
 ماھیة السیاسة الخارجیة : المحاضرة األولى

ة مرتبط خاص الدولیةالعالقات  رظواھوالتمكن من الفھم الدقیق للظواھر السیاسیة عامة،إن 

تتمیز ظواھر العالقات الدولیة بالطبیعة و التعریف الشامل للظواھر،و بالدرجة األولى بالتشخیص

العوامل الظواھر باالعتبارات و الدولیة، إلى جانب تأثر ھذهالتحولیة المرتبطة بدینامیكیة التفاعالت 

ھذا ما جعل دارسي والمذھبیة الفكریة،  التي تجعل من دراستھا دراسة علمیة موضوعیة أمرا صعبا ،

 للسیاسةالسیاسة الخارجیة یصطدمون بمثل ھذه العقبات اإلبستمولوجیة أثناء تحدید تعریف شامل 

  )1( .الخارجیة

  .السیاسة الخارجیة مفھوم:أوال

ف السیاسة یتعارم اختالف العقبات استطاع الباحثین في مجال السیاسة الخارجیة حصر رغ

  :اتجاھاتالخارجیة في ثالث 

  .برامجعلى أنھا مجموعة  الخارجیة السیاسةیعرف  :األول االتجاه

  : فیما یلي  عریفاتالتیمكن حصر ھذه 

ي الذي یختاره الممثلون نالخارجیة ھي برنامج العمل العلة السیاس: "  سلیم السید محمدتعریف  -

البدائل البرنامجیة المتاحة من أجل تحقیق أھداف محددة في  من بین مجموعة  ،الرسمیون للوحدة الدولیة

  )2.(المحیط الخارجي

النشاطات أو البرامج السلطویة التي یتخذھا الممثلون الرسمیون : " J.N. Roseneauتعریف  -

في البیئة الدولیة بشكل ینسجم  من أجل إقرار أو تغییر وضع أو موقف معین،مع القومي عن وعي للمجت

  )3. (بدقةاألھداف الوطنیة المحددة و

من أھم رواد ھذا االتجاه :  القرار صانع سلوكیعرف السیاسة الخارجیة على أنھا :  الثاني االتجاه -

تتألف السیاسة الخارجیة من مجموع ":الذي عرف السیاسة الخارجیة بقولھ " )ھیرمان تشارلز(

التي و من یمثلونھمالقرار الرسمیون في الحكومة، أو السلوكیات الرسمیة المتمیزة، التي یتبعھا صانعوا

  ".یقصد بھا التأثیر في سلوك الدولة الخارجیة

  السلوك السیاسي الخارجي الھادف  ھيالخارجیة  السیاسة"  : )الرمضاني مازن(كما یعرفھا 

من  ،طرحا المع ھذ )ریشارد سنایدر(، كما یتفق المفكر "صانع القرار على سلوك المؤثرو

تحدد بأشخاص صانعي یالدولة سلوك  فیرى أن ،خالل تركیزه على البعد اإلدراكي لصانع القرار

أن السیاسة الخارجیة یعملون باسمھا، ووك الذین سل ن، ومن ثم فإن سلوك الدولة ھویقراراتھا الرسمی

  .لیتبوؤن المناصب الرسمیة في الدو، من خالل أشخاص )4(عبارة عن محصلة القرارات 

لسلطویون القرار اا التصرفات الرسمیة التي یقوم بھا صانعو"بأنھا ) نباتریك مورجا(یعرفھا و

  )5(." نھممثلومن یي الحكومة الوطنیة أوف
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سلوكیات صانع القرار من بین السیاسة الخارجیة، و  على أساس الدمجقامت فھذه التعاریف ا إذ 

عملیة صنع و ،بین السیاسة الخارجیة في ھذه الحالة لم یتم التمییزسلوكیاتھ، وو ھتإدراكاخالل دراسة 

یة العمل في ھو بدا نع القرار، ألن سلوك صانع القرارالقرار، فالسیاسة الخارجیة أشمل من عملیة ص

  ).6. (تحقیق األھداف ھما جوھر السیاسة الخارجیةالسیاسة الخارجیة، وأن النشاط و

  .السیاسة الخارجیة على أنھا نشاط تعریف :  االتجاه الثالث

النظر عن حیث یعرف ھذا االتجاه السیاسة الخارجیة على أنھا النشاط الخارجي للدول، بغض 

