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مقدمة:
إن العالقات الدولٌة قائمة على مر العصور ،إال أنها لم تتبلور كعلم مستقل عن
بقٌة العلوم االجتماعٌة إال حدٌثا ،وكانت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً طلٌعة الدول
التً أقبلت على هذا العلم بعد الحرب العالمٌة األولى وعهدت بتدرٌسه فً جامعاتها بعد
تخلٌها عن عزلتها واتجهت نحو االهتمام بالشؤون الدولٌة مما حتم علٌها معرفة كٌفٌة
التعامل مع الغٌر وذلك بدراسة األسس التً تقوم علٌها العالقات الدولٌة.
بعد ذلك بدأ هذا العلم ٌحظى باهتمام الجامعات األوروبٌة حٌث أخذت هذه
الجامعات تدرسه تحت أسماء مختلفة  ،ولم تكد الحرب العالمٌة الثانٌة تضع أوزارها
حتى تطورت العالقات الدولٌة بسرعة مدهشة وأصبحت مادة مستقلة تدرس فً أغلب
جامعات العالم.
إن تدرٌس هذه المادة من قبل أساتذة غٌر متخصصٌن بهذا العلم أدى إلى التشعب
فً مضمونها بسبب انقسام هؤالء إلى تٌارات ومذاهب فكرٌة مختلفة تتضارب فً
نظرتها إلى علم العالقات الدولٌة وتتدخل مع علوم أخرى أقدم تتناول الظواهر الدولٌة
كالتارٌخ والقانون الدولً العام والدبلوماسٌة.
وقد تعددت األسماء التً تطلق على العالقات الدولٌة فأحٌانا تسمى الشؤون
العالمٌة وقد تسمى الشؤون الخارجٌة أو السٌاسة الدولٌة ،إال أنه ٌفضل اسم العالقات
الدولٌة على غٌره ألن كلمة عالقة توضح فكرة الرابطة التً تجمع بٌن الدول كما أنها
أدق من كلمة شؤون وكلمة دولٌة تحدد الموضوع.
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كما أنه ٌختلف فً وصف العالقات الدولٌة بأنها سٌاسٌة ألن هناك من ٌرى بأنه
إذا كان الجانب السٌاسً هو الغالب فٌها فهناك عناصر أخرى ثقافٌة واقتصادٌة
واجتماعٌة.
كما ثار خالف حول المقصود بالعالقات الدولٌة إذا ما كانت تقتصر على
العالقات بٌن الدول أم أنها تتعداها إلى أطراف أخرى غٌر الدول.
و إن كان متفقا على أن العالقات الدولٌة تهتم بالصالت التً تربط مختلف الدول
فما هو مفهوم العالقات الدولٌة و صلتها بالعلوم األخرى؟ و ما هً التوجهات الرئٌسٌة
للعالقات الدولٌة و العوامل المؤثرة ؟ و ما هً النظرٌات و المدارس التً تناولت
موضوع العالقات الدولٌة؟ و ما هو التطور الذي عرفته العالقات الدولٌة على مر
العصور؟ أي هل حصرت موضوعاتها بالنشاطات السٌاسٌة أم تخطتها إلى نشاطات
أخرى فً عصر أصبحت الشركات والمنظمات الدولٌة والتبادل الثقافً واالجتماعً
تتخطى حدود الدول وتؤثر على السٌاسة وتتأثر بها.
فإن للعالقات ما بٌن الدول فً عصرنا جوانب متعددة ومتباٌنة سٌاسٌة
واقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة وغٌرها وبعضها ٌقع على مستوى ما بٌن الدول فهً
عالقة سٌاسٌة ٌحكم طبٌعتها بٌنما ٌقع البعض منها على مستوى العالقات الخاصة أي
حٌث ال تظهر فٌها الدول كطرف مباشر فً التعامل ،ذلك إلى جانب ما ال ٌصلح
تجاهله من امتداد آلثار كثٌرة من وقائع الحٌاة الوطنٌة إلى الحٌاة الدولٌة والتأثٌر
فٌها(.)1
باإلضافة إلى أهم العوامل المؤثرة فً العالقات الدولٌة وأهم التوجهات الرئٌسٌة
للعالقات الدولٌة لننتقل بعد ذلك إلى محاولة لتتبع تطور العالقات الدولٌة.
ومن أجل إٌضاح ذلك ارتأٌنا إتباع الخطة التالٌة:
ــــــــــــــــــــــــــــ
(-)1محمد طه بدوي،لٌلى أمٌن مرسً،أصول علم العالقات الدولٌة،المكتب العربً
الحدٌث،1982،الصفحة13:
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المبحث األول :ماهٌة العالقات الدولٌة
المطلب األول :مفهوم العالقات الدولٌة .
الفرع األول :تعرٌف العالقات الدولٌة.
لقد وجدت تعرٌفات كثٌرة لهذا المفهوم منها:
"العالقات السٌاسٌة لدولة مع دولة ومن ثم عالقات مجموعات أو أفراد من
جانبً حدود ومظهرها األول السٌاسة الخارجٌة هو األهم واألٌسر مثاال"
ورأى بعضهم أنها ":تلك القوى األساسٌة األكثر تأثٌرا فً السٌاسة
الخارجٌة"،وعرفها كال دوٌتش بأنها ":دراسة فن وعلم المحافظة على بقاء الجنس
البشري"فحسبه أنه ما ٌهدد البشرٌة فً العقود القادمة سٌكون بفعل العالقات الدولٌة –
الحروب -ولٌس بسبب األوبئة والمجاعات(.)1
أما محمد سعٌد الدقاق فإنه لم ٌمٌز بٌن العالقات الدولٌة والعالقات الوطنٌة إلى
من حٌث الوسط االجتماعً الذي تتم فٌه وبما أنها تعد ظاهرة اجتماعٌة فإنها ":لٌست
سوى سلسلة من المبادالت التً تتم فً إطار اجتماعً معٌن"وفً هذا ال تختلف من
حٌث مضمونها عن العالقات التً توصف بأنها وطنٌة فكالهما ٌتمثل فً مبادالت
مادٌة أو معنوٌة على أن الذي ٌمٌز هذه الطائفة من العالقات عن غٌرها هو الوسط
االجتماعً الذي تتم فٌه والذي ٌطلق علٌه اسم المجتمع الدولً

() 2

ـــــــــــــــــــــــــــــ
-1محمد علً القوزي ،العالقات الدولٌة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر،الطبعة
األولى،دار النهضة العربٌة ،2002الصفحة13:
-2محمد منذر،مبادئ فً العالقات الدولٌة من النظرٌات إلى العولمة،الطبعة
األولى،بٌروت ،المؤسسات الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع،2002،الصفحة18:
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أما الكاتب نٌكوالس سٌٌكمان عرفها بأنها  ":العالقات بٌن أفراد ٌنتمون إلى
لدول مختلفة ،والسلوك الدولً هو السلوك االجتماعً ألشخاص أو مجموعات تستهدف
أو تتأثر بوجود أو سلوك أفراد أو جماعات ٌنتمون إلى دولة أخرى".
أما البعض اآلخر فٌشترط لكً تكتسب الروابط بٌن الدول المفهوم العلمً
للعالقات الدولٌة توفر شرطٌن أو عنصرٌن أساسٌٌن:
العنصر األول سٌاسً وهو الطبٌعة السٌاسٌة للعالقة أو قدرة هذه العالقة على إحداثآثار سٌاسٌة
العنصر الثانً جغرافً وهو تخطً هذه اآلثار لحدود المنطقة التً نشأت فٌها العالقة.و ٌخلصون إلى تعرٌف العالقات الدولٌة بأنها كل عالقة ذات طبٌعة سٌاسٌة أو
من شأنها إحداث انعكاسات وآثار سٌاسٌة تمتد إلى ما وراء الحدود اإلقلٌمٌة لدولة
واحدة.
