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1 .هم تمثل العالقات الدولية جزء من جهد اإلنسان في سبيل ف

ذاته 

2 .ة يستطيع فرع العالقات الدولية أن يقدم مساعدة ملموس

ياسة رغم أنه ال يستطيع أن يقدم الحلول النهائية كمشاكل الس

الخارجية

3 . العالقات الدولية تلعب دورا تعليميا من خالل جهدها

لتوفير األدوات التحليلية 

4 .السبب الرابع لدراسة العالقات الدولية هو سبب أخالقي

نحن  ندرس العالقات الدولية لنعرف اسباب , علمي معا 

.الصراع 

لماذا ندرس العالقات الدولية 



رية يثير مفهوم العالقات الدولية، العديد من اإلشكاليات النظ

والتحليلية، حول تعريف المفهوم، وتداخله مع العديد من 

المفاهيم األخرى التي تتشابه معه،

 ال يوجد تعريف متفق عليه للمفهوم، كما أن هناك فجوة

تفصل بين معنى المصطلح الشائع استخدامه فى الغرب 

(International Relations )  وترجمته الحرفية

ـ وبين الترجمة العربية الشائعة لهذا ” العالقات األممية“

فالعالقات بين األمم ” العالقات الدولية“المصطلح وهي 

.  تختلف فى مفهومها ومضمونها عن العالقات بين الدول

كذلك توجد مصطلحات أخرى تستخدم كمترادفات أو كبدائل

للداللة على نفس الموضوع رغم ما بينها من خالفات 

.واضحة

مفهوم العالقات الدولية والسياسية الخارجية و الدولية



ة هل العالقات الدولية موضوع خاص بفئة قليل

من الناس ؟ام هو موضوع عام ؟

متى استخدمت كلمة دولية ؟

ماهو تعريف العالقات الدولية ؟

الهدف من دراسة العالقات الدولية ؟ماهو

في مفهوم العالقات الدولية / المبحث االول



 الفرق بين السياسة الدولية والعالقات الدولية

 ينصب اهتمام السياسة الدولية على محاولة التعرف على

لتي الكيفية التي تتعامل بها الدولة، مع السياسات الخارجية ا

تنتهجها القوى واألطراف الفاعلة فى النظام الدولي، وفى 

طليعتها الدول، سواء ما تعلق من ذلك بمواقف التعاون أو 

ال الصراع أو التعامل الروتيني المنتظم من خالل قنوات االتص

ماسية والتنسيق والتشاور والتفاوض بالوسائل واألدوات الدبلو

.المتعارف عليها دوليا

 أما العالقات الدولية فيتسع إطارها ويمتد ليشمل كل صور

العالقات والمجتمعات والشعوب والجماعات الحاضرة فى 

هي الساحة الدولية أو باألحرى التي يضمها المجتمع الدولي، ف

من مجموعة العالقات عبر القومية من سياسية وغير سياسية،

رسمية وغير رسمية،

:المبحث الثاني 

والعالقات الدولية ” السياسة الدولية“السياسة الخارجية و



 ذلك النشاط الحكومي الموجه نحو : التعريف

الخارج اي الذي يعالج مشاكل تطرح ماوراء 

.الحدود 

السياسة الخارجية هل هي قرارات ام افعال ؟

النها جزء من نشاط حكومي موجه :قرارات

نحو الخارج 

 النها تعالج مشاكل تطرح ماوراء : وافعال

.الحدود 

السياسة الخارجية 



ات اين تتوجه السياسة الداخلية ؟ واين هي توجه

السياسة الخارجية ؟

ماهية المؤسسات التي تقوم بصنع كال منهما ؟

 من هي السياسة االكثر تعقيدا  الداخلية أم

.الخارجية ؟ ولماذا 

االختالف بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية 



ي كيف تطور القانون الدولي العام ؟ وكيف يمارس تأثيره ف

,العالقات الدولية 

ماهي خصائص القانون الدولي ؟

هو تعريف القانون الدولي ؟ما

المبحث الثالث 

القانون الدولي و العالقات الدولية



1- القانون الدولي عبارة عن مجموعة قواعد ملزمة.

2- القانون الدولي يطبق اساسا على الدول.

3- القانون الدولي يعتمد على االمتثال الطوعي.

 ان طبيعة القانون  الدولي تقوم على وجود قواعد

ر من قانونية انشات طوعيا بواسطة دول تلتزم بها  اكث

ي وبالتال, شيء مفروض عليها من قبل سلطة خارجية 

ريتها فالدول ال ترغب بتطبيق قواعد قانونية تحد من ح

.

