
 

 

 مدخل إلى علم العالقات الدولية

  : تعريف العالقات الدولية

والدبلوماسية ما بين الدول أو منظمات الدول ومابين  مجموعة العالقات االقتصادية والسياسية واإليديولوجية والقانونية

الساحة  السياسية واالجتماعية واالقتصادية والحركات الشعبية التي تؤثر وموجودة على الطبقات األساسية والقوى

الكلمة الدولية أي مجموعة العالقات ما بين الشعوب بالمعنى العريض لهذه  

 : السياسية الدولية

بين  روابط الواقعية ماهي نظام ال( العالقات الدولية)الدول في المضمار الدولي و  إن السياسية الدولية هو نشاط وتفاعل

الدولية تعتبر السياسية الدولية عنصر فعال ومهم  الدول كنتيجة لنشاطاتها وكوسيلة من البيئة المتواجدة فيها السياسية

  الدولية لتشكيل وتفعيل العالقات

  ضمونها وصفاتهاوالعالقات الدولية تتبدل باستمرار تحت تأثير و ضغط السياسية الدولية وتؤثر في الوقت نفسه على م

 : الترابط بين السياسية الداخلية والخارجية

المشكالت تعقيدا التي كانت وما تزال مادة  تعتبر مشكلة الترابط والتفاعل بين السياسية الداخلية والخارجية من أكثر

الجديدة قعيةاالتجاهات النظرية في علم السياسية الدولية مثل الماركسية والوا الجدال والنقاش في العديد من  

السياسية الداخلية والخارجية على الرغم من إن لها جوهر واحد  فعلى سبيل المثال بالنسبة لمؤيدي الواقعية الجديدة فإن

عديدة ومبدئية  وجهة نظرهم تؤدي إلى الصراع من أجل القوة وفي الوقت نفسه تبقى هناك مجاالت والتي هي حسب

 لنشاط الدول

للجوهر الطبقي للنظام السياسي ومرتبطة في نهاية المطاف ما يحدد  ة الخارجية هي انعكاسحسب الماركسية السياسي

  هو العالقات االقتصادية في المجتمع هذا الجوهر

  بمقتضى ذلك فإن السياسية الداخلية والخارجية تملكان استقاللية ذاتيه في عالقاتهما المتبادلة

ت الدولية تشمل خمس مواد فرعية متصلة في ما بينها اتصاال وثيقامن وجهة منظمة اليونسكو أن مادة العالقا  : 

وتتناول السياسية الخارجية للدول: السياسة الدولية  .1  

  ويشمل دراسة أهم المنظمات الدولية: التنظيم الدولي  .2

  يتناول دراسة القواعد القانونية التي تنظم عالقة الدول بعضها ببعض: القانون الدولي  .3

األمن الوطني. 5السياسة الخارجية  .4  

 : أسباب دراسة العالقات الدولية

  تمثل العالقات الدولية جزء من جهد اإلنسان في سبيل فهم ذاته .1

يستطيع فرع العالقات الدولية أن يقدم مساعدة ملموسة رغم أنه ال تستطيع أن يقدم الحلول النهائية كمشاكل السياسة  .2

 الخارجية

  ات الدولية تلعب دورا تعليميا تجهد العالقات الدولية لتوفير األدوات التحليليةالعالق .3

 السبب الرابع لدراسة العالقات الدولية هو سبب أخالقي علمي معا .4

  : معاهدة وستفاليا

  بين القوى األوربية المتصارعة 8461كانت المعاهدة سنة 

  الذي ساد في العصور الوسطى لتستبدله باتحاد بين الدول الجرمانية أنهت هذه المعاهدة النظام اإلمبراطوري المسيحي

أقرت هذه المعاهدة مبدأ المساواة بين الدول بمعزل عن نظمها الداخلية وأدت إلى ترجع سلطان البابا والقوى الدنية 

 المحيط به

سيادة الدولة وأطلقت فكرة الدولة  إن معاهدة وستفاليا مهدت لقيام الدولة المدنية عقب الدولة الدينية ولظهور فكرة

 القومية

  أمتد تأثير معاهدة وستفاليا حتى مطلع الحرب العالمية األولى

  : العالقات الدولية والتاريخ الدبلوماسي

العالقات الدولية أسباب تلك الحوادث  التاريخ الدبلوماسي يرتكز على عرض تطور الحوادث والمفاوضات بينما تتناول

  مل المؤثرة في صنعهاوتدرس العوا

الدولية تهتم بالتكهن بالمستقبل من خالل  التاريخ الدبلوماسي يحصر مهمته في الزمان فيسجل الحوادث بينما العالقات

 معرفتها الماضي والحاضر



 

 

عرف من معلومات فالتاريخ الدبلوماسي ي التاريخ الدبلوماسي يساعد مادة العالقات ويكون أساسا ضروريا لها لما يقدمه

  تلك الحوادث حوادث الواقع والعالقات الدولية تفسر

 