ٌمكن القول أن مادة العالقات الدولٌة ":هً دراسة منهجٌة منظمة لتفاعالت
الدول وغٌرها من الفاعلٌن الدولٌٌن واألدوات التً تستخدمها فً عالقاتها مع بعضها
البعض وفً التأثٌر على المجتمع الدولً"
إذن هناك اختالق فً التعرٌفات لكن هناك اتفاق على عوامل مشتركة فكل
التعرٌفات تؤكد على أن العالقات الدولٌة تتم عبر الحدود أي أنها تتم خارج نطاق
حدود الدولة الواحدة وأن هذه العالقات تعرف بمدى انعكاساتها السٌاسٌة.
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الفرع الثانً:أهمٌة دراسة العالقات الدولٌة :
إذا كان للعالقات الدولٌة الٌوم أهمٌة كبرى فالسبب ٌعود إلى التطورات المذهلة
فً مجال االتصاالت واالختراعات التً زودت اإلنسان بأسلحة جهنمٌة باتت تهدد
وجوده بالفناء ،ولهذا فإن مصٌر اإلنسان قد أصبح ألول مرة فً التارٌخ ٌتوقف على
حسن العالقات والتفاهم بٌن الدول ،وخصوصا بٌن الدول الكبرى التً تمتلك األسلحة
النووٌة اإلفتائٌة  ،ومن هنا أخذت دراسة العالقات الدولٌة تحتل مكانة فً الفكر
اإلنسانً والجهود الدولٌة وٌمكن إبراز أهمٌتها فً النقاط التالٌة :
انقسام العالم إلى كٌانات سٌاسٌة مستقلة ذات سٌادة ٌحمل كل منها اسم دولة وٌرتبطبالكٌانات الدولٌة األخرى بعالقات دولٌة.
شعور هذه الدول أن السالم العالمً مرتبط بقٌام العالقات الدولٌة المستقرة ،وبأن وحدةالمصٌر اإلنسانً ٌتطلب تضامنا وتعاونا فً مختلف المٌادٌن.
إدراك كل دولة أنه ٌستحٌل علٌها العٌش بمعزل عن الدول األخرى.ازدٌاد إحساس الدول بوحدة المصٌر اإلنسانً بعد إدخال تحسٌنات على أسلحة الدمارالجماعً.
إٌمان جمٌع الدول والشعوب إٌمانا جازما بأن العالقات الدولٌة لم تعد الٌوم تقتصرعلى المسائل السٌاسٌة أو الدبلوماسٌة بل أصبحت تشمل المسائل االقتصادٌة
واالجتماعٌة.
حدوث تغٌرات وتطورات مهمة فً العصر الحدٌث فً مفهوم العالقات الدولٌة تركتآثارا عمٌقة فً تطور القانون الدولً.
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خروج الشعوب والحكومات من الحربٌن العالمٌتٌن األخٌرتٌن بدرس عمٌق مفٌد هوعدم جدوى الحروب كوسٌلة لنقل الثروة من المغلوب إلى الغالب.
ذلك أدى إلى إتباع أسلوبٌن فً السٌاسة الدولٌة أحدهما كان ٌقوى حٌن ٌضعف اآلخر:
األسلوب األول هو االستمرار فً العمل من أجل إٌجاد نظام دولً فعال قادر على كبحالحروب.
األسلوب الثانً هو أسلوب التعاٌش فقد تم اإلدراك بأن الحروب لم تعد وسٌلة لإلثراءوزٌادة الموارد على حساب اآلخرٌن.
إضافة إلى تطوران آخران نتجا عن الثورة الصناعٌة العلمٌة،تطوران ال ٌقالن خطورة
عن الدمار النووي هو تكاثر السكان حتى االنفجار وتضائل الموارد الغذائٌة حتى النفاد
(.)1
لتجنب هذا المصٌر المظلم تسعى العالقات الدولٌة إلى الخروج من إطار السٌاسة
والدبلوماسٌة لتهتم بالعالقات االجتماعٌة االقتصادٌة واإلنسانٌة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
(-)1محمد علً القوزي،المرجع السابق،الصفحة.36:
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الفرع الثالث:مواضٌع العالقات الدولٌة:
على هذا النحو تتناول دراسة العالقات الدولٌة مجاالت واسعة مثل الحروب،
المؤتمرات الدولٌة والدبلوماسٌة ،المساعدات الخارجٌة ،محادثات الحروب ،األسلحة...
ولمزٌد من الفهم للعالقات الدولٌة ٌجب أوال فهم طبٌعة التفاعالت الدولٌة
والسمات األساسٌة للنظام العالمً المعاصر.
فطبٌعة التفاعالت الدولٌة تعنً سلوك الفاعلٌن الدولٌٌن الذي ٌتضمن أنماطا شتى
من الصراع أو التعاون  ،هذه التفاعالت تمتد بشكل متواصل من أقصى درجات
التعاون إلى أقصى درجات الصراع ،فٌبدأ التفاعل فً نقطة الوسط أي العالقات العادٌة
أو الطبٌعٌة ٌزداد هذا التفاعل تعاونا وصلة،وٌتدرج من ناحٌة نحو مزٌد من االتفاقات
الدولٌة والتعاون الوثٌق والتحالف الدولً واالندماج ،كما ٌتدرج من ناحٌة أخرى نحو
مزٌد من التوتر فً العالقات واستدعاء السفراء وتخفٌض التمثٌل الدبلوماسً وقطع
العالقات وتبادل التهدٌدات وفرض الحصار واالشتباكات على الحدود ثم الحرب...
الفرع الرابع:السمات األساسٌة للنظام العالمً المعاصر:
بعد الحرب العالمٌة الثانٌة أصبح النظام العالمً أكثر تعقٌدا بسبب الزٌادة الكبٌرة
فً عدد الدول المستقلة وزٌادة وحدات القوى الدولٌة وظهور األسلحة المتطورة ذات
الرؤوس النووٌة وظهور جماعات المصالح الخاصة بدأ التعدد والتشابك فً السمات
األساسٌة للنظام العالمً منها:
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أ /تعدد القوى الفاعلة الدولٌة
فلم تعد الساحة الدولٌة حكرا على الدول الكبرى أو على الدول فقط بل دخلت
إلٌها أطراف فاعلة أخرى مثل المنظمات الدولٌة حكومٌة وغٌر حكومٌة والشركات
الكبرى والجماعات الثورٌة وغٌرها.
ب/تغٌر مدلول القوة:
كانت القوة تعنً المفهوم التقلٌدي لها أي العسكري أو حتى االقتصادي  ،ولكن
بعد الحرب العالمٌة الثانٌة لم ٌعد لها هذا المدلول بدلٌل انسحاب الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة القوٌة عسكرٌا من حرب فٌتنام ،ذلك أن الخوف من إثارة ردود الفعل من
اإلتحاد السوفٌاتً أو الصٌن فً حرب فٌتنام ،اضطر الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى
االنسحاب متحملة آثار الهزٌمة.
ج /زٌادة الترابط الدولً:
ترتب على زٌادة وسائل االتصال واالعتماد المتبادل بٌن الدول فً المجاالت
االقتصادٌة بفضل تكنولوجٌا االتصال ،أٌن ظهر نوع من التجانس العالمً فً القٌم
وهو ما ٌعتبر شرطا ضرورٌا لخلق مجتمع سٌاسً ٌضم العالم كله.
د/تفاقم الصراع:
إن احتمال التكامل الدولً مازال بعٌد التحقٌق فقد بقً الصراع قوٌا فً أرجاء
العالم فً أواخر القرن العشرٌن بٌن الجبابرة للسٌطرة على الكرة األرضٌة فبٌنما تزاٌد
نشاط اإلتحاد السوفٌاتً وكوبا فً إفرٌقٌا وفً الشرق األوسط فإن الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة كانت تعمل على تكثٌف جهودها -،ومازالت –لنشر شبكة الصوارٌخ المضادة
للصوارٌخ فً مختلف أنحاء القارة األوروبٌة(.)1
ــــــــــــــــــــــــــ
(-)1محمد علً القوزي،المرجع السابق،الصفحة15:
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الفرع الخامس :أطراف العالقات الدولٌة.
