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 الصراع الدولى

 اعداد الطالب يوسف الطويل

 2009-2007جزء من ابحاث السنوات التمهيدية لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة االزهر بغزة 

الكررم  رررو داةريوص )صرر   ص جاء في لسان العرب )الصرر    الرررب ألرا رو ددري فري ال رر ن : معنى الصراع ومدلوله  
 عال    } فترى ال د  فيها صر  {. دالرعن  هناص الررب ألا روص دهد يخّص اإلنسان. ي دل ت

داكتسررب الرصرررفه راهدررراي سياسررياي داسررو اخنتطررار داتخرر  ررراألو النترمررع فرري ال رررن التاسررو  طرررص ةررين دري فرري )ال يرران 
ا  الرأل ررراع تعررردي دلررر   هررري ال ررردرو الطررريد ي  لررررارجل دانجفررر . جررراء فررري )الردسرررد ع السياسررريع  صن الاجررررو العصررررمع  رررن صرررر 

الارنسيعص دلكن النترمع رستريو رن صفجار رارجل دانجف  جرا صدرياها في ال يران الطريد ي دالر ا جراء فيرإ   )دن ترارمت الرجتررو 
 جفَّإ ةت  اليد  هد تارمت صرا  الرأل اع . 

رألرو الصررا ا الاجررل اليدنرانيَّ فري رناةيرإ اليينيرع دالافسرايع دا ي يرع دالانيرعص جررا رألرو :  جذور الصراع في الفكرر اوورويري
د  الصررا  صل  ررن ا سرل ال ا ترع التري ت رداصرأله  الصرا ا الاجر الردرانيَّ في رتراهر  التطررمعيع دال اندنيرع دالسياسريع دالرينيرعص 

د فرر  رسررتدى الرعت ري الرريينيص فرردنَّ )العهرري   دنانيررع دالردرانيررع ال رييرتين.ليص التري هرري درم ررع الةارارتين ا فيهرا الةاررارو الير يررع
ال يي   خ يخفد ررن ردب الصررا ص ةتر  صرار الاجرر الرييني دالافسراي داتعراي تةرع ترل ير هر   الاجررو التري صصرألةع جر ءاي خ يتجر ص 

 . ص درن الةاارو الير يعرن الاجر ا درد ي

ييناريجيرع  تناري تاهرو الصرا  اليدلي  ن غيرها رن تداهر العالتاع اليدليع أللنهرا تراهرو:  الصراع في العالقات الدولية 
درصررايرهاص دتطرراألد تاا التهررا دتل يراتهررا الرألاطرررو دغيررر  رتناهيررع التع يرري ص دمرجررو  لررد دلرر  تعرريي صألعايهررا ص دتررياخ  رسرر ألاتها

الجر را  ريى صد الك افع دالعنف . داافع دل   لرد اخخرتال التي تةيث  نيها د لد رن ةيث ال الرألاطرو ص دتاادع الرستدياع
ه  العرفياع التصار يع الرستررو ص سداء ررا تعفر   صةيانا في ر يعع استراتيجياع ديارو الصرا  اليدلي التي تنتهجها ا ررا  في

لي تسررتريو صن تلصرر  الرريد  داررو نترمررع  ارررع لفصرررا دجرر   لررد ايى الرر  صررعدألع  رررن  لررد ألا هرريا  دا سرراليب دالدسررا  ص
دالتكار  الرنر ي .  يي صن  لد يجب صخ ي ف  رن الرجهردياع  يدافعإ دصسألاألإ دج ا س   رجا هتإ داةتدا إ في درار رن الطردل

فري ألعريين   ر لع ررن صجر  تهي رع ا سرال العفرري لر ر  هر   النترمرع الصررا يع الرتكارفرع دالتري ت فردرع ا كاييريرع الها فرع التري
 صساسيين 

الصررا  الريدلي د لرد ررن ةيرث ت رمرر صسرألا ها ديدافعهرا  رنترمرع الر يسرع الرسرتخيرع فري تاسريالررياخ  دالرنرف راع ال -1 
 .دراءها دال دى الرةرجع التي تكرن

الكيايع التري يرجرن لفرجتررو الريدلي رعالجتهرا  صه  نترماع الرجا هع داخةتداء له   التاهرو في جفياتها د لد رن ةيث -2
 .تستهي  في صساسها الترجين لفسف  اليدلي في صدرو درست رو ج در في نراق تيا ير يدليع  ارعرن ال

ان الصرا  في صريرإ هد تنا   اخراياع الدرنيع الناتجإ  ن اخختال  فري يدافرو الريدل فري تصردراتها داهريافها لرا جان 
اع خارجيررع تختفررف اك ررر ررررا تتارر ص دلكررن  رررغ   لررد يترر  دترفعاتهررا درداريهررا دارجانياتهررا .. الررت ررررا يررليا الرر  اتخررا  سياسرر

