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 سوريةالالسياسة اخلارجية يف قرار الصنع 
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىشاهرىإسماصولىالشاهرد.ى
ىكلوةىالعلومىالسواسوةى-جامعةىدمشقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

مدورىالمركزىالوطنيىللبحوثىوالدراساتىالشبابوةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 : مقدمه

 هياكل صهع السياسة اخلارجية السورية ومؤسساتهاأواًل: 
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 نوعني: إىل تقسيم القزار السياسي ويتم
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 : يف صهع القزار السياسي يف سورية التهفيذيةالسلطة ثانيًا: دور 

 يف صهع القزار السياسي يف سوريةزئاسة دور مؤسسة ال
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 :السورية دور جملس الوسراء يف السياسة اخلارجية
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 :يف صهع القزار السياسي يف سورية وسارة اخلارجيةدور  
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- 

- 
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 الخارجية وزير

 االستشاري المجلس
 الخارجية للبعثات العام الفتمش العام األمين

 المساعد العام األمين
 اإلدارية للشؤون

 والقنصلية

 للشؤون المساعدة األمانة
 واإلدارية القنصلية

 للبعثات العامة المفتشية
 والقنصلية السياسية

 العامة األمانة

 الدراسات إدارة
 والتخطيط

 القانونية اإلدارة

 الثقافية اإلدارة

 المعاهدات إدارة
 الدولية والهئيات

 الصحافة إدارة

 االقتصادية اإلدارة

 المراسم إدارة

 الخاصة المكاتب إدارة

 المساعد العام األمين
 اإلدارية للشؤون

ً  الوزير -1  رئيسا

 العام األمين -2

 العام الفتمش -3

 المساعدين األمينين -4

 المساعد العام األمين مختارين مدراء -5
 اإلدارية للشؤون

 العربية البالد إدارة
 القنصلية الشؤون إدارة

 اإلدارةي الشؤون إدارة
 والمالية

 فلسطين إدارة

 العامة العالقات مكتب

 آسيا إدارة

 إفرقييا إدارة

 أمركيا إدارة

 أوروبا إدارة

 الدول إدارة
 االشتراكية

 المغتربين إدارة
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 الخارجية وزير

 الوزير تتبع

 االستشاري المجلس السياسية اللجةن

 الوزير معاون الوزير معاون الوزير معاون

 القنصلية اإلدارة

 واالتصاالت األتمتة إدارة

 والمالية اإلدارية الشؤون إدارة

 أمركيا إدارة

 بعثات 8

 أوروبا إدارة

 بعثة 22

 المنظمات إدارة

 الدولية المياه إدارة

 القانونية اإلدارة

 آسيا إدارة

 بعثات 8

 العربي الوطن إدارة

 بعثة 16

 إفرقييا إدارة

 الثقافية اإلدارة

 الدراسات إدارة

 بعثات 8

 الخاص المكتب

 األمن إدارة

 الداخلية الرقابة إدارة

 اإلعالم إدارة
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 دور وسيز اخلارجية يف صهع قزار السياسة اخلارجية:  -4
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 01/0/0101/ تاريخ 4املزسوم التشزيعي رقم /
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 :السورية دور املؤسسة التشزيعية يف صهع قزار السياسة اخلارجيةثالثًا: 
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 دور املؤسسة العسكزية يف السياسة اخلارجية السورية:رابعًا: 
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 املزاجع:

،عةرهاقلا:عالدولي األجنجي وحقوق اإلسنان في القانون الدولي والقانون اسنإلاني)،ع،ععادلع(دمحم خيرع-ع
ع.عنافععدارعللطباعة،صع

ألامًع-ع �م�عيل(الرمض� بغ��داد:عطمبع��ةيداايرلحكم��ة،ييالساسي��ة الخارجي��ة (دراس��ة)نة��يرظ)))،ي،���زميإينس�

.ص

ر والراسي�ة الخارجي�ة ف�ي س�ورية)،ع،رعض�وان(زي�ادةع- �ي��تس�تراتيجية،عالع�ددصانع الق�را ،ي،يكر�س
��تيال ةره��:يرمك��������ايزلدراس������� ��ن،ىعل��������ىىال��������راطب:يالق������� ��ألرهام،ينيس������� سياس��������يوايةالس��������تراتيجيةيب�������

نألن(هبوشيني-ي ب� يي الثمالي�ة والواقعي�ة)،ي،ريي ��ب:يالساسي�ة �لس�ورية الخارجي�ة ،يبهج�تيقرن�ي،في�ييكت
امع�ةيالقةرهاا،ي،يالقاهرة:يرمكزيالبحثويالسياس�يفية�ييجالسياسات الخارجية للدول العربية،يعليايلدين،يهالالو

.ص

،ترجعم�ة:عن�ورعال�دينعأضواء على الساسية الخارجي�ة األمريكي�ة ف�ي الع�الم)،ع،اوعالس(ايروين االالالمر  -
ي،عةرهاقلا:عمؤسسةعالعرب،صع .الراز

