجية تتم وفق مستويني:

املستوى األول: يتم فيه املقارنة بني سياستني خارجيتني لدولتني أو أكرث و هنا نستعمل املنهج  -1

 املقارن.

رجية لدولة بعينها يف فرتات املستوى الثاين: و هو الذي تتم فيه املقارنة بنفس السياسة الخا -2

 زمنية متعاقبة و هنا يتم توظيف منهج البحث التاريخي املقارن.

نقارن يف السياسة “:  Haas Michael“ملاذا نقارن يف السياسة الخارجية: حسب مايكل هاس 

 الخارجية من أجل تحقيق جملة من األهداف التي ميكن حرصها فيام ييل:
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حول ظاهرة السياسة الخارجية بغية الحصول عىل معلومات كافية  إعطاء وصف واضح و شامل -أ

 عن األحداث و كل ما يجري يف الساحة الدولية.

 التنبؤ مبستقبل املجتمع الدويل. -ب

اتساع دائرة استيعابنا و فهمنا للسياسات الخارجية ملختلف الوحدات السياسية كبرية كانت أو  -ج

 صغرية، متقدمة أو متخلفة .

 ستخالص أفضل السياسات الخارجية يف العامل من خالل إبراز عنارص التاميز أو االختالف.ا -د

" للدراسة املقارنة للسياسة الخارجية: يعد  James Rosenauمنوذج " جيمس روزنو 

جيمس روزنو من املبادرين األوائل املساهمني يف تقديم إطار نظري للدراسة املقارنة للسياسة 

م حيث قام برتتيب عنارص التأثري حسب وزنها و يف 20ع السبعينيات من القرن الخارجية يف مطل

مجاالت مختلفة و متباينة، و يف هذا الصدد يعترب روزنو كل من املتغريات الفردية و املغريات 

املتعلقة بالدور و املتغريات املجتمعية واملتغريات الحكومية و املتغريات النسقية أو النظامية كلها 

ات تؤثر بشكل أو بآخر يف سياسة الدول الخارجية و تتفاوت درجة تأثريها من دولة إىل متغري 

أخرى حسب حجم مساحتها و فيام إذا كانت الدولة ذات نظام سيايس مفتوح أم مغلق، متقدمة 

 أم متخلفة وذلك من خالل املعيار الجغرايف، املعيار السيايس و املعيار االقتصادي عىل التوايل:

ا املتغريات الفردية: فهي تلك املتغريات املتعلقة بالبنية السيكولوجية املتصلة بصانع القرار و أم -1

التي ميكن حرصها يف التكوين الشخيص لصانع القرار خربته، قيمتهن والؤه، إيديولوجيته و فكرته 

 )نجده بضفة خاصة يف رؤساء بلدان العامل الثالث(.

بيعي املفرتض أن ينتهجه صانع القرار انطالقا من مركزه حتى و متغريات الدور يف السلوك الط -2

إن كان يتعارض مع آرائه و توجهاته )السياسة الخارجية الفرنسية )ليربالية( يف عهد فرنسون 

هيرتون )أفكاره اشرتاكية((. علام أن تأثري متغريات الدور تتباين من دولة إىل أخرى، ففي الدول 
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لألدوار بحكم التجارب املتكررة و بالتايل فهي تلعب دورا كبريا يف  املتقدمة هناك جالء واضح

رسمن و تحديد السياسة الخارجية لهذه الدول عىل العكس مام هو شائع يف الدول املتخلفة، يف 

 حني تتمثل املتغريات املجتمعية يف متغريات مادية و أخرى غري مادية:

لبيئة الغري برشية )املوقع الجغرايف، اإلمكانيات و املوارد املتغريات املجتمعية املادية: فتتعلق با -أ

 االقتصادية، املواد األولية، التقدم التقني و التكنولوجي(.

املتغريات املجتمعية غري املادية: للرتكيبة البرشية للمجتمع و ثقافته السياسية و معتقداته و  -ب

 ……..إسهاماته التاريخية

تعرب عن هيكل السلطة القامئة و مؤسساتها وأجهزتها الحكومية فضال  املتغريات الحكومية: فهي -3

 عن املنظومة الحزبية.

املتغريات النسقية أو النظامية: تلك املتغريات التي تفرزها املخرجات وتتلخص يف النظام الدويل  -4

 القائم و مختلف.

 صناع القرار. الدول املتقدمة تتأثر باملتغريات الداخلية زائد السيكولوجية عىل -

 السياسة الخارجية للعامل الثالث تتأثر باملتغريات الخارجية. -

 فروعية أي النظام اإلقليمي و النظام الجيو اسرتاتيجي للدولة.