  :ھذا االتجاهى التعریفات تدل علدیم مجموعة من تق نویمك ،من یصنع ھذا السلوك

حتى  یعرف السیاسة الخارجیة على أنھا جمیع صور النشاط الخارجي، « : ربیع حامد تعریف

التغیرات الذاتیة كصورة  أي نشاط الجماعة كوجود حضري، أو نظامیة، ھیئةلو لم تصدر عن الدولة ك

  .»الذي تطلق علیھ السیاسة الخارجیةتندرج تحت الباب الواسع تنطوي و،فردیة للحركة الخارجیة 

السیاسة الخارجیة ھي نظام األنشطة الذي تطوره المجتمعات لتغیر « :  مود یلسكي تعریف

  .»البیئة الدولیةیات الدول األخرى مع ما یتماشى وسلوك

السیاسة الخارجیة ھي ذلك الجزء من النشاط الحكومي الموجھ نحو « :  میرل مارسیل تعریف 

  ).7(» الذي یعالج المشاكل التي خارج الحدودالخارج، 

تباین المنطلقات شامل للسیاسة الخارجیة وھذا راجع الختالف وال یوجد إجماع حول تعریف  اإذ    

  .الباحثینالفكریة بین 

: لكن یمكن تقدیم تعریف إجرائي یشمل أھم المتغیرات التي تساھم في بلورة السیاسة الخارجیة 

 مجموعة األھداف  غوتصی ،والضمنیة التي تصف،األفعال، والمواقف العلنیة ردود األفعال و«ھي 

البعض، أو في عالقاتھا  یبعضھااإلجراءات التي توجھ سلوك الدول في عالقاتھا و ،األولویاتو

  .»العقائدي الذي تؤمن بھانطالقا من النسق الفكري و بالفواعل الدولیة األخرى
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  .السیاسة الخارجیة والمفاھیم المساوقة :المحاضرة الثانیة

   :السیادة مبدأو الخارجیة السیاسة -أ

ھذا ألنھ من الناحیة و ،الخارجیة لسیاستھامبدأ ضروري لممارسة الدولة  السیادةیعتبر مبدأ 

في التصرف في  التامةمن الدول القومیة التي لھا السیادة الدولي  ،یتكون المجتمعوالتنظیمیة القانونیة 

كون لھا ت مكن أنیالتي ال تتوفر على ھذه الصفة ال بالتالي فالتنظیمات ، ووالخارجیةشؤونھا الداخلیة 

  )8( .خارجیة سیاسة

فإذا . مرتبط بمبدأ القوة في العالقات الدولیة ،الخارجیة للسیاسةممارسة الدولة مبدأ السیادة وو

الدولة لشؤونھا الخارجیة وبكل استقاللیة ودون  ةممارسیعني ، الخارجیة السیاسةكان مفھوم السیادة في 

  .ةتوجیھ مباشر من قبل أیة جھتدخل و

لكن واقع العالقات الدولیة في عصر االعتماد المتبادل یفند ھذه المقاربة القانونیة إلشكالیة 

حریة اآلخر قلص من سیادة و عتماد علىفكرة السیادة، فزیادة نسبة االو العالقة بین السیاسة الخارجیة

  .ل في شؤونھا الخارجیةالتصرف للدو

 ،السیاسة الخارجیةوة بین السیادة والمعلوماتیة في اتساع الھقد ساھمت التطورات التكنولوجیة وف  

إذ لم تعد حتى الدول الفاعلة في النظام الدولي في منأى عن التطورات التي تحدث في غیرھا من 

  )9(.الدول

قوًة كلما و ،اإلقلیمیة تنظیمانھ كما ازدادت األنساق الدولیة وھذا المنطلق، یمكن القول أ ومن  

ألن أیة . الداخلیةفي التصرف في شؤونھا الخارجیة و الدول ةوحری سیادة،ساھم ذلك في تقلیص مجال 

ات ردعیة مخالفة أو اعتراض على ما یصدر عن اإلرادة الدولیة الجماعیة، قد یعرض الدول إلى إجراء

  . قد تتخذھا ھذه اإلرادة الجماعیة
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  :الدولیةلعالقات االسیادة الخارجیة و -ب

فالسیاسة الخارجیة ھي . ة الخارجیة أقل شموال من مفھوم العالقات الدولیةاسیعتبر مفھوم السی

بعبارة أكثر بساطة ھي تلك  زمنیة معینة، أو مجمل التوجھات العامة التي یتم إعدادھما في فترة

ھي تلك العملیة التي تقوم  الخارجیة لسیاسةاول صناع القرار، ھات العامة التي یتم إعدادھا من قبالتوج

