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مستويات التحليل 

بنية النظام الدولي: أوال 

:يتضمن هذا المستوى دراسة مجموعة من العوامل أهمها•

مى فإذا توزع القوى في النظام الدولي أي كيف تتركز القوى بين الدول العظ•
توزعت  القوى واذاكان لدينا دولة عظمى واحدة كان النظام أحادي القطب 

ر من على دولتين عظميين كان النظام ثنائي القطب وفي حال كان هناك أكث
ية وهنا يجب أن نذكر أن بن. دولتين عظميين يكون النظام متعدد األقطاب

عية الواقاتباعخاصة لدى والتطام الدولي تلعب دورا مهما في سلوك الدول 
.الجديدة

بدور عدد الوحدات الفاعلة في العالقات الدولية وخاصة القوى التي تتمتع•
ات إذ يرى بعض علماء السياسة انه كلما زاد عدد الوحدات زادت العالق. فعال

لدولالدولية تعقيدا وأصبحت البيئة الدولية أكثر تأثيراً على سلوك ا

.  القانون الدولي في العالقات الدوليةودور المنظمات الدولية •

دور الشركات متعددة الجنسيات•



الدولة: ثانيا  

راطية تختلف فالدول الديمق. تؤثر طبيعة النظام السياسي في سلوك الدول:طبيعة النظام السياسي•
فعلى .  تعريف المصلحة الوطنية للدولةوعن الدول ذات النظام الشمولي من حيث صناعة القرار 

.ا بعضسبيل المثال، تاريخ العالم المعاصر يشير إلى أن الدول الديمقراطية ال تجارب بعضه

للدولة تلعب يشير بعض علماء السياسة إلى أن األوضاع االقتصادية: األوضاع االقتصادية للدولة•
إذا كانت إذ يعتقد هؤالء العلماء انه. االستراتيجيات لهذه الدولودورا كبيرا في رسم السياسات 

تلجأ األوضاع االقتصادية في دولة من الدول سيئة وتعاني هذه الدولة من مشاكل اقتصادية قد
. محاولة صرف نظر المواطنين إلى عدو خارجيوالدولة لتصدير هذه المصاعب للخارج 

سات من المعروف انه في كل دولة هناك مؤس:البيروقراطيات في صنع القرارودور المؤسسات •
ورجية الخاوبيروقراطيات تساهم في صنع القرار في السياسة الخارجية مثل وزارة الدفاع و

ينة أو مراكز البحث التي تحاول دائما لتعكس مصالح نخب معواالستخبارات وجماعات الضغط 
.ة الخارجيةلذلك يجب التركيز على دور هذه المؤسسات في تحليل السياس. حتى مصالحها الذاتية

دول خاصة في الويلعب الرأي العام دورا هاما في تحديد شكل السياسة الخارجية :الرأي العام•
.ة للدولةمن هنا تكمن أهمية تحليل الرأي العام لبيان دوره في رسم السياسات العام. الديمقراطية

•



مستوى األفراد :ثالثا  

شخصية صانع الفرار•

األيديولوجية التي يتبناها صانع القرار•

المعتقدات الدينيةوالدين •

تصور صاحب القرار عن المسألة المطروحة•

البيئة النفسية لصانع القرار•

ية و بعد هذه المقدمة السريعة ألهم المفاهيم في العالقات الدول•
والدولية ننتقل أالن للحديث عن النظريات الوضعية في العالقات
ريعة عن بشكل سريع نظرا لطبيعة المقرر فسيتم إعطاء فكرة س

تقييمها من ناحية قدرتها وأهم روادها وهذه النظريات 
.  التفسيرية



النظام الدولي 

يوجد النظام الدولي عندما يوجد وحدتان أو أكثر بينهما •
.خرعالقات مستمرة تتصف بالديمومة ويؤثر كل منهم باآل