ال ٌمكن أن تنشأ عالقة إال بتواجد طرفٌن فأكثر ،لذا فإن العالقات الدولٌة
هً األخرى تنشأ بوجود الدول تلك األطراف الفاعلة فً العالقات الدولٌة ،و هذا ما
ٌستخلص من تسمٌتها " العالقات الدولٌة " و ما ٌشٌر إلٌه كذلك الفقه الدولً الحدٌث
لتحدٌد شروط قٌام الدولة .
و تعت بر الدولة شخصا رئٌسٌا للقانون الدولً العام ،و فاعال مؤثرا فً مجرى
العالقات الدولٌة باعتبارها حجر الزاوٌة فً النظام الدولً برمته ،ألن الدول هً أول
المخاطبٌن بقواعد القانون الدولً العام و المساهمٌن فً وضعها فً آن واحد. )1(.
و تعتبر أهلٌة الدخول فً عالقات مع الدول األخرى عنصرا مادٌا و معنوٌا
ٌتعلق بالفاعلٌة فً مجال العالقات الدولٌة. )2( .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1و(-)2عمر صدوق ،قانون المجتمع العالمً المعاصر،د م ج 1996 .ص38/37.
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المطلب الثانً :العالقات الدولٌة والعلوم األخرى.
تهتم العالقات الدولٌة ببحث المسائل الدولٌة فتلتقً بذلك وتتداخل مع العلوم
األخرى التً تتناول جانبا من هذه المسائل ،فما هً نقاط االلتقاء ونقاط االختالف بٌن
العالقات الدولٌة من جهة والعلوم األخرى من جهة ثانٌة.
الفرع األول:العالقات الدولٌة والقانون الدولً العام:
إن القانون الدولً العام هو القانون المنظم للعالقة بٌن أفراد المجتمع الدولً
سواء كانوا دوال أو منظمات دولٌة أو غٌرها من الجماعات السٌاسٌة المختلفة الموجودة
فً هذا المجتمع وتبٌن مالهم من حقوق وما علٌهم من التزامات ،فهو علم قوانٌن كون
أن مهمة القانونً هو تحدٌد القواعد المطبقة على أعضاء المجتمع الدولً وتفسٌرها
والتحقق من مدى احترامها.
أما العالقات الدولٌة فهً تحلٌل موضوعً ألحداث الواقع الدولً .إذن االختالف
ٌتمثل فً أن العالقات الدولٌة تهتم بالتحلٌل الموضوعً بٌنما القانون الدولً العام ٌهتم
بالتحلٌل الشكلً للروابط القانونٌة (المصادر الشكلٌة)
وٌلتقٌان فً أنهما ٌعمالن فً مجال واحد هو مجال العالقات بٌن الدول وفٌما
عدى ذلك فإنهما ٌختلفان منهجا ومادة.
فعلم العالقات الدولٌة علم تجرٌبً أي علم وقائع ،فهو ٌبدأ من وقائع العالقات
الدولٌة لتحلٌلها تحلٌال موضوعٌا من أجل تفسٌرها والتوقع فً شأنها ،بٌنما ٌرتبط
القانون الدولً العام بالمعرفة القانونٌة بمنهجها التحلٌلً الشكلً دون العناٌة بواقع البٌئة
الدولٌة.
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فمادة البحث فً القانون الدولً العام هً الروابط القانونٌة بٌنما مادة البحث فً
علم العالقات الدولٌة هً روابط الواقع(.)1
لكن فقهاء القانون الدولً العام ٌعتمدون على التعرف على واقع الحٌاة الدولٌة
للتعرف على المصادر الحقٌقٌة للقانون الدولً العام ومن أجل تطوٌر هذا القانون
ومساعدته على النمو( )2وإال وقع االختالل بٌن الواقع الدولً وهٌاكله القانونٌة.
الفرع الثانً:العالقات الدولٌة والتارٌخ الدبلوماسً:
ٌهتم التارٌخ الدبلوماسً بتفسٌر الوقائع التً حدثت فً الماضً والتً تحدث فً
الحاضر وٌسجلها من أجل المساهمة فً فهم القضاٌا الدولٌة المعاصرة.فٌشترك التارٌخ
الدبلوماسً مع العالقات الدولٌة مع العالقات الدولٌة فً تناول العالقات بٌن الدول ،كما
ٌساهم التارٌخ الدبلوماسً فً فهم أحداث الحاضر واستخراج القواعد التً تتحكم
بالظواهر الدولٌة أي تقدٌم المادة األولٌة للعالقات الدولٌة.
وٌقول بعض التارٌخٌٌن أن علم العالقات الدولٌة لٌس إال التارٌخ المعاصر
لعالقات الدول ،أما أوجه االختالف بٌنهما تتمثل فً الهدف الذي ٌهتم به كل علم
فالتارٌخ الدبلوماسً ٌهتم بالماضً فً حٌن أن العالقات الدولٌة تهتم بالحاضر
واحتماالت المستقبل.
أي أن معرفة الواقع فً التارٌخ الدبلوماسً تنحصر فً الزمان والمكان دون
العناٌة بالكشف عما قد تنطوي علٌه من انتظام،بٌنما ٌسعى علم العالقات الدولٌة إلى
()3
الفهم الشامل ألحداث الواقع الدولً دون العناٌة بكل حدث فً حد ذاته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1و(-)3محمد طه بدوي،لٌلى أمٌن مرسً،المرجع السابق،الصفحة49 :و50
 -2محمد منذر ،المرجع السابق،الصفحة20:
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الفرع الثالث:العالقات الدولٌة وعلم السٌاسة:
هما علمان ٌتناوالن وجهٌن لواقع واحد هو المجتمع السٌاسً ،فعلم السٌاسة
ٌتناول المجتمع السٌاسً فً ذاته ،بٌنما ٌتناول علم العالقات الدولٌة العالقات بٌن
المجتمعات السٌاسٌة ،أي أن علم السٌاسة ٌتناول المجتمع السٌاسً داخل الدولة بٌنما
العالقات الدولٌة تتناول العالقات بٌن مجتمعات سٌاسٌة عدة أو بٌن دول عدة ،بمعنى
آخر علم السٌاسة ٌتخذ من ظاهرة السلطة أو الحكم فً الدولة موضوعا أساسٌا لدراسته
فإن العالقات الدولٌة تهتم بدراسة السلطة فً إطار المجتمع الدولً .
فهما ٌلتقٌان فً دراسة ظاهرة واحدة هً الصراع على السلطة وٌختلفان فً
اإلطار الذي ٌدور فٌه الصراع ،أي أنه باستثناء الحقل الجغرافً المتغٌر تتطابق
موضوعاتهما.
إن العلماء ال ٌجمعون على مادة العالقات الدولٌة بأنها جزء من علم السٌاسة
فمنهم من ٌرى أنها مادة مستقلة قائمة بنفسها،وفً اجتماع لهٌئة الٌونسكو فً أبرٌل
 1952بإنجلترا تم االتفاق تقرٌبا على أن مادة العالقات الدولٌة جزء من مادة علم
السٌاسة واستندوا فً ذلك عل حجج منها:
أن علم السٌاسة ٌدور حول دراسة الدولة وال ٌمكن أن تقوم عالقات دولٌة بغٌر وجودالدولة .
أن دراسة السٌاسة الخارجٌة جزء أساسً من مادة العالقات وهذه السٌاسة الخارجٌةمرتبطة بنظام الحكم داخل الدولة الذي هو جزء من مادة علم السٌاسة ،إذن فالعالقات
() 1
الدولٌة هً جزء من علم السٌاسة
إن العلمان هما مادتان مترابطتان ال ٌجوز الفصل بٌنهما كما ال ٌجوز الخلط
بٌنهما فلكل منهما مجال اختصاصه بالرغم من التقائهما فً بعض النقاط (.)2
ــــــــــــــــــــــــــــــ
-1صالح أحمد هرٌدي،المرجع السابق،الصفحة75:
-2محمد منذر،المرجع السابق،الصفحة23:
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تضمنت تقارٌر المؤتمرات العلمٌة التً نظمتها هٌئة الٌونسكو لبحث موضوع
العلوم السٌاسٌة أن مادة العالقات الدولٌة تشمل ثالث مواد فرعٌة لكنها متصلة هً:
السٌاسة الدولٌة :تتناول دراسة السٌاسات الخارجٌة للدول وتفاعل تلك السٌاساتبعضها ببعض.
التنظٌم الدولً :وٌشمل دراسة أهم المنظمات الدولٌة.القانون الدولً :وٌتناول دراسة القواعد القانونٌة التً تنظم عالقات الدول بعضهاببعض وعالقتها بالتنظٌمات الدولٌة.
الفرع الرابع:العالقات الدولٌة والسٌاسة الخارجٌة:
ٌمكن فهم السٌاسة الخارجٌة لدولة من الدول على النشاط السٌاسً الخارجً
لصانع القرار والرامً إلى التأثٌر فً البٌئة الخارجٌة لدولته أو أنها منهج العمل الواعً
الذي ٌعتمده الممثلون الرسمٌون للمجتمع بهدف تثبٌت موقف دولً أو تفسٌره فً النظام
الدولً بما ٌتفق والهدف أو األهداف المحددة سلفا ,فهً سلوك الدولة السٌاسً الخارجً
والذي ٌعبر عن إرادة الدولة ومصالحها اتجاه غٌرها من الوحدات السٌاسٌة أو الدول
خالل فترة زمنٌة معٌنة ولتحقٌق أهداف محددة.
فالدولة عندما تضع سٌاستها الخارجٌة تضع فً اعتبارها المصلحة الوطنٌة
بالدرجة األولى وتستند فً ذلك على مقوماتها الداخلٌة وظروفها التارٌخٌة وأوضاعها
الجغرافٌة واإلستراتٌجٌة.
إن صلة العالقات الدولٌة والسٌاسة الخارجٌة وثٌقة حٌث أن العالقات الدولٌة هً
نتٌجة للسٌاسات الخارجٌة ،فالسٌاسة الخارجٌة تعد بمثابة األداة األساسٌة التً ٌتم من
خاللها عملٌة اتصال الدولة وتفاعلها مع بٌئتها اإلقلٌمٌة والعالمٌة قصد التأثٌر فً
األخٌرة لصالحها(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(-)1تامر كامل الخزرجً،العالقات السٌاسٌة الدولٌة وإستراتٌجٌة إدارة األزمات،الطبعة
األولى،الصفحة63:
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لعل أوضح ما ٌمكن أن ٌقال عن السٌاسة الخارجٌة والعالقات الدولٌة هو ما
ذكره "سوندرمان" فً العالقات الدولٌة حٌث ٌقول ":إن تخطٌط الدولة لسٌاستها خارج
حدودها هو بمثابة سٌاسة خارجٌة إذا ما اعتبرت من وجهة النظر الدولة نفسها وهو
بمثابة عالقة دولٌة إذا نظر إلٌها من وجهة النظر العالمً األوسع(. )1
الفرع الخامس:العالقات الدولٌة والدبلوماسٌة:
تعرف الدبلوماسٌة بأنها علم وفن المفاوضات ،أو هً توجٌه العالقات الدولٌة أو
هً مجموعة القواعد واألعراف والمبادئ الدولٌة التً تهتم بتنظٌم العالقات القائمة بٌن
الدول والمنظمات الدولٌة والتوفٌق بٌن مصالح الدول وذلك بإجراء المفاوضات
واالجتماعات والمؤتمرات الدولٌة وعقد االتفاقٌات والمعاهدات(.)2
فالدبلوماسٌة هً مجموعة القواعد واألعراف الدولٌة واإلجراءات والمراسٌم
والشكلٌات التً تهتم بتنظٌم العالقة بٌن أشخاص القانون الدولً وتبٌن حقوقهم
وواجباتهم وامتٌازاتهم وشروط ممارسة مهامهم الرسمٌة واألصول التً ٌترتب علٌهم
إتباعها لتطبٌق أحكام القانون الدولً ومبادئه ،وهً فضال عن ذلك علم وفن تنظٌم
وإدارة العالقات وتمثٌل الحكومة وحماٌة مصالح الدولة الوطنٌة لدى حكومة بلد أجنبً
والتً ٌمارسها المبعوثون الدبلوماسٌون من خالل المفاوضات.
وٌستخدم مصطلح الدبلوماسٌة أحٌانا للداللة على معرفة العالقات الدولٌة
والمصالح التابعة لكل دولة والمعاهدات واالتفاقٌات التً تنظم عالقة الدول ببعضها ،
إذن فإن النشاطات التً ٌمارسها الدبلوماسٌون تعد جزءا من العالقات الدولٌة بٌن األمم
والدول ،إذن الدبلوماسٌة هً وسٌلة ولٌست غاٌة وهً أداة مجندة لخدمة وإنجاح أي
خٌار تقره السلطة بأقل الكلف وتجنٌبها المضار وهً نشاط ٌهدف إلى تجنب الحرب
فً العالقات بٌن الدول .
إن الدبلوماسٌة لها دور فً تعزٌز التعاون وتفادي الحرب ،لكن تشدٌدها على المساواة
والتعاون بٌن األطراف ال ٌمكن أن ٌقره واقع العالقات الدولٌة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1محمد علً القوزي،المرجع السابق،الصفحة12:
-2عمر سعد هللا،معجم فً القانون الدولً المعاصر،الطبعة األولى دٌوان المطبوعات
الجامعٌة 2005الصفحة224:
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الفرع السادس:العالقات الدولٌة واألمن القومً:
األمن القومً هو تأمٌن كٌان الدولة ضد األخطار التً تهددها داخلٌا وخارجٌا
وتأمٌن مصالحها وتهٌئة الظروف المناسبة لتحقٌق أهدافها وغاٌاتها القومٌة .
إن معظم الدول عندما تضع سٌاستها األمنٌة وخصوصا الخارجٌة منها تنطلق
من مدى االنسجام أو التناقض بٌن مصالحها وغٌرها من الدول وبالتالً نوعٌة
العالقات السائدة بٌنها.
كما أن العالقة بٌن العالقات الدولٌة واألمن القومً عبرت عن نفسها بصٌغ
متعددة فمؤتمرات األمن ونزع السالح وحظر التجارب النووٌة كلها صٌغ تتوسم إرساء
نمط من العالقات الدولٌة قائمة على أساس التعاون السلمً.

18
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المبحث الثانً :التوجهات الرئٌسٌة العالقات الدولٌة و العوامل المؤثرة فٌها
إن التوجهات الرئٌسٌة للعالقات الدولٌة تنطوي على السٌاسات المنتهجة
من طرف الدول أو التً تفرض علٌها إذا كانت دول ناقصة السٌادة ،لكن هذه
التوجهات ال تنتهجها الدول إلى بناءا على عوامل عدة تتغٌر بتغٌرها و تستقر
باستقرارها ،و من شك أن هذه العوامل ال ٌمكن لها أن تستقر فً ظل التطور
التكنولوجً و التقنٌات الحدٌثة.
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المطلب األول :التوجهات الرئٌسٌة للعالقات الدولٌة
الفرع األول:سٌاسة العزلة:
وتقوم على الرأي القائل أن قوة الدولة تتحقق بالحد من تفاعلها مع العالم
الخارجً ،أي تضٌٌق عالقاتها الخارجٌة ،لكن الواضح أن العالقات الدولٌة بصورتها
الراهنة وما تنطوي علٌه من تداخل فً المصالح وتزاٌد اعتماد كل دولة على الدول
األخرى وفً ظل التقدم الهائل لالتصاالت ٌجعل إمكانٌة إتباع سٌاسة العزلة أمرا بعٌد
النجاح.
الفرع الثانً:سٌاسة الحٌاد:
والحٌاد نظام دولً ٌرتب على الدولة التً تأخذ به مجموعة من الحقوق
والواجبات الدولٌة وقد تتخذ الدولة موقف الحٌاد بمحض إرادتها أو قد ٌفرض
علٌها(النمسا).
وٌتوجب على الدول المحاٌدة أن تمتنع عن تقدٌم أي نوع من المساعدات للدول
المتحاربة.
الفرع الثالث:سٌاسة عدم االنحٌاز.
تشكلت هذه السٌاسة كرد فعل لألوضاع السائدة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة،
وصراع الحرب الباردة التً بلغت أوجها بٌن المعسكر الشرقً ( االتحاد السوفٌاتً )
من جهة و المعسكر الغربً ( الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ) من جهة أخرى.ودعت إلى
دعم حركات التحرر العالمٌة ودعم التعاٌش السلمً بٌن الدول المختلفة وتجنب
االنضمام إلى األحالف العسكرٌة السائدة فً تلك الفترة نذكر منها حلف الناتو و حلف
وارسو ،وعدم إبرام أي اتفاقٌة مع أي من القطبٌن  ،لكن بعد اعتالء مخائٌل
غرباتشوف سدة الحكم و تبنٌه لسٌاسة الحوار و الشفافٌة ،ما أدى إلى تفكك االتحاد
20
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السوفٌاتً و استقالل جمهورٌات أوروبا الشرقٌة وانتهاء الحرب الباردة فلم ٌعد لهذه
الحركة دور وهذا لعدم وجود التوتر الدولً.
الفرع الرابع:سٌاسة التحالفات.
وهً تجمع قوتٌن أو أكثر فً حلف لمواجهة قوة أخرى وبهدف حماٌة األمن
القومً والدفاع عن المصالح الوطنٌة وتعتبر التحالفات أكثر السٌاسات الخارجٌة واقعٌة
والتقاء مع العالقات الدولٌة .لقد لجأت الدول إلى نظام التحالفات عندما شعرت
المنظمات العالمٌة للسالم بأنها لم تستطع تأمٌن األمن الدولً،فكانت التحالفات حماٌة
لمصالح الدول ودرءا لتطلع الطامعٌن فً أراضٌها فطالما ظلت العالقات الدولٌة قائمة
على التعدد بٌن الدول ذات السٌادة فستبقى عملٌة التحالف باقٌة والتً تقوم على
المصلحة(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1محمد علً القوزي،المرجع السابق،الصفحة57:
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المطلب الثانً :العوامل المؤثرة فً العالقات الدولٌة.
هناك العدٌد من العوامل المؤثرة فً العالقات الدولٌة ومن بٌن أكثرها تأثٌرا:
الفرع األول:العامل الجغرافً و االقتصادي.
أ /العامل الجغرافً:
فقوة الدولة تعتمد على موقعها الجغرافً وسعتها وطبٌعة حدودها السٌاسٌة
،فنوعٌة المجتمعات المجاورة والقرب والبعد من مراكز اإلنتاج والحضارات فً العالم
وما للدولة من منافذ على البحر كلها عوامل تؤثر على الدور الذي تلعبه الدولة فً
مجال العالقات الدولٌة.
أما الموارد الطبٌعٌة فإنها تعتبر من العوامل األساسٌة فً قوة وثروة األمم وفً
مقاومة الضغوط الدولٌة على أن معاٌٌر الثروة الطبٌعٌة لٌس ثابتا.
ب/العامل االقتصادي:
هناك نزاعات عدٌدة عبر العصور المختلفة كانت دوافعها اقتصادٌة من أجل
السٌطرة على منافذ التجارة الدولٌة أو الحصول أو التحكم فً المواد األولٌة (الصراع
على االلزاس واللورٌن).
ومن وسائل الضغط التً لها تأثٌر على العالقات الدولٌة المعونات االقتصادٌة
فتعتبر برامج المعونات االقتصادٌة التً تقدمها الدول الغنٌة ألصدقائها من وسائل
الضغط المهمة فً توجٌه سٌاسات هؤالء األصدقاء وٌجعلها أحٌانا حلٌفة لها مثل
مشروع مارشال الذي تمثل فً تقدٌم الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى دول أوروبا بعد
الحرب العالمٌة الثانٌة معونات العمار ما خربته الحرب وفق شروط معٌنة لضمان
محالفة تلك الدول وعدم دخولها ضمن خط المعسكر الشرقً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1محمد علً القوزي،المرجع السابق،الصفحة28:
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فالحاجة االقتصادٌة تدفع فً أغلب األحٌان إلى التنازل السٌاسً ،باإلضافة إلى
المدٌونٌة الخارجٌة مما ٌجعل مانحً القروض ٌفرضون شروطهم.
الفرع الثانً:العامل العسكري.
ٌرتبط هذا المتغٌر بالقدرة العسكرٌة للدولة ومدى إمكانٌة نظامها السٌاسً من
توظٌف القوات المسلحة لضمان األمن القومً وصٌانته من التهدٌدات القائمة والمحتملة
،فالدول الضعٌفة تنتفً علٌها القدرة الذاتٌة على الدفاع عن كٌانها ،األمر الذي ٌدفعها
إلى البحث عن الحماٌة الخارجٌة والقبول بالنتائج المترتبة عن ذلك على حرٌة قرارها
السٌاسً فكلما كانت الدولة أكثر اعتمادا على غٌرها عسكرٌا كانت أكثر خضوعا
بالضرورة

()1

الفرع الثالث:العوامل الخارجٌة.
فإنه إذا لم تكن هناك محددات خارجٌة فإنه لن تكون هناك سٌاسة خارجٌة
،فالدولة حٌن تضع سٌاستها الخارجٌة فإنها فً معظم األحوال تكون فً حال رد فعل
لبعض الظروف الواقعة فً بٌئتها الخارجٌة.
وأثبت الكثٌر من الباحثٌن بأن السلوك الصراعً الدولً لدول العالم ٌتفق إلى حد
كبٌر مع عالقة الحوافز واالستجابة أي أن الدول التً سلكت سلوكا صراعٌا هً الدول
التً كانت هدفا لسلوك صراعً من قبل دولة أخرى أي أن هناك مٌال مشابها نحو
تبادل السلوك

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1تامر كامل الخزرجً،المرجع السابق،الصفحة115:
-2محمد علً القوزي،المرجع السابق،الصفحة31:
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الفرع الرابع:المتغٌر العلمً والتقنً و صناعة القرار.
أ /المتغٌر العلمً و التقنً:
كلما توسعت المعرفة اإلنسانٌة بشأن القوى المحركة للطبٌعة كلما توفرت سبل
جدٌدة وانفتحت آفاق رحبة لتحوٌل القدرات الطبٌعٌة إلى فوائد ومكاسب تعم البشرٌة.
كما أن للمتغٌر العلمً والتقنً تأثٌرات على األمن من خالل األسلحة التً أصبحت
تخترق العوائق الطبٌعٌة التً كان لها دور فً صٌانة أمن الدولة ،باإلضافة إلى وسائل
االتصال والمواصالت التً جعلت إمكانٌة تسرب المعلومات أمرا صعبا،وهكذا فإن
التقنٌة تؤثر على المجتمع فً داخل الدولة وعلى العالم(.)1
ب /شخصٌة صانع القرار.
فالعالقات الدولٌة ألٌة دولة ال تتحدد فً ضوء المتغٌرات الموضوعٌة فحسب
وإنما ٌتفاعل دور وتأثٌر هذه العوامل مع متغٌرات من نوع آخر ومختلف  ،هً
المتغٌرات المرتبطة بشخصٌة صانع القرار وٌبدو هذا التأثٌر أكثر وضوحا فً الدول
التً لم تؤسس مؤسساتها السٌاسٌة أو لٌس لها دور أو دورها ضئٌل فً عملٌة صنع
السٌاسات الخارجٌة.
فشخصٌة صانع القرار هً انعكاس لتكوٌنه النفسً الذي ٌدفعه إلى اعتماد
سٌاسات وأنماط سلوكٌة محدودة()2إضافة إلى خبراته وتجاربه السابقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1و(-)2تامر كامل الخزرجً،المرجع السابق،الصفحة117:و130
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المبحث األول :دراسة العالقات الدولٌة.
المطلب األول :النظرٌات والمناهج المتبعة فً دراسة العالقات الدولٌة.
للنظرٌة فً العلوم االجتماعٌة عامة وفً العالقات الدولٌة خاصة وظٌفتان
أساسٌتان هما:
توفٌر أفضل وسٌلة منهجٌة من أجل تدوٌن ما هو معروف سابقا.توفٌر األساس الذي منه ٌمكن االنطالق للحصول على مزٌد من المعرفة وتدوٌنها.ونظرا للنظام الدولً الذي ٌحدد طبٌعة العالقات الدولٌة لٌس كال متكامال إنما
تسوده الخصوصٌات وأحٌانا التناقضات لذلك تعددت النظرٌات فً العالقات الدولٌة
وتنوعت فً تحدٌد األسس التً تقوم علٌها وذلك ٌعنً اختالف مناهج الدراسة
والتحلٌل.
ٌمكن تصنٌف النظرٌات تصنٌفا ثنائٌا ،و ذلك فً التصنٌفات التالٌة:
الفرع األول:النظرٌة الفلسفٌة والنظرٌة التجرٌبٌة.
تنطلق األولى من مسلمات بناءا على قٌم محدودة أخالقٌة وأدبٌة بهدف بناء نظام
دولًٌ ،ما تنطلق الثانٌة من حاالت محدودة دون أن تهتم إلى إطالق أحكام عامة.
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الفرع الثانً:النظرٌة العامة والنظرٌة الجزئٌة.
األولى تهدف من خالل نظرتها الكلٌة إٌضاح وتفسٌر مختلف الظواهر الدولٌة
،أما الثانٌة الجزئٌة فإنها تتناول جانبا أو شكال من الظواهر أو التفاعالت الدولٌة
كنظرٌة صنع القرار.
الفرع الثالث:النظرٌة اإلستنتاجٌة النظرٌة االستقرائٌة.
تنطلق األولى من فرضٌات ومسلمات معٌنة الستكشاف قواعد سلوكٌة محددة
فهً تنطلق من الخاص إلى العام كأن تنطلق من صنع القرار إلى النظام الدولً (.)1
الفرع الرابع:نظرٌة اتخاذ القرار(صنع القرار).
وهً من أكثر النظرٌات التً تلقى اهتماما فً دراسة العالقات الدولٌة وتهتم
بتحلٌل كل العوامل والمؤثرات التً تحٌط بواضعً السٌاسة الخارجٌة عند إصدارهم
قرارات معٌنة.فاتخاذ القرار هو عملٌة متتابعة المراحل وتشمل عددا من األطراف
الفاعلٌن فً قرارٌة معٌنة تضم الوحدات المسؤولة عن اتخاذ القرار ،فالسٌاسة
الخارجٌة عبارة عن محصلة لقرارات تتخذ من قبل أولئك األشخاص الذٌن ٌتولون
مناصب رسمٌة فً الدولة .
وٌؤثر فً هذه األطراف المتفاعلة عدد من العوامل مثل:الدوافع ومجاالت الخبرة
(.)2
واالختصاص ونمط االتصاالت واألهداف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1محمد منذر ،المرجع السابق ،الصفحة26:
-2محمد تامر الخزرجً،المرجع السابق،الصفحة85:و96
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إال أنه تم توجٌه انتقادات لهذه النظرٌة :
أن الكٌفٌة التً ٌعالج بها موضوع الدوافع فً اتخاذ القرارات الخارجٌة غٌر واضحةأو محددة ،فالدوافع الشخصٌة ٌصعب إبراز تأثٌرها فً اتخاذ القرار.
أن هذا المنهاج لم ٌتعرض لتحدٌد نوعٌة التأثٌرات المتبادلة واالرتباطات القائمة بٌنمختلف العناصر والمتغٌرات الرئٌسٌة فً اتخاذ القرار.
مما دفع البعض إلى القول بأن كل ما ٌمكن عمله وفق هذا المنهج هو التنبؤ بأنه
تحت ظروف معٌنة ثمة قرارات أو سٌاسات معٌنة تكون أكثر احتماال من غٌرها وفً
ما عدى ذلك فإن قدرتها على التنبؤ السلٌم غٌر موجودة  ،باإلضافة إلى ذلك فإن قدرة
هذا المنهج تنحصر أساسا فً التحلٌل الالحق أي بعد أن ٌتم اتخاذ القرارات الخارجٌة
()1
فعال،ولٌس التنبؤ قبل اتخاذ القرار
باإلضافة إلى ذلك توجد مناهج أخرى لدراسة العالقات الدولٌة منها :منهج
تحلٌل النظام.
منهج تحلٌل النظام:
ٌقوم هذا المنهج على تحلٌل النظام السٌاسً الدولً ومكوناته الفرعٌة وهذا للتوصل إلى
القوانٌن والنماذج المتكررة فً كٌفٌة عمل هذا النظم وتحدٌد مصادر ومظاهر االنتظام
فٌها وكذلك التوصل إلى استنتاجات عامة تتعلق بعوامل التوازن واالختالل التً تحكم
تطور هذه النظم الدولٌة الرئٌسٌة والفرعٌة وانتقالها من شكل آلخر.وقد تعرض هذا
المنهج لعدد كبٌر من االنتقادات منها:
أن البحث عن قوانٌن عامة ٌنطوي على مغالطة  ،إذ أن أقصى ما ٌمكن التوصل إلٌههو اتجاهات فً ظل تحفظات معٌنة مما ٌجعل من استنتاج قوانٌن سببٌة أمرا غٌر
ممكن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1صالح أحمد هرٌدي،المرجع السابق،الصفحة35:
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أن علماء العالقات الدولٌة من أنصار هذا المنهج ٌرٌدون الوصول إلى مستوى منالتحلٌل النظري الذي ٌتٌح لهم القدرة على التنبؤ الدقٌق بتطورات المستقبل ،والتنبؤ ال
ٌصبح ممكنا إال فً تلك المجاالت التً ٌقل فٌها عدد المتغٌرات إلى أدنى حد ممكن
وبشرط أن ٌكون فً اإلمكان حصر عدد المتغٌرات وبدون توفر هذٌن الشرطٌن ٌصبح
التنبؤ أمرا مشكوكا فً قٌمته .
أن هذا المنهج ٌفترض أن السٌاسة الخارجٌة تتخذ وفقا ألسس علمٌة معٌنة بالشكلالذي ٌتٌح استنتاج قوانٌن عامة تستطٌع أن تفسر ما ٌحدث  ،إال أن الواقع خالف ذلك
ألن الذي ٌتحكم فً اتجاه هذه السٌاسات هً ضغوط وقوى ومؤثرات ومتغٌرات ال
صلة لها بهذا المنطق(. )1
الفرع الخامس :نظرٌة المبارٌات.
هً أكثر األسالٌب المتطورة والمستخدمة فً مجال التحلٌل النظري للعالقات
الدولٌة وهً تقوم على تخٌل أزمات دولٌة حقٌقٌة أو وهمٌة وإسناد أدوار محددة لعدد
من األطراف بتحلٌل كافة أبعاد األزمة وعمل نطاق واسع من القرارات البدٌلة التً
تصلح لحل هذه األزمات،تقوم الفكرة العامة لنظرٌة المبارٌات على افتراض أن
الصراعات تنقسم بطبٌعتها إلى فئتٌن رئٌسٌتٌن:صراعات تنافسٌة وصراعات غٌر
تنافسٌة.
وترى أن صنع القرار ٌتضمن درجة معٌنة من العقالنٌة فكل العب ٌسعى لنٌل
مكاسب قصوى وأن نتٌجة المباراة التنافسٌة أو التعاونٌة ال ٌرتبط ارتباطا وثٌقا
بخٌارات الالعب أو الالعبٌن المقابلٌن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1صالح أحمد هرٌدي،المرجع السابق،الصفحة92:
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فأي مسلك ٌختاره الالعب (أ) أو مجموعة الالعبٌن فً فرٌق (أ) ٌجب أن ٌأخذ
بعٌن االعتبار أولوٌات واختٌارات الالعب (ب) أو مجموعة الالعبٌن فً فرٌق (ب).
فتهتم هذه النظرٌة بالمواجهات بٌن المصالح فبالنسبة للصراعات التً تكون
مصالح أطرافها متعارضة ،فإن الكسب الذي ٌتحقق لمصلحة أحدها ٌمثل فً نفس
الوقت وبنفس الدرجة خسارة لطرف اآلخر.
أما فٌما ٌخص الصراعات غٌر التنافسٌة فإن المصالح تكون متداخلة إلى حد
ٌسمح بتقدٌم التنازالت والوصول فً النهاٌة إلى نقطة اتفاق وسط ،أي ٌمكن للصراع
أن ٌصٌر تعاونا(.)1
لكن عٌب هذه النظرٌة أنها تقوم على افتراض مواقف معٌنة قد ال تحدث فً الواقع
كما ٌمكن أن تحدث،لكن الدول فٌها تتصرف بطرٌقة مخالفة تماما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(-)1تامر كامل الخزرجً،المرجع السابق،الصفحة39:
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المطلب الثانً :المدارس التً تناولت العالقات الدولٌة.
برغم هذا التصنٌف للنظرٌات فً العالقات الدولٌة تبقى هناك صعوبات سببها
تعدد المتغٌرات الدولٌة التً حاول بعض الباحثٌن جمع هذه المفاهٌم الفكرٌة المتناقضة
فً تٌارات أساسٌة فً العالقات الدولٌة هً:

31

أســــاس قيــــام العالقـــــات الدوليــــة

الفرع األول :التٌار الماركسً.
ٌنطلق من رؤٌة ماركسٌة للعالقات االجتماعٌة التً ترتكز على الصراع الطبقً
المرتبط بعالقات اإلنتاج فكذلك الروابط الدولٌة تقوم على تناقضات طبقٌة تسمح لنا
بدراسة العالقات الدولٌة من حٌث أن السٌاسات الخارجٌة لبلد ما مرتبطة بصراع
الطبقات الموجودة داخل البالد وهذا الصراع هو الذي ٌوجه السٌاسة الخارجٌة وبذلك
ال تكون السٌاسة الخارجٌة سوى استمرار للسٌاسة الوطنٌة باعتبار أن أطراف اللعبة
الدولٌة هم مالكو الرأسمال الذٌن ٌختفون وراء الدولة.
الفرع الثانً:التٌار األنجلوساكسونً.
وٌجمع عدة أفكار هً:
أن المجهود الذي ٌمٌل لتجٌع الدراسات التً تمثل أهمٌة بالنسبة للعالقات الدولٌة هوفً النهاٌة قرٌب من مهمة تجمٌع كل االختصاصات سواء كانت إنسانٌة ،اجتماعٌة
،طبٌعٌة وأن هذا العلم هو فً نفس الوقت تارٌخ وفلسفة وفن .
جوهر السٌاسة العالمٌة مطابق لجوهر السٌاسة الوطنٌة وهو الصراع من أجل السلطةواالختالف فقط فً البٌئة التً ٌقوم فٌها الصراع.
وجود اختالف جذري بٌن الوسط الداخلً والوسط الدولً لٌصبح هناك علم سٌاسةداخلً وهو علم السلطة ،وعلم السٌاسة خارجً وهو علم غٌاب السلطة وهو ما ٌفسر
اللجوء الشرعً إلى العنف فً العالقات الدولٌة.

-دراسة العالقات الدولٌة من زاوٌة علم االجتماع.
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االستقرار لٌس نتٌجة رغبة فً السالم بل لوجود شرعٌة عامة فً النظام القائم علىتوافق دولً حول طبٌعة اإلجراءات المستخدمة وحول األهداف والسبل الجائزة أو
المسموح بها فً السٌاسة الخارجٌة،بٌنما النظام غٌر المستقر "الثوري" ٌتمٌز برفض
إحدى الدول الرئٌسٌة فً النظام لقواعد اللعبة.
الفرع الثالث:المدرسة الفرنسٌة.
هناك أربع عوامل تقوم بدور مهم فً تكوٌن العالقات الدولٌة:
القوى العمٌقة وتشمل األوضاع السكانٌة واألوضاع االقتصادٌة،والعوامل النفسٌة.األزمات الحربٌة الكبرى.فمجموع هذه العوامل ٌشكل العالقات الدولٌة،فباإلمكان صهر هذه التٌارات بعدد منالمدارس لكل منها دعاتها ومفكروها وأفكارها ومفاهٌمها محتفظة باستقاللٌتها عن
غٌرها من المدارس ومعبرة عن مرحلة من مراحل تطور العالقات(.)1
الفرع الرابع:المدرسة المثالٌة (تبلورت كمدرسة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة).
ٌنطلق أصحاب هذه المدرسة فً دراستهم للعالقات الدولٌة من مقدمات عقائدٌة
أو أخالقٌة أو مٌتافٌزٌقٌة لالنتهاء بالتحلٌل الفلسفً للقول بما ٌجب أن تكون علٌه
العالقات الدولٌة متى تكون فاضلة أو مثالٌة فهم ٌعتبرون الضمٌر اإلنسانً هو الحكم
األعلى فً القضاٌا األخالقٌة وفً ضبط العالقات الدولٌة ووقف المثالٌون موقف رفض
لمجموعة المبادئ السائدة فً المجتمع الدولً مثل :مبدأ توازن القوى وطرحوا مبادئ
مقابلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(-)1محمد منذر،المرجع السابق،الصفحة29:
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فهم ال ٌحللون الواقع كما هو،بل وفقا لتصوراتهم لنظام مثالً ٌتالءم مع القٌم
والمبادئ التً ٌعتنقونها أي تصور وجود نظام دولً قائم على حكم القانون والخضوع
لسلطة التنظٌم الدولً فً كل ما ٌتعلق بشؤون المجتمع الدولً ،وركزوا على دور
العقل فً إدارة الشؤون العالمٌة ،ورأوا أن نشر العلم ٌنعكس على اإلنسان بالتصرفات
السلٌمة .وبعض المثالٌٌن نهجوا نهجا قانونٌا فً تحلٌل العالقات الدولٌة ،أي درسوا
الموضوع من زاوٌة القانون الدولً أكثر من أي شًء آخر،فركزوا على المعاهدات
واالتفاقات الدولٌة من حٌث التزام األطراف والجزاءات وعلى المسؤولٌة والتمٌٌز بٌن
ما هو مشروع أو غٌر مشروع والتكٌٌف القانونً للحرب واالعتراف وكٌفٌة تسوٌة
المنازعات ،أي اهتموا بالحكم على مدى قانونٌة السلوك ورأوا أن احترام الحقوق
وااللتزامات وسٌلة للحفاظ على السالم العالمً.ولم ٌتعرضوا لتحلٌل العوامل
والمتغٌرات الخارجٌة التً تؤثر فً نماذج السلوك الخارجً لكل دولة،إال أن هذا
المنهج ال ٌمكن التركٌز علٌه ألن العالقات ال مكن النظر إلٌها بعٌدا عن صبغتها
السٌاسٌة وتجمٌدها فً إطار من القواعد القانونٌة الشكلٌة .فإن كان الشك أن هناك
إطار قانونً ٌحٌط بالعالقات الدولٌة إال أن القوى والمؤتمرات التً توجهها وتتحكم
فٌها ال تمت إلى النواحً القانونٌة بصلة فالذي ٌتحكم فً هذه العالقات هً المصالح
القومٌة واالستراتٌجٌة للدول.
إذن فالمدرسة المثالٌة عجزت عن تحدٌد الدوافع التً تحرك الدول نحو العدوان
والحرب،فالتصورات المثالٌة ال ٌمكن أن تشكل بذاتها نظرٌة أو هٌكال محددا ٌمكن
تحلٌله والتعرف على الجوانب المختلفة التً تحكم عمله ألن تلك التصورات ال تعكس
األوضاع الحقٌقٌة للمجتمع الدولً الذي ال ٌزال ٌعلق أهمٌة كبرى على القوة.
الفرع الخامس:المدرسة الواقعٌة.
لقد تحولت أحداث الحرب العالمٌة الثانٌة و التطورات التً رافقتها التفكٌر من
المثالٌة إلى الواقعٌة ،أي من القانون والتنظٌم إلى عنصر القوة أي انتقال االهتمام من
دراسة المنظمات الدولٌة والقانون الدولً إلى دراسة السٌاسة الدولٌة.
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وتستقً الواقعٌة مادتها الخام من التارٌخ لتصل إلى تعمٌمات حول السلوك
الدولً بتركٌزها على الدولة كأساس وكوحدة للتحلٌل وهنا ٌظهر المنهج التارٌخً
كمنهج لدراسة العالقات الدولٌة فدراسة جذور العالقات الدولٌة وامتداداتها التارٌخٌة
أمر ضروري الستٌعاب المالبسات التً تحٌط بالعالقات الدولٌة فً أشكالها المعاصرة
،على أساس أن الحاضر إنما ٌعكس الماضً وأن المستقبل هو محصلة لقانون أزلً
ٌتحكم لوحده فً تطور الظواهر والتحوالت االجتماعٌة المختلفة ،وهو القانون
(.)1
التارٌخً
فأنصار هذا المذهب ٌعتقدون بأنه ٌحقق عدة مزاٌا منها:
القدرة على تحري األسباب التً تكمن وراء فشل أو نجاح سٌاسات خارجٌة فً وقتمعٌن واستخالص دالالت عامة ألنماط السلوك الدولً المختلفة.
أن استخدام المنهج التارٌخً ٌؤدي إلى تفهم أكبر وأعمق لالتجاهات التً ٌسلكهاتطور العالقات السٌاسٌة بٌن الدولة وانتقالها من نظام آلخر.
إال أن هذا المنهج ال ٌخلو من سلبٌات من أن األحداث التارٌخٌة متداخلة مما ٌجعل من
الصعب عملٌا تحدٌد القوى الرئٌسٌة التً تتحكم فً العالقات الدولٌة عند أي مرحلة من
مراحل تطورها ،إذن ركز أصحاب النظرٌة الواقعٌة على اإلمكانٌة المتوفرة للدول لما
لها من دور هام فً تحدٌد نتٌجة الصراع الدولً وقدرتها على التأثٌر فً سلوك
اآلخرٌن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(-)1محمد تامر الخزرجً،المرجع السابق،الصفحة75:
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إن القوة ومٌزان القوى والمصلحة القومٌة تشكل جمٌعها المنطلقات األساسٌة
للمدرسة الواقعٌة ،فذهب فرٌق إلى التركٌز على القوة واعتبروا أنفسهم األكثر اتصاال
بالواقع الدولً والمعبرٌن عن أوضاعه وٌرون أن جوهر سٌاسة الدولة ال ٌمكن
الوصول إلٌه إال عن طرٌق واحد ال بدٌل عنه هو مفهوم القوة والتً ٌعنى بها مدى
التأثٌر النسبً الذي تمارسه الدول فً عالقاتها المتبادلة ،وهً لٌست بالضرورة مرادفة
للعنف بأشكاله المادٌة والعسكرٌة بل هً الناتج النهائً فً لحظة ما لعدد من المتغٌرات
المادٌة وغٌر المادٌة والتفاعل الذي ٌتم بٌن هذه العناصر والمكونات هو الذي ٌحدد فً
النهاٌة حجم قوة الدولة وبحسب هذا الحجم تتحدد إمكانٌتها فً التأثٌر السٌاسً فً
مواجهة غٌرها من الدول .لذلك على الدولة أن تحافظ على قوتها وتزٌد منها ألن ذلك
ٌعنً القدرة على خوض الحرب ،ومن هنا تنظر هذه النظرٌة إلى المجتمع الدولً
والعالقات الدولٌة على أنها صراع مستمر نحو زٌادة قوة الدولة واستقاللها بغض
النظر عن التأثٌر التً تتركها فً مصالح الدول األخرى،كما أنهم أهملوا دور باقً
المؤثرات ،فالقوة وحدها ال تستطٌع أن تكون أداة تحلٌل.
هذا االتجاه تعرض للنقد لعدم تحدٌد مفاهٌم القوة والتمٌٌز بٌن القوى التً تأتً كناتج
سٌاسً والقوة التً تؤثر كدافع محرك،فلكل واحد من هذه المفاهٌم ٌبرر حقائق وٌرتب
نتائج تختلف فً طبٌعتها ومضمونها .
وذهب آخرون إلى أن السعً نحو تحقٌق المصلحة القومٌة للدولة هو الهدف النهائً
والمستمر لسٌاستها الخارجٌة ،بمعنى أن المصلحة القومٌة هً محور االرتكاز والقوة
الرئٌسٌة المحركة للسٌاسة الخارجٌة ألي دولة من الدول.
فهذا المنهج ٌجرد أهداف السٌاسات الخارجٌة للدول من التبرٌرات المفتعلة أو غٌر
الواقعٌة كما أن فكرة المصالح القومٌة توضح جانب االستمرار فً السٌاسات الخارجٌة
للدول رغم التبدل الذي قد ٌصٌب الزعامات السٌاسٌة واألنماط االدٌولوجٌة المسٌطرة
 ،بمعنى :أٌا كانت طبٌعة االختالف فً العوامل السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة واالدٌولوجٌة
والطبٌعة التً تؤثر فً األوضاع المتمٌزة لكل دولة وتدفعها إلى الصراع والتعاون مع
غٌرها من الدول فإن المصلحة القومٌة هً التً تحدد السلوك الخارجً ألي دولة
عضو فً المجتمع الدولً .
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إال أنه ٌؤخذ على هذا المنهج أنه ٌبالغ فً تصوٌر السلوك الخارجً بحٌث ٌجعله
سلوكا رشٌدا موجه بالدرجة األولى إلى حماٌة المصالح القومٌة للدولة فً حٌن أن
هناك سٌاسات تتحدد من دوافع شخصٌة ،كما أنه ٌجعل مصادر السلوك الخارجً للدول
هو كامل واحد (المصلحة القومٌة) فً حٌن أن تغٌر المعتقدات االدٌولوجٌة واألجهزة
السٌاسٌة الحاكمة ٌتبعه فً كثٌر من األحٌان تغٌٌر فً مضمون السٌاسات الخارجٌة(.)1
فً حٌن ذهب اتجاه آخر إلى أن تساوي القوى هو أحدى السبل الهامة إلقامة
السالم واالستقرار ،فالتوازن الذي تعنٌه هذه النظرٌة هو توازن واقعً بمعنى أنه تعبٌر
عن حالة من االستقرار النسبً المؤقت ،الذي قد ٌختل تحت تأثٌر بعض العوامل فاسحا
الطرٌق أمام ظهور توازن مؤقت جدٌد،فالدلو غالبا ما تتبع سٌاسات تضمن لها
الحصول على أفضل وضع ممكن فً إطار التوازن الدولً القائم ،وتحاول اإلبقاء على
أوضاع التوازن الدولً.
كما أن الطبٌعة المزدوجة لفكرة التوازن من حٌث أنها تجمع بٌن األساس
النظري لما ٌجب أن ٌكون علٌه سلوك الدول والذي ٌتصف بالمٌل إلى التوازن ٌخلق
أفضل إطار لتفهم العالقات الدولٌة.
ٌؤخذ على هذا االتجاه أن تحلٌل العالقات الدