
 كلية العلوم السياسية

 قسم العالقات الدولية

 مستوى الليسانس

 

 مدخل للعالقات الدولية
سنة الثانية ليسانسلمحاضرة ل  

2020/2021السنة الجامعية   

األستاذ: صالح دعاس عميور          

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاور المقياس:

 مقدمة

 المحور األول: المنطلقات المنهجية لدراسة العالقات الدولية

 المحور الثاني: مفهوم العالقات الدولية إشكالية تحديد التعريف

 المحور الثالث: المفاهيم المساوقة لمفهوم العالقات الدولية

 المحور الرابع: نشأة وتطور العالقات الدولية



 المحور الخامس: مناهج العالقات الدولية 

 المحور السادس: فواعل العالقات الدولية

 خاتمة

 والبحث مراجع لالطالع

د. نادية محمود مصطفي، مدخل في دراسة نظرية العالقات الدولية، مذكرات غير منشورة، )جامعة القاهرة، كلية -1

 (1992االقتصاد والعلوم السياسية، 

 .2016نادية محمود مصطفى: العالقات الدولية في عالم متغير،-2

القاهرة: كلية االقتصاد )حسن نافعة )وآخرون(، مقدمة في علم السياسة ـ الجزء الثاني: الدولة والعالقات الدولية،  د. -3

 2001والعلوم السياسية، 

 .2001أسيوط، جامعة أسيوط، كلية التجارة، )سماعيل صبري مقلد، العالقات السياسية الدولية ـ النظرية والواقع، -4

ة العالقات الدولية في األدبيات الغربية ـ مشروع العالقات الدولية في اإلسالم، ضمن د. نادية محمود ودودة بدران، دراس-5

القاهرة، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، )مصطفي )وآخرون(، المقدمة العامة لمشروع العالقات الدولية في اإلسالم، 

1996 

 .1984 قصيبي،الجوزيف فرانكل: العالقات الدولية، ترجمة: غازي -6

 .2010علي عودة العقابي: العالقات الدولية، -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة:

  

تعتبر العالقات الدولية كحقل معرفي وأكاديمي فرع من فروع العلوم السياسية، والذي  

يعنى بدراسة الظواهر الدولية المختلفة دراسة علمية ومنهجية. وذلك بغرض فهم السلوك 

الدولي لمختلف الفاعلين الدوليين، سواء كانوا دوال او منظمات دولية او شركات متعددة 

راد في بيئة دولية ديناميكية غير ثابتة، تتميز بالسلم حينا والصراعات الجنسيات وحتى االف

 والحروب أحيانا أخرى. 

لم تعد حيث  ،ولقد عرفت الدراسة العلمية لهذا الحقل العديد من التطورات واالجتهادات 

العالقات الدولية مجرد ظاهرة سياسية او اجتماعية تهتم بسرد االحداث التاريخية، ورصد 

يات المؤثرة في العملية التاريخية، بل أصبحت علما له اصوله وقواعده االنطولوجية الشخص

واألبستمولوجية، وله ادواته البحثية من مفاهيم ونظريات ونماذج لتفسير ما حدث وما يحدث 

بغية الوصول الى وضع قواعد واسس لتفسير السلوك الدولي، ومحاولة التنبؤ بتطوره ومآالته 

وصول الى نظرية لل تتحرى الموضوعية والحياد العلمي، ينة ومضبوطةوفق منهجية رص

 .ن طرف المهتمين بهذا الحقل المعرفيعامة متفق عليها م

 أوال: المنطلقات المنهجية لدراسة العالقات الدولية

بداية وقبل الدخول الى صلب الموضوع البد من التطرق الى اهم المنطلقات المنهجية  

وتحديد مدلوالتها  وتأصيلها مفردات المقياس خالل تفكيكمن  ،الدوليةلدراسة العالقات 

 المعرفية.

يتشكل من مفهومين أساسيين وهما: العالقات  العالقات الدولية"فمصطلح او مفهوم " 

والتي تشير الى مقدمة او بوابة يلج منها الطالب الى  "مدخل"والدولية، باإلضافة الى مفردة 

حقل العالقات الدولية، اين يبدأ وضع أولى خطواته التعليمية والدراسية، وبداية استيعاب وتمثل 

مفردة لتحديد ماهية  ونعتقد انه هذا العلم، وصوال الى التحكم في ناصيته وادواته البحثية.