الدولة القومية كالعب أساسي •

الالعبون من غير الدولة •



القادة األفراد

يؤثرون على

مجرى 

األحداث 

عندما تكون 

ة المؤسسات السياس

غير مستقرة :

جديدة 

في األزمات 

منهارة 

عندما تكون 

المحددات 

المؤسساتية 

محدودة 

عندما يكون 

الشأن أو الحالة 

غير ،فرعية 

،اعتيادية 

ردية    تأثير النخب الف



وحدات خارج النظام الدولي    

بهايوجد في العالم وحدات سياسية يشير إليها كدول ومعترف•
كن فهي تعمل كدولة مستقلة في الواقع ول،كدول مثل تايوان 

م الصين تعتبرها جزءاً منها وهي ليست دولة عضو في األم
.المتحدة بسبب المعارضة الصينية 

يكوربورتوومازالت هناك دول غير مستقلة وهي مستعمرة مثل •
يكومارتين(بريطانيا )وبرمودا (الواليات المتحدة األمريكية )
جزر و(هولندا )الهولندي واالنتيل،الفرنسية وغويانا(فرنسا)

.(الواليات المتحدة األمريكية )وغوام(بريطانيا )الفوكالند

صينية من السيادة البريطانية إلى السيادة الكونغكما عادت هونغ •
ين وتتمتع باستقالل اقتصادي تحت اسم دولة الص1997في 

دولة واحدة نظامان "الواحدة 



quasi state      

ون يكانمن دون ،فقد منحت حق إدارة الضفة الغربية وغزة "السلطة الفلسطينية “•
.لفلسطين مساحة محددة 

،مراقب في األجهزة الدولية مثل األمم المتحدة •

.دولة مع ومعارضة  138عضو مراقب في األمم المتحدة وذلك بتصويت •

.فهي تتمتع بوضع خاص ملتبس " البحر المقدس ""الفاتيكان"دولة •

دولة في 200وبالتالي ففي حال إدخال هذه الدول أو شبه الدول يصبح عدد هذه الدول •
.العالم 

وارض ،توجد وحدات أخرى تسعى إلعالن نفسها كدول مثل ابخازيا في جورجيا •
.الصومال فهم يسيطرون على أراضيهم ولكن غير معترف بهم كدول 

حيان وتتألف معظم الدول من شعوب مستقرة وحدود مستقرة ولكن نالحظ في بعض األ•
ث وجود جماعات تعبر الحدود مثل جماعات المهاجرين والقبائل والبدو الرحل كما يحد

ةفي كينيا وتنزانيا حيث يعبرون من دون التزام بسلطة الدولMasaiفي شعوب 



”  كوسوفو ”حالة 

عالن فبعد إعالن استقاللها ومعارضة صربيا وروسيا لذلك اإل،استقالل كوسوفو حالة خاصة •
عتبر وهو ما أصبح يبهااعتراف بعضد الدول األوروبية كان العامل الحاسم لالعتراف اننرى ،

. مقياس الشرعية الستقاللها ووجودها كدولة 

مم ومع أن األمر قد يستغرق سنوات قبل أن تتمكن كوسوفو من الحصول على مقعد في األ•
، إال أن "والفيت"وتعطيل انضمامها باستخدام حق بهاالمتحدة بسبب امتناع روسيا عن االعتراف 

بح عضواً في األمم ألبان كوسوفو يدركون أن سويسرا نفسها التي تفتخر باستقاللها وتفردها لم تص
.  بهافالمهم هو اعتراف الدول األخرى . 2002المتحدة إال في عام 

وسوفو نموذج كاتباعوهو ما دفع العديد من الدول للتحدث عن ،استقالل كوسوفو أصبح نموذجاً •
قليمي الباسك ، المدعومين من قبل روسيا، إلى إ"دنيستر-ترانس"وانطالقاً من قادة أوسيتا الجنوبية 

.  وحدةوكاتالونيا بإسبانيا ،وهو ما دفع أسبانيا إلى إعالن رفض استقالل كوسوفو بوضوح