الصررا  ألجرر  تد راترإ دارريدرإ يدن ن رررع الةررب الرسررفةع. دهرر ا يعنر  ان الصرررا  يرجرن ان تتنررد  رترراهر  داطرجالإص ف رري يجرردن 
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اء دالتهييرري صرررا ا سياسرريا اد اتتصرراييا اد ررر ه يا اد ةاررارماص جرررا ان ايداتررإ يرجررن ان تتررير  رررن الارري  دالةصررار داخةتررد 
دالع اب دالتاادو دالرسادرع داخغراء دالتنا ل دالتةالف دالتةرمو دالتخرمب دالتآرر .. التص اررا الةررب فدنهرا خ يرجرن ان ترت  
اخ  فرر  صرردرو داةرريو دألاسررفدب داةرري هررد التصرراي  الاعفرر   دسرريفع العنررف الرسررفه ةسرررا لتناتارراع ج رمررع لرر  يعرري يجرريى رعهررا 

 رن هنا فدن الةرب الرسفةع تر   ن رع النهايع في تردر ألعو الصرا اع اليدليع.اخساليب الفينإص د 

 النظرية والمنطلقات المداخل - ابعاد ظاهرة الصراع في العالقات الدولية

 المدخل السيكلوجي:  -1

يرررى ان هنرراد طررعدب ديدل لررييها ن  يررع ر يعيررع الرر  العرريدان اد ن  ررع ةررب التسررف ص دلكررن الررألعو انت رري هرر    - ص
 النترمع  ف  ا تألار ان هناد يدل يفعع ال  الصرا  ألعي ان استنا ع جافع الس   السفريع

نترمررع اخخارراق داخةألرراو  ديجرردن  نرريرا تصرراب الخررر  ال دريررع لفيدلررع ألاخخارراق ررررا يررليى الرر  الطررعدر ألعرري   - ب
ألاخةألرراو. دلكررن هرر    الراررا رررن طررعد ها ص ةيررث ان العنررف دالريرر  الرر  الترريرير يررر الن النررات  التف ررا ي لفطررعدر

 النترمع تعراع لالنت اي ألال دل ألان اليدل العيدانيع   ر التارمت ل  تكن يدل ف ير 

نترمررع الطخصرريع ال دريررع   اخ ت رراي فرري دجرردي رررا يرفرر   فيررإ الررراألو العرريداني لررألعو الرألررا و ال دريررع العارررعص  - ع
هر   النترمرع ألسر ب صرعدألع يرر  ت ري الرألعو دتري ان ده ا يعنر  انرإ يرجرن رةاصررو ر ر  هر   ال دريراع د  لهرا. 

 ألعو الطخصياع ال دريع ألالري  الر يع  لفعيدان.

 النترماع الت  تر    ين ر يعع اختجاهاع دالرعت ياع ال دريع د ين تاهرو الصرا  اليدلي - ث

ء رسر دليع ال را -اخفجرار النرريرع  رن ألعرو الطرعدب -تةدم  الطعدر ألاخةألاو ال  الخرار  ص رطرا ر الييرر  دالةسري
 -التد راع  ف  رس دليع يدلإ اخرى  يل ة  الرطاك 

 المدخل االيديولوجي -2

 مدخل المصالح القومية في نطاق صراعات القوة -3

 مدخل سباق التسلح -4

 المدخل المتعلق بطبيعة النظام السياسي الدولى -5

 (المدخل الجيويوليتكي )نظرية المجال الحيوي  -6

 المدخل السياسي : اختالل توازن التحالفات يؤدى الى الصراع  -7

 المدخل المتعلق بطبيعة النظام السياسي الداخلي -8

 المدخل االقتصادي -9
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المدخل الذي يركز على االختالالت الناتجة عن تزايد دخول الدول القومية الحدية االستقالل الرى المجتمر   -11
ارعف اسرتعياي الريدل  -اخرتال  ال ري  دالت اليري -لتكيف رو النتا  الريدلي) ي  تيرو يدل العال  ال الث  ف  ا الدولي

 الةيي ع لفت يي ألاختااتياع اليدليع

نظريررة النخبررة المسرريطرة او نظريررة المحررور الصررناعى  –المرردخل السوسرريولوجي : النظريررات الديموجرافيررة  -11
   -العسكرى 

 اتجا  التالطي اد اخنتهاء -اتجا  اخست رار -التناتصاتجا   -اتجا  التصعيي  المراحل التى يسلكها الصراع

تصررا ي الصرررا  يعنرر  ال مررايو فرري ناةيررع الررريى دالك افررع ارررا التنرراتص فيعنرر  العجررل دهرر ا اخرررر يرررتأل  ألعرريو اررردر   )الةرريدي 
 الصرا   اهيا  يدل -اخسفةإند   -ةج  الرداري داخرجانياع - يي اررا  الصرا  -الجيرافيع لفصرا 

 انهيار اد استسال  اةي الررفين - ا ايو ت يي  الرصاله - تة ي  الهي  -الصرا   دال ر رر :  انتهاء الصراعات الدولية

 - نترمرع اخنت را  الطرار - نترمرع اخةترداء -نترمرع الرألارمراع:  النظريات االستراتيجية المعاصرة وظاهرة الصراع الدولى
 نترمع اخستجاألع الررنإ
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