 أساسية: تجاهاثالثة اتالدولية، تبرز  العالقات

من الظواهر  "ظاهرة"والذي يرى ان العالقات الدولية هي عبارة عن االتجاه األول:  -أ

اإلنسانية واالجتماعية، لها مسبباتها ومسببيها والنتائج المترتبة عنها، والتي تشكل الفعل 

 التاريخي وحركيته، وتطور الشعوب والمجتمعات واألمم.

علميا له ابعاده  "مفهوماينطلق من كون العالقات الدولية " االتجاه الثاني: -ب

االبستيمولوجية والنظرية والعملية، وهو أداة من أدوات البحث العلمي التي تستخدم في 

فهم وتفسير طبيعة العالقات التي تنشأ بين فواعل النظام الدولي، وتحديد انماطها 

ونطاقها. كما يستعمل لضبط حدود مفهوم العالقات الدولية، لتمييزه عن بقية المفاهيم 

 األخرى التي قد تتقاطع او تتساوق معه. 



ضوعه له مو "علميحاجج هذا االتجاه على ان العالقات الدولية هي "االتجاه الثالث:  -ت

، بغية فيلحقل المعرومناهجه وقواعده وادواته البحثية التي يوظفها مفكرو وباحثو هذا ا

تحكم تحديد الظواهر الدولية وتأصيلها ومعرفة خصائصها ومكوناتها والعوامل التي ت

فيها سلبا او إيجابا بغرض الوصول الى وضع نظرية عامة قادرة على تفسير تلك 

م محاولة الظواهر تفسيرا علميا، وقادرة كذلك على التنبؤ بتطوراتها المستقبلية ومن ت

 يها وذلك للتأسيس لبيئة دولية يسودها االمن والسلم.السيطرة عل

 ثانيا: عملية التنظير ومستويات التحليل

 عملية التنظير -1

يقصد بعملية التنظير تلك" العملية التي يتم بمقتضاها البحث النظري من اجل الوصول  

شكلها النهائي الى نظرية معينة في مجال ما. والتنظير هو العملية التي تسبق وضع النظرية في 

 1والذي يتخذ عادة شكل كتاب او ورقة بحثية"

المختصون  وعليه فالتنظير في العالقات الدولية هو الجهد الفكري والبحثي الذي يقوم به 

والباحثون في هذا المجال بغرض الوصول الى وضع نظرية او نظريات علمية لتفسير 

ائما التكيف تحاول د ومتجددة راكمية مستمرة الظواهر الدولية. والعملية التنظيرية هي عملية ت

 مع متغيرات الواقع الغير ثابت.

 مستويات التحليل -2

يشير موقع مصطلحات العلوم االجتماعية الذي  مستوى التحليل كأحد حيستخدم مصطل

االنسان، الدولة »والمعنون ب  1959وحجم ونطاق الهدف البحثي. وفي كتابه الصادر عام 

االنسان)الفرد(،  :Images"كينيث ولتز" عن الصور الثالثةوالحرب" تحدث 

عام "ديفيد سينغر" ثم تحول المفهوم عند النظام االجتماعي(.  )الدولة)الجماعة(، الحرب 

حيث خلص الى ان اغلب النظام الدولي" »الى مستويات التحليل في كتابه المعنون ب  1961

رج ضمن مستويين اثنين، اما المستوى النظمي او المقاربات النظرية في العالقات الدولية تند

 2المستوى تحت النظمي)الوطني(.

ى الوحدات أي ان الباحث في العالقات الدولية يركز على الكل او الجزء، على النظام او عل

 المشكلة للنظام. وعلى كل توجد ثالث مستويات أساسية للتحليل، وهي:

 ولي.النظام الدالمستوى النظمي)الدولي(، أي  -

 .الدولةالمستوى الوطني، أي  -

 .الفردالمستوى الفردي، أي  -
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ين بوالذي يتوسط اإلقليمي النظام ويضيف البعض مستوى رابع وهو المستوى اإلقليمي، أي 

 النظام الدولي والدولة.