"  ر الممثلةلمنظمة الشعوب واألمم غي"أصبحت كوسوفو الخبر الرئيسي في الموقع اإللكتروني •
.  عضواً يتوزعون بين أبخاريا وزنجبار69التي تضم 

قليم ليس ، مشددة على أن استقالل اإل"حالة خاصة"ومع أن وثيقة االستقالل تشير إلى أن كوسوفو •
ً سابقة، فإن أعضاء منظمة الشعوب واألمم غير الممثلة يعتبرون أنفسهم حاالت خاصة أيض ا



رافيا الجغ:المصادر الطبيعية للقوة 

السكان ،الموارد الطبيعية ،



المدخل الواقعي والنظام الدولي 

السمة الفوضوية •

الالعبون الدولة هي الالعب األساسي •

موازين تغيير تدريجي عند يتم تحول في•
يير إمكانية التغالقوة أو حصول تغير تكنولوجي  



المدخل الواقعي حول القوة والسياسة 

ت الدولية على القوة كمفهوم مفتاحي في العالقاالتأكيد•

هامة السكان وخصوصاً ال،الموارد الطبيعية ،الجغرافيا •
طبيعة قوة الدولة 

القوة استخدام،التأكيد على التقنيات اإلكراهية للقوة •
استخدام الدولة للقوة مقبول 

ولة الد:التأكيد على النموذج العقالني لصناعة القرار•
العب موحد 

ة كيف تصنع السياس
الخارجية 

العوامل المحددة 
للسياسة الخارجية   دولية محددات / خارجية 



عشر توازن القوى في القرن التاسع:تعدد األقطاب 

ا بريطاني

العظمى 

النمسا 

ا بروسيفرنسا

روسيا



ة مرحلة الحرب البارد:نظام ثنائي القطبية 

الواليات 
المتحدة 
األمريكية 

االتحاد 

السوفيتي

رقية  ألمانيا الش،تشيكوسلوفاكيا ،كوبا ،بلغاريا 

..سوريا ،بولندا ،هنغاريا ،ألمانيا الشرقية ،
دة المملكة المتح،النرويج ،اليابان ،فرنسا ،كندا 

ألمانيا الغربية ،



اردة بعد الحرب البمرحلة : القطبيةالنظام األحادي 

الواليات المتحدة األمريكية 

جميع الدول األخرى 



(هيمنة )أحادية القطبية 



را  أكثر استقرا(..أكثر هيمنة )الهرمية الحادة 



التبادلية بين ,هرمية مقسمة داخل األحالف 

(نظام دولي مستقر )األحالف 



(ي المدخل الواقع)الخيار العقالني لصناعة السياسة الخارجية :العنوان 

الدولة كالعب موحد 

تحديد المشكلة             

1

شرح األهداف

2

ديلة تحديد السياسات الب

3

يف  تحليل المكاسب والتكال

لجميع البدائل 

4

ل اختيار الخيار األفض

مع أقل تكاليف 

5



المدخل الليبرالي حول النظام الدولي 

االعتمادية بين الالعبين •

المجتمع الدولي والفوضى •

السمة

رالية  ثالثة مفاهيم لليب

ر المنظمات غي،المؤسسات الحكومية الدولية ،الدول •
،  الشركات المتعددة الجنسيات ،الحكومية 

الالعبون الثانويين •
الالعبون 

جي لكن تغير تدري،احتمال منخفض لتغير جذري •
،ثابت عندما ينخرط الالعبون في عالقات جديدة