قد لخص "روزنو" دراسته املقارنة للسياسة الخارجية يف منوذج نظري يصنف فيه الدول و 

 وفق ثالث معايري أساسية:

 دول كبرية و دول صغرية.املعيار الجغرايف:  -1

 سيايس: دول ذات نظام مفتوح و دول ذات نظام سيايس مغلق.العيار امل -2

 قتصادي: دول متقدمة و دول متخلفة.اال عيار امل -3
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 دول صغرى متخلفة:

 تتأثر باملتغريات الحكومية يف النظام السيايس املفتوح يف حني تتأثر باملتغريات املجتمعية يف -

 لدور الذي يصل بصانع القرار.تتأثر با -

صغرى فهي تتأثر باملتغريات البيئية ثر بشكل كبري بالوضع االقتصادي وكونها متخلفة و تتأ  -

 الداخلية.

 دول صغرى متقدمة:

 تتأثر باملتغريات املجتمعية )صورة جامعية( ألنها ذات نظام سيايس مفتوح. -

 و متخلفة لكونها دول صغرى.تتأثر باملتغريات الخارجية سواء كانت متقدمة أ  -

 تتأثر بالدور ألنها متقدمة يف حني الدولة املتخلفة تتأثر بالفردية. -

 الدول الكربى املتخلفة:

 كون الدول ذات سيايس مفتوح تتأثر باملتغريات املجتمعية أما املغلقة تتأثر باملتغريات الحكومية. -

 كذلك(. تتأثر باملتغريات صانع القرار يف دوره )شخصيته -

 تتأثر باملعيار االقتصادي فاملعيارات الفردية تتأثر بشكل كبري بشخصية صانع القرار. -

 الدول الكربى املتقدمة:

 ( .USSRيف النظام السيايس املغلق: يتأثر باملتغريات السيكولوجية لشخصية الرئيس ) -

 ال تصنع من طرف الرئيس فقط . الفردية بالنظام السيايس املفتوح: ألن القرارات يف الدول الكربى -

 النظام الدويل: يتأثر باملتغريات الداخلية البيئية و السيكولوجية. -

 الحكومية: تتأثر )الربملان، السلطات التنفيذية، الترشيعية، القضائية(. -

 الفردية: صناع القرار )الرئيس( تتأثر بالنظام السيايس. -
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اخلية، الجامعات الضاغطة، مؤسسة املجتمع املدين تتأثر املجتمعية: الرأي العام، البيئة الد -

 بالنظام السيايس.

 الدول الكربى تتأثر باملتغريات الداخلية أكرث من املتغريات الخارجية. -

 يجب أن يشرتط عنرص التامثل ليك نقارن مبعنى وجود املعايري الثالثة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.م.د. عامد مؤيد جاسم 

 مدرس املادة
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 لفصل األولا

 

 السياسة الخارجية اهداف عنوان املحارضة 1

 الكتاب املنهجي، د. أحمد نوري النعيمي، السياسة الخارجية  مصادر املحارضة 2

  ،1998د. محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية . 

  دراسة  –د. مازن إسامعيل الرمضاين، السياسة الخارجية

 نظرية.

 هو املقصود بالهدف يفن يتمكن الطالب من معرفة ما أ   الهدف من املحارضة 3

 السياسة الخارجية

  كيف تحدد الدول صياغة أن يتمكن الطالب من معرفة

 . أهداف سياستها الخارجية

األسئلة التي تجيب  4

 عنها املحارضة

  ؟لسياسة الخارجيةهي األهداف يف اما 

 هل األهداف متامثلة بالنسبة للدول؟  

  باملصلحة الوطنية؟ما عالقة الهدف  
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 العرض
 

 أهداف السياسة الخارجية:

 

 األهداف قصرية املدى: -أ

لة من حيث املحافظة عىل كيانها هي ما تسمى باألهداف املحورية ألنها ترتبط أساسا بأمن الدو و 

سيادتها. فكل دولة ذات سيادة مهام كان حجمها كبرية أو صغرية متقدمة أو متخلفة متلك هذا و 

 نوع من األهداف يف سلوكياتها تجاه محيطها الخارجي )السياسة الخارجية سياسة هادفة(.ال

 األهداف املتوسطة املدى: -ب

تتمثل يف تلك األهداف املتعلقة بتحقيق نوع من املصالح االقتصادية و السياسية من حيث و 

ية و قد تكون هذه األهداف خدمتها ملصالحها العامة و بنائها لنفوذها السيايس يف عالقاتها الخارج

متغرية أو تكتيكية و ترتبط بقضايا معينة و ينتهي دورها بانتهاء موضعها )أهداف متغرية تنتهي 

 ببلوغ الوحدات إىل مصالحها(.