 

  

 ثانيا: الهدف من دراسة العالقات الدولية

اله فيما من األهداف، يمكن امتهدف الدراسة العلمية للعالقات الدولية لتحقيق مجموعة  

 يلي:

 تحديد الظواهر الدولية عن طريق خطوات البحث العلمي من مالحظة وجمع معلومات -

حداث من اجل اثراء عملية التنظير وتطورها في دراسة اال والوصف والتحليل والتفسير

 وذلك من خالل تحديد االطر المنهجية والنظرية والنماذج التاريخية. الدولية.

لمسرح اوقدرة استيعاب لما يجري على  أفضلديم األدوات والوسائل لصناع القرار لفهم تق -

الدولي، لمساعدتهم على وضع السياسات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم الوطنية 

 سلوكاتكما تساعدهم على عقلنة وترشيد سلوكاتهم و والمساهمة في حل المشكالت الدولية.

 حكوماتهم تجاه القضايا الدولية، التي يكونون طرفا فيها.

 .الرغبة في الحصول على معرفة عامة حول سلوك الدول والمنظمات الدولية واالفراد -

ضيات المساعدة على فهم االحداث والقضايا السياسية الدولية، وذلك من خالل طرح الفر -

لمحتملة ومن ااو نفيها واستخراج النتائج العلمية المتسقة شكليا ومنهجيا، ومحاولة اثباتها 

 تم توفير الوسائل المالئمة الختبار البدائل الممكنة للوصول لألهداف المرجوة.

 ةالمفاهيم المتساوقثانيا: مفهوم العالقات الدولية و -

يذكر سعد حقي توفيق في كتابه" مبادئ العالقات الدولية" ان اول من استعمل كلمة  

International  في القرن الثامن عشر، حيث كان من الشائع ان هذه " جيريمي بنثام" هو

قانون  اللفظة كانت تشير الى فرع من فروع القانون الذي اصبح يعرف ب"قانون األمم" او"

الشعوب" والذي بدوره يتقاطع مع القانون الروماني والذي كان يتمثل في تلك المبادئ التي 

 Interstatesيمكن ترجمة الكلمة الى ااألجانب. كممن  كانت تحكم عالقة الرومان بغيرهم

لمفردة" الدولية" على اعتبار ان الدولة في العلوم السياسية هو  تعتبر الترجمة الدقيقة والتي

 .3المصطلح الذي ينطبق على هذه المجتمعات

 تعريف العالقات الدولية-1

على الرغم من التطورات التي عرفتها العالقات الدولية، سواء كحقل اكاديمي معرفي،  

تاريخية تتمظهر في سلوكات الدول وتصرفاتها، وعلى الرغم من الكم الهائل من  وكأحداث

في هذا الميدان، اال انه ال زال االختالف وعدم  اإلنتاج الفكري والدراسات العلمية الرصينة
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ريف جامع مانع لمفهوم العالقات الدولية، حيث تتعدد التعاريف وتباين وذلك االتفاق على تع

استنادا الى العديد من المتغيرات التفسيرية التي تحدد طبيعة وانماط وفواعل تلك العالقات. 

 :وعلى كل يمكن ذكر وعلى سبيل الحصر مجموعة من التعاريف كمايلي

مل مختلف الجماعات في العالقات "عالقات شاملة تشهي  ":كوينسي رايت" تعريف -

 4. كانت عالقات رسمية أم غير رسمية"الدولية سواء 

ماهي ويغلب على تعريف "رايت" التعميم والشمولية، حيث ال يحدد ما المقصود بالجماعات، 

 رسمي وغير رسمي. وما هالحدود الفاصلة بين 

"يشمل على كّل أّن مصطلح العالقات الدولية:  :"فيريدرك هارتمان"تعريف   -

 5. لع واألفكار عبر الحدود الوطنية"االتصاالت بين الدول وكّل حركات الشعوب والس

راد، فواعل العالقات الدولية بالدول والشعوب والتي قد تختصر في االف "هارتمان"يحدد 

غفل هذا وعالقاتهم مع بعضهم البعض والتي تتخذ العديد من االشكال االتصالية والتبادل، ي

ية قد تعريف طبيعة تلك العالقات هل هي تعاونية ام صراعية؟ كما انه توجد وضعيات دولال

 ينتفي فيها االتصال تماما. 