من الفوضى واالعتمادية :المحددات •
إمكانية التغيير 



ة المدخل الليبرالي حول قوة الدولة والسياس

طبيعة قوة 

الدولة 

المصادر الملموسة والغير ملموسة ،مصادر القوة المتعددة •

استخدام قوة 

الدولة 

،ة أفضلية للخيارات الغير أكراهي،توسع في تقنيات القوة •

ياسة كيف تصنع الس
الخارجية 

تعددية البيروقراطي لصناعة القرار والمداخل ال/النموذج التنظيمي •
لصناعة القرار  

محددات السياسة 
الخارجية 

محددات محلية بشكل كبير •



المجموعات 

الثانوية 

األفراد 

وحدات 

الثانوية  

وحدات 

الثانوية  

مساومات تتركز على

مصالح مختلفة 

التشغيل اجراءات

المعيارية 

المنظمات القرار 

البيروقراطيات 
طي البيروقرا/النموذج التنظيمي :العنوان 

(المدخل الليبرالي )لصناعة القرار 



مجموعات 

المصالح 

الشركات 

المتعددة 

الجنسيات 

الرأي العام 

الحركات 

الجماهيرية 

الدولة  القرار 

النموذج المتعدد لصناعة القرار :العنوان 

(المدخل الليبرالي )



التصنيف في النظام الدولي 

أمريكا ،اليابان )الدول المتقدمة 
ألمانيا ،

 ً الدول )الدولة المتطورة نسبيا
بية كوريا الجنو،البرازيل ،الصاعدة 
األرجنتين ،جنوب أفريقيا ،

موارد ،دول عديدة )الدول النامية 
ين الفلب،هايتي ،السنغال (قليلة 
بنغالدش ،سورية ،



في المنظور الراديكاليسلعة النفط 

معاسبالتم،الرأسماليةالطبقةمصالحتعكساألوليةالسلعسياسة،•
وتعكس،(instrumentalالماركسيةنظروجهةمن)البورجوازية

inالبنيويالتفكيرالماركسي)الدوليالرأسماليالنظامبنية
structural).تغاللياسكـالتفاوضيةالعمليةإلىينظرالجانبينوكال،

مستغلةهي(الدولأوالخاضعةوالمجموعاتالفقراء)الضعفاءأين
،لراديكالياالفكرحسب.األقوياءوالرأسماليينالرأسماليةالدوللتعزيز

.منةالمهيبالدولالمرتبطةالرأسماليةهي،الدوليةالنفطيةالشركات

القرارذواتخااألسعارحولالتفاوضعلىبالقدرةالرأسماليونويتمتع•
،هؤالء.والمكسيكنيجيريامثلللنفطالمنتجةالناميةالدولعن

حولةمختلفنظروجهاتلديهموالواقعيونالراديكاليون،الليبراليون
.الدولة



نظرية تحول ميزان القوى 

علىمنةمهيدولةتتربع،واالمتيازاتالقوةتراتبيبأنهالدوليالنظامتصف
لهامناسبةأوضاعا  المهيمنةالدولةتلكوتضع.الكبرىالدولبقيةوتليها،قمته

تحقيقأجلمنعليهاوتحافظ،الدوليالنظامفيحلفائهاأووألتباعها
.مصالحها

يقولRonald Tammen:“الدوليالنظامهرمقمةعلىتتربعالتيالدول
مقارنةدالقواعلهذهقبوالأكثرفهي،وتفرضهاالدوليةالعالقاتقواعدتضع
الدوليالنظامهرمعندقليلةفهي،الدوليالنظامفياألدنىالمكانةذاتبالدول
عندقليلةفهيالدوليالنظامعنالراضيةغيرالدولأما..قاعهعندوكثيرة
ترقىالالدوليالنظاممناستفادتهاوألن.قاعهفيوكثيرةالدوليالنظامهرم

ومتحيزاً فاسداً تراهفهي،المدىطويلةمصالحهامعتتفقوالتوقعاتهالدرجة
.”معاديةقوىوتسودهمتوازنوغيروظالما  

إذ،الكبرىالحروبتقع،مهيمنةدولةقوةمعساخطةدولةقوةتتساوىحين
.دوليالالنظامتغييرباتجاهوتدفعالمهيمنةالدولةالساخطةالدولةتتحدى