سمات القانون الدولي 



 أشكال 3يتحقق اإلذعان للقانون الدولي ب:

 ادلة قد حينما تتفق الدول فيما بينها بان مصالحهم المتب: اوال

.انجزت وتحققت عبر احترام القانون الدولي 

حينما تفرض دولة قوية القانون الدولي على دولة: ثانيا

.ضعيفة 

 حينما تتفق الدول الكبرى والصغرى بأن االذعان : ثالثا

.للقانون الدولي ضروري من اجل تفادي الفشل الدبلوماسي

اإلذعان للقانون الدولي 



ك ان الدول يمكن ان تقبل االذعان للقانون الدولي وذل: وال أ
.لقناعتها بدوره في احالل السالم العالمي 

 ان الدول ترفض احيانا القانون الدولي حيث : ثانيا
.تسعى الى عرقلة واضعاف دوره 

 يق استخدام الدول القانون الدولي كوسيلة لتحق: ثالثا
.اهداف سياستها الخارجية

لقانون الدولي لتحقيق االعتراف بهذه الحقائق يدفع صناع القرار للركون الى ا
:  اهدافهم بطريقتين 

 االولى العمل على اضفاء الشرعية على سياساتهم

 ثانية ل لقانون الدولي كوسيلة :ا .  م االجراءات التي يتخذها الخصإلضعاف استخدام ا

االستراتيجيات التي تتبعها الدول لتحقيق االذعان 

للقانون الدولي 



المجتمع الدولي  (الوطني ) المجتمع المحلي 

المجتمع الدولي يفتقد الى التنظيم الدقيق  المجتمع المحلي منظم تنظيما قانونيا دقيقا لوجود 

وتنفيذ القانون هيئات لصنع

الدول تستطيع ان تقف بوجه الهيئات الدولية  االفراد ال يستطيعون الوقوف ضد الدولة وقوانينها 

الخضوع يكون وفق اتفاقيات ومواثيق محددة االفرادالدولة لها سلطة على

ال توجد محاكم دولية تطبق القواعد الدولية مثل المحاكم 

الوطنية 

وجود محاكم محلية متعددة 

في الغالب يكون تقدير فرض العقوبات  خاضعا 

لالعتبارات السياسية

العقوبات فاعلة 

المجتمع المحلي  والمجتمع الدولي 



 مفهومها: أوال

 لتبرير االساسي لفعل الدولة هو المصلحة الوطنية برر ولهذا نجد ان الدول ت, أن ا

.اي سلوك تقوم به باسم المصلحة الوطنية 

 لبقاء بسيادة .بالنسبة للدولة تعني المصلحة الوطنية ا

 ال فاألهداف االخرى,ترتبط المصالح بمسألة الحفاظ على بقاء الوحدة السياسية

.تتحقق بدون تأمين بقاء الوحدة السياسية 

لقرار أو النخب الحاكمة فق ,  ط ان من يقوم بتحديد المصالح الوطنية ليس صناع ا

وانما يتأثر ذلك بااليدلوجية السائدة وطبيعة الحقبة الزمنية ومصالح القوى

.السياسية 

 لعامل الحاسم الذي يحكم شؤون الدول وتفاعالتها على المسرح الدولي هو ان ا

وعليه يرى  الواقعيون ان المصلحة الوطنية  متجذرة في , المصلحة الوطنية 

سلوك صناع القرار 

المبحث الرابع

المصلحة الوطنية 



1- العمل على حماية السيادة الوطنية.

2- تنمية قدرات الدولة الدفاعية.

3- زيادة مستوى الثراء االقتصادي.

4- الدفاع عن أيديولوجية الدولة والعمل على نشرها كنموذج ناجح.

5- صيانة الثقافة الوطنية وحمايتها.

6- نشر السالم في العالم.

اهداف المصلحة الوطنية : ثانيا



 قسم توماس روبنسن المصالح الوطنية عند مورجنثاو الى : أوال:

1- المصالح االولية

2- المصالح الثانوية

3- المصالح الدائمة

4- المصالح المتغيرة

5- المصالح العامة

6- المصالح الخاصة

تصنيف المصالح الوطنية : ثالثا 



  عند المصالح الدولية توماس روبنسن اضاف : ثانيا

:الى مورجنثاو 

1- المصالح المتطابقة

2- المصالح المتكاملة

3- المصالح المتصارعة .

تصنيف المصالح الوطنية 



 تطور دراسة العالقات الدولية

 سلبيات حقل العالقات الدولية

لية ايجابيات االستقاللية في حقل العالقات الدو

العوامل المشجعة على االستقاللية

المبحث الخامس 

العالقات الدولية بوصفها حقال مستقال 



 أنتهى الفصل االول