ع-ع

..(بركنسع-  ،عتعريب:عحسنععمر،عدراسة وتحليل :فلسفة الساسية الخارجية األمريكية)،ع،دعكس
.–ةرهاقلا:عمكتبةعالنهضةعالمصرية،صع

يمييللدولة،ديقشم:يديرميةيالتظنياوعسإلقارة،ع-ع ئامةيلجمسيالوزءار:يالدليليالتظن .،صيير
.اسبق،صيالرجعميالي-ي

.صاسقب،يالرجعمياليي
.اسبق،صيالرجعميالي

،يموعقي�شسيبسر�،يأديب الداوودي في ذكراه ف سسؤيي الدبلوياسية السورية)،ي،ريياض(الداوودي -
يييالراطب:يي//تاريخ:ي ،ىع

��ل(الس��يد أحم��د �ل �لساسي��ة الخارجي��ة الس��ورية )،ى،جىم� روفياه��يي،ل ي��الةدىكت��-تحلي�
.عالعالقاتعالدوليغيريةيمشورة،يجانمعةيلحب،يكالياالقيةتصاد،صي

،.عر يمييللدولة،عساعرجعمبق .ئاسةيلجمسيالوزءار:يالدليليالتظن

��رميتوفيق�،يآراء في الحكومة والساسية األمريكي�ة)،ي،ريوبرتيواهيمكويالن(دكليريلريي- ،ترجيم�ة:يع
.بغداد:دعارعالمعارف،صي

��ريخ:ع ،عبت
،يركزميالقليدسلدرااتسيالسياسية.عع//

.المصدريالسابق،صيي-

��ريخععالرمس��ومعالتش��ريعععرق��ميي- ��ريخي:ايلجري��ايدةلرس��مية،عالع��ددع//ت� ،ي//،يت�

.ص
��ريخععالرمس���ومعالتش���ريعععرق���ميي- ��ريخي:ايلجري���ايدةلرس���مية،عالع���ددع//ت�� ،ي//،يت��

.ص
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،رجمي�ع�يس���قب،يأض��واء عل��ى الساسي��ة الخارجي��ة األمريكي��ة ف��ي الع��الم)،ي،.أل الس(اي��ورين الص��غيري-

.ص

أللنري- ،يبيرتو:عرمكزدعراس��تعالسورية تجاه تركياالسمألة المائية في الساسية )،ع،عبدععالعزيز(الم
.دةحالوعالعربية،صي

لدستمري والنظم الساسيية)،ع،عكمال(الغألألمع- مني ا .،صع،دعشقم:جاعمعةدعشمق،عطمبادئ القا

األألأل��اع العاسي��ية والعالق��ات م��ع الوالي��ات )،ي،يجيرم��ي(ش .م��ارب،عالف��ردعبعوعب��رادوزع- س��ورية: 

�ييال�����راطب:ي.يي،يتقري�����ريح�����رب العراقي�����ةالتمح�����دة بع�����د ال للك�����ونغرس،عترجم�����ة:عرات�����شعب�����عبو،ىعل����
.

المتض��منيم��الواليالايارةلخارجي��ةعع//ت��اريخخ الرسي��وم �لتش��ريعي رق��م م��نععاظن��رعالم���دةعع-
،الي .وتعديالته،ديمشق:إيدارةيالإلؤواإلإليناريةيخييوزايارةلخارجية

،عساعرجعمبق.تحداتي الوالية الثانية للرئيس بشار األسد)،عدوم(،عمحعنبرع-
�م�عيل(الرمض�الالممع- ��زإينس� ،عبغ��داد:عطمبع��ةيداايرلحكم��ة،يالساسي��ة الخارجي��ة: دراس��ة نظري��ة)،ي،يم�

.ص

��د(ع��ودةع- ،ع-تط��ور الهيك��ل اإلداري والتنظيم��ي ل��وزارة الخارجي��ة الصم���رية )،ع،جعه�
.،عتشرياعنألول،صع،عالعدديالدوليةالسياسةع

��ريخععالرسي��وم �لتش��ريعي رق��م ع- المتض��منيم��الوزيكايارةلخارجي�ة�عوتعديالت��ه،عمص��درعع//ت�
.-اسبق،صي

مم للدولةرئاسةيلجمسيالوءارز،يي- .،يمصسايدربق،صيالدليل التنظي

المتضمنيم�الوزيكايارةلخارجية�عوتعديالت�ه،يي//.اليخييالرسوم التشمريعي ردليمنييالمادةيي-
.-مصسايدربق،صي

�و�جين�او.ت(زي��ادةي- اي ف��ي الساسي��ة الخارجي��ة الس��ورية)،ي،ريض� ��ريخ:يرؤيت�� ،يص��حيفةيالنه��را،يبت��

//.