  .»الدول بتنفیذھا من أجل الدفاع عن مصالحھا الوطنیة من أجل بلوغ ھدف محدد سلفا

أما العالقات ) 10(داخلیة ھي انعكاس لسیاستھا الع داخل الدولة، وفالسیاسة الخارجیة تصن

كل عالقة تتعدى من حیث آثارھا الحدود اإلقلیمیة « بأنھا  )يالعبد ل المجید عبد(الدولیة فھي كما عرفھا 

سیاسیة أو : بیعتھا طأطرافھا دوال أو منظمات دولیة، ومھما كانت ألیة دولة من الدول سواء كان 

  ).11(» اقتصادیة أو ثقافیة أو عسكریة

ن فواعل العالقات الدولیة، ألإذا فالسیاسة الخارجیة لمجموعة من الدول تشكل جزء من العالقات 

  .الخ... الشركات المتعددة الجنسیاتو،الدولیة، أشمل من الدول، فھي تحتوي المنظمات الدولیة 

  :ة الداخلیةسوالسیا السیاسة الخارجیة -ج

جدال أكادیمیا على مستوى حقل العالقات الداخلیة  ةبالسیاس الخارجیة السیاسة أثارت عالقة

أما ، والخارجیةلسیاسة الداخلیة بین ا ویة بالفصل التام البنیأقرت كل من الواقعیة التقلیدیة و،حیث الدولیة 

ربات اه المقذأكدت ھحیث  ، والخارجیةلسیاسة الداخلیة بین ا بحتمیة االرتباط اللبرالیة والبنائیة فقد أقرتا 

  .في تفسیر السلوك الخارجي للدول داخلیةالسیاسة الدور على أھمیة وظریة الن

االقتصادي یختزل  ءمباشر للسیاسة الداخلیة، فالرخا بمعنى أن السیاسة الخارجیة ھي انعكاس 

یساعد على تحقیق وحدة المجتمع وانسجامھ، وھو ما یساعد على  الكثیر من النزاعات الداخلیة مما

ضطرابات الیة تعاني من أزمات وم بقضایا السیاسة الخارجیة، أما إذا كانت البیئة الداخالھتمالالتفرغ  

  ) 12( .الخارجیة السیاسةالتراجع في نشاط و، إلى عدم االستقرار تمزقات  اجتماعیة، فإن ذلك یؤديو

من  ،برز تأثیر العوامل الداخلیة على السلوك الخارجي للدول في فترة ما بعد الحرب الباردةو

ضطرابات في اتكنولوجیة، فما یحدث من أزمات والبعض بفعل الثورة ال بعضھابخالل ارتباط الدول 

قد یصیب توازن المجتمعات الداخلیة باضطرابات متفاوتة تختلف من دولة إلى  ،المحیط الخارجي

  .غیر ممكن الخارجیةالداخلیة وبالتالي أضحى الفصل بین السیاسة ، و)13(أخرى

حیث أقر بأن " الخارجیة السیاسة"في كتابھ عن  )فریدریك كارل(إلى ھذه الحقیقة قد أشار و 

 أن كل مشكلة داخلیةو ،م الدیمقراطیةال سیما في النظو ،السیاسة الخارجیة تتأثر بالسیاسة الداخلیة

شؤون المدیر المساعد للمؤسسة األطلسیة لل )فالین يغور غري(أكد تتضمن بالضرورة أبعاد خارجیة، و

 ھناك عالقة تأثر  وبالتالي، »في عالم الیوم مكن فصل السیاسة الداخلیة عن الخارجیةیال «: الدولیة قائال 

  )14(.الخارجیة الداخلیة وبین السیاسة  تأثیرو

  :الدبلوماسیةو السیاسة الخارجیة

المفھومین إذ الدبلوماسیة، لكن ھناك اختالف بین و عادة ما یتم الخلط ما بین السیاسة الخارجیة

تدبیر نشاط الدولة في عالقاتھا مع الدول األخرى، أو المنھج الذي : أن السیاسة الخارجیة لدولة ما ھي 
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لعبد )  11 ل العالق قانو، عبد �يد  لطبع :، تونسيةلد قو للنشر،    .42،  1994، أل ة 
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لنعيمي، )  14   .48  ،بقامرجع سد 



المالیة مع الدول و ،االقتصادیةو ،التجاریة،وتسیر بمقتضاه الدولة في عالقاتھا في الشؤون السیاسیة

، فالدبلوماسي ھو الذي یقوم بتنفیذ الخطة التي الخارجیة السیاسةاألخرى، بینما الدبلوماسیة في أداة تنفیذ 

  .یرسمھا رجل السیاسة في الدولة في أوقات السلم

 