"كّل التدفقات التي تعبر الحدود، أو حتى تتطلع نحو  هي :"مارسيل ميرل"تعريف  -

عبورها، هي تدفقات يمكن وصفها بالعالقات الدولية، وتشمل هذه التدفقات بالطبع على 

العالقات بين حكومات هذه الدول ولكن أيضاً على العالقات بين األفراد والمجموعات 

تشمل على جميع األنشطة التقليدية العاّمة أو الخاّصة، التي تقع على جانبي الحدود، كما 

للحكومات: الدبلوماسية، المفاوضات، الحرب... إلخ، ولكنّها تشتمل أيضاً وفي الوقت 

رياضية، ثقافية،  نفسه على تدفقات من طبيعة أخرى: اقتصادية، أيديولوجية، سّكانية،

 6.سياحية... إلخ"

ة يعتبر كل التدفقات العابرتعريف عام ان لم نقل فضفاض، بحيث  "ميرل"بدوره تعريف 

لفواعل الدوليين ، كما نجد عنده تعدد لللحدود وحتى تلك التي لم تعبر بعد تمثل العالقات الدولية

  وتعدد في طبيعة واشكال التفاعل.

أّن دراسة العالقات الدولية تضم: "العالقات السلمية والحربية بين  "دانيال كوالردتعريف"

الدولية وتأثير القوى الوطنية ومجموع المبادالت والنشاطات التي تعبر الدول ودور المنظمات 

 7 .الحدود الوطنية
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: "أنّها تهتم بدراسة طبيعة وإدارة والتأثير على العالقات بين األفراد رينولدزتعريف" 

والجماعات العاملة في ميدان تنافس خاص ضمن إطار من الفوضى وتهتم بطبيعة التفاعالت 

 8.لمتغيرة المؤثرة في هذا التفاعل"امل ابينهم والعو

بأنّها: "دراسة التفاعالت بين أنواع معينة من الكيانات االجتماعية بما في  "ماكيالندتعريف "

  .9ف المالئمة المحيطة بالتفاعالت"ذلك دراسة الظرو

 التعريف بعلم العالقات الدولية -2

األشياء مما يؤدي الى يعرف العلم بانه" الفكر الناتج عن دراسة سلوك وشكل وطبيعة 

. فعلم العالقات الدولية هو علم يبحث في السياسات الخارجية 10الحصول على معرفة عنها"

لوحدات المجتمع الدولي عندما تتفاعل مع بعضها على مستوى النظام الدولي، وتشكل ظاهرة 

 :11ا العلم بعدين تفسيري وتقويميولهذ سياسية دولية.

لة عن البعد التفسيري: يحاول تحديد مجموعة المتغيرات او األسباب التي تعتبر مسؤو -

 مختلف الظواهر السياسية التي تحدث في إطار العالقات الدولية.

ف فيه البعد التقويمي: وهو جهد فكري يسعى تقييم تلك الظواهر تقييما معياريا، تصن -

 لدرجة اتساقها مع سلم قيم الباحث. الظواهر تبعا

: "علم يهتم بالمالحظة والتحليل العالقات الدولية بأنّه" علم جون بورتون"يعّرف و

  12.التنظير من أجل التفسير والتنبؤ"و

اعالت بين تحدد نمط التف فعلم العالقات الدولية هو العلم الذي يبحث في القوى و العوامل

اخل األمم، من خالل دراسة القوة ومكوناتها وطرق استخدامها واستكشاف عالقات القوة د

منة، النظام الدولي، بغرض البحث عن افضل السبل لتحقيق المصالح واكتساب النفوذ والهي

هم قيمودراسة حاالت السلم والحرب والنزاعات واالزمات المتسببين في اشعالها ومعرفة 

 ومرجعياتهم الثقافية والسياسية و االجتماعية.
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