ةعوتعديالته،يالمتضمنيمالكيوزارةايلخارجيي//تاإليخييالإلسإلإلس اإلإلإلإلسإلس رقم من:ييالمادةيي-

.-مصساعدربق،صع
ببينة )،ى-(ناصر قدور،ىوتوالىىعلىذهيهيالوزارةيكليمن:يأدحثتيوزارةيالمغتربينع.اسعع-

...).ى-(جوزيف سودي)،ى-(شعبان

..(بركنسى- .صرجعماسىقب،ىىفلسفة الساسية الخارجية األمريكية (دراسة وتحليل)))،ى،دىكس

المتضمنيم�الوزيكايارةلخارجية�عوتعديالت�ه،ىى//.اليخىىالرسوم التشمريعي ردلىمنىىالمادةىى-
.مصسايدربق،صي

اييي- ،ي»قض�يةيغرينالن�ديالش�رقية«ف�ييي//جاءيذلذيفييقرارعمحكم�ةعالع�دليالدولي�ةيالدائم�ةيالص�ادفير
أنعدولت�هعتعت�رفييتم�وزييحيثيصرحيزيروخارجييةيالرنويجليممثليالدانركميبموجبيكتابيفيخؤرم�يي

ق��ف،فتمس��كتيال��دانركميبس��ي�دةيال��دانركمىعل�اععغرينالن�دا،عوعن��دماولحعا��تعحكوم��ةعالن��رويجعالع��دولعع��نعه��ذاعالمو
بتصريحيزيروخارجييةيالرنويجيالشارميإلي�ه،اوىض�طرتىعل�ىىه�ذاعاألس�لعاسع�رضيالقض�يةىعل�ىىمحكم�ةعالع�دلف

.،صع،دعقشم:عمجاعشوراتنمعةديشمال، الالدبلوماسية)،ي،فؤادي(شباطالدولية،ايظرنيفيذيكل:ي

./ لعام الرسوم التشمريعي رمق /اظنر:عع-
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لفارجيةيهويتنذيفيسيلويرسسيالسياسايةلخارجية.عنالظحأعنع وزيدورياير

....).-(يوليد العملم -)-(فاروق الشرع  -)ي-(يعبدالحلسل خدامي-

ف ةم القالعش نررين)،ع،عحسن(ظاظا،عادسععوجعمةي- لحكممات السمري .-،دعمشق:دع.ن،ص ا
كمايأشرنايسابقاً.ييصبنيزيرويالمغتربينيفييايلاسيغلأييهذاعالمنصواعبسدثحتعمع-

.دمشق:جاعمعةديمشق،صييعلو وإد نفارة العالقات الدولية؛ الدبلوماسية،)،ي،يامجديدمحم(شدودي-

ليلع،عساعرجعمبق،صعالمصونر .-،عبدععال

بيي الثمالية ،رعيمون،عهاللالمنع- .،عمصساعدربق،صعوالواقعيةالساسية الخارجية السورية 
اللنرع- ليلع،عساعرجعمبق،صعالم .،عبدععال

،. -البرلمالسو ناري ت يفطوره التاريخي )،ع،شاعكر(السعديع- .،دعمشق
ر والراسية الخارجية في سورية،رعضوان،عزيادةع- ،عمصساعدربق.صنع القرا

.،عمصساعدربق،صع-ت يفطوره التاسنخي البرلمالسو ناري )،ع،شاعكر(السالديع-
.المصدرعالسابق،صعع-

.المصدرعالسابق،صعع-

الحال�ة الصم�رية فاي الؤمسسة العسكرية والساسية الخارجية؛ إط�ار بحث�ي لدراس�ة )،ع،جعاده(عودةع-

عربع،ع-فترة الرئيس مبارك  جيتييال .،يبيرتو،صع،عالعدديالفكايرالسترا

.-المصدريالسابق،صيي-
األألأل��اع العاسي��ية والعالق��ات م��ع الوالي��ات )،ي،يجيرم��ي(ش .م��ارب،يالف��رديبيويب��رادوزي- س��ورية: 

،يسايرجعمبق.التمحدة بعد الحرب العراقية
أللنري- لاللي،يسايرجعمبق،صيالم .،عبدييال

االيع- ال ،ىجاالس��تراتيجية الساسي��ية العس��كرية)،ى،ىمص��طفىىوجمموع��ةيم��نيالب���حثين(ط� ،دىشم��ق:دى

.ىطالس،صى
بيي الذهبم العسكري وعقيدة القتال)،ي،إبرياهيم(كاخياى- شوطاب،عع،دعشق:عكمالفكرعالعسكري،يالفرق 

.ص

�� ال��الممع،ع.رعد.عوعمك��الوالممع- ص��ياغة الساسي��ة الخارجي��ة ف��ي الش��رق )،ع،أبراه���م(واجن��ردمحمعوععمغي�
،ترجعم�ةعوشن�ر:قعس�ماعلدراسدمحمدمحمدمحم األوسط؛ التأثيرات المحلية على الساسية في مصر والعراق وإسرائيل وس�ورية

ي.فيرحيكفعةتح،صع
ي

نألن(يهنيبوش،ي- بيي الثمالية والواقعية)،يري .،يمصسايدربق،صيالساسية الخارجية السورية 

.-،يمصسايدربق،صياألسد والصراع على الشرق األوسط،يباتريك،يسسألي-
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