 األهداف طويلة املدى: )األهداف اإلسرتاتيجية( -ج

ويل املدى و توصف هكذا ألنها تتطلب من الدولة وضع سياسة معينة من أجل تحقيق هدف ط

عىل الصعيد الدويل سواء كان هذا الهدف يف شكل تحقيق تكامل بني دولتني أو مجموعة من 

الدول األخرى يف نفس اإلقليم الجغرايف أو لتكريس الهيمنة العاملية كام هو الحال بالنسبة للرصاع 

 االتحاد السوفيايت إبان الحرب الباردة.و  الواليات املتحدةالدويل بني 

. فام املقصود باملصلحة فيمكن حرصها يف املصلحة الوطنية تنوعتاف و ختلفت تلك األهدمهام او 

 الوطنية.
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إن الدول يف عالقاتها مع بعضها البعض تترصف و تفكر يف إطار ما يعرف باملصلحة 

الوطنية فبعبارة أخرى الدول تستعمل سياساتها الخارجية من أجل تحقيق مصلحتها الوطنية. يف 

نه فمعظم مفهوم املصلحة الوطنية مفهوم غامض بحيث ال يوجد تعريف محدد بشأ الواقع أن 

يحللون السياسة الخارجية يف إطار املصلحة الوطنية حيث أن الواقعيني و عىل املحللني و املنظرين 

رأسهم )هانس مورغانثو( يعرفون السياسة الخارجية يف إطار املصلحة الوطنية و التي بدورها 

إطار القوة و بهذا املعنى فإن كل سياسة خارجية حسب الواقعيني تتميز يف كونها يعرفونها يف 

 انعكاسا أو معارضة للمصلحة الوطنية.

صلحة لدى هؤالء مرادف )دول العامل الثالث ال توجد يف القاموس السيايس للواقعيني فمفهوم امل

 هشة(.الدول ضعيفة و ذه للقوة و ه

لخارجية تسعى لتعظيم األمن و تعظيم األمن هو من تعظيم القوة : الدول يف السياسة االوضعيون 

و السياسات الخارجية لدول العامل الثالث هي سياسات تابعة تتأثر بالبيئة الخارجية و ليس 

 الداخلية.

 

 السياسة الخارجية: تنفيذوسائل آليات و 

خارجية تجاه من أجل ترجمة تلك األهداف إىل واقع ملموس تلجأ الدولة يف سلوكيتها ال

طبيعة الهدف املراد بلوغه. كام أن حجم استعامل وسائل و آليات تتامىش و  محيطها الدويل إىل

 الهدف يحدد حجم الوسيلة.

مثة أنواع متعددة لهذه الوسائل ميكن حرصها يف الوسائل الدبلوماسية العسكرية، 

 االسرتاتيجي، االقتصادية فضال عن الوسائل اإلعالمية و الدعائية.
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الوسائل الدبلوماسية: تعد هذه الوسائل من أقدم الوسائل املستعملة يف تنفيذ السياسة  -1

الخارجية وقت السلم و قد كانت تستخدم الوسائل الدبلوماسية يف فرتة ما قبل الحربني العاملية 

صاالت الثانية يف إطار ما كان يعرف بالدبلوماسية الرسية و التي كانت تتم عن طريق االتاألوىل و 

غري العلنية. أما يف فرتة الحرب الباردة عملت الدبلوماسية عىل الحيلولة دون اندالع الحروب أو 

وقوع املواجهات العسكرية املبارشة بني القوى النووية الكربى. كام يرجع لها الفضل العظيم يف 

ية. تتمثل الوسائل كيفية إدارة املفاوضات الخاصة بنزع ومراقبة و الحد من انتشار األسلحة النوو

الدبلوماسية يف املفاوضات واملساومات و الوساطة و إبرام املعاهدات و االتفاقيات و كل ما يتصل 

 بتسوية النزاعات و الرصاعات بالطرق السلمية " إذا أردت السلم فاستعد للحرب".

هذه العسكرية: و هي وسائل ذات طابع تقني عسكري قد تكون الوسائل االسرتاتيجية و  -2

الوسيلة يف شكل استخدام القوة العسكرية عندما يتعلق األمر بأن الدولة بعد فشل الوسائل 

الدبلوماسية و قد تكون هذه الوسيلة يف شكل تدخل عسكري لدولة قوية غىل جانب طرف ما من 

يف  الطرفني املتنازعني يف حرب أهلية أو نزاع بني طرفني داخل دولة معينة و قد تكون هذه الوسيلة

 شكل تقديم مساعدات عسكرية مادية كانت أو معنوية.

هي ال تقل أهمية عن الوسائل الدبلوماسية و الوسائل العسكرية حيث الوسائل االقتصادية: و  -3

تستخدم وفق طبيعة الهدف املراد تحقيقه و قد تشمل الوسائل االقتصادية املعونات و املساعدات 

 فة يف إطار سياستها االستقطابية.املتخل التي تقدمها الدول املتقدمة للدول

قد تأخذ هذه الوسائل شكل الحظر االقتصادي أو شكل املقايضة مثال: العراق: النفط و 

كام أضحت الوسائل االقتصادية ذات أهمية بالغة لفعل سياسة االعتامد املتبادل  مقابل الغذاء.

الباردة نحو التكتالت االقتصادية عىل  وكذا توجه الوحدات السياسية يف عامل ما بعد نهاية الحرب
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لية صنع باإلضافة إىل وسائل اإلعالم التي تؤثر يف عم لجهوية اإلقليمية و كذا الدولية.املستويات ا

 واتخاذ القرار السيايس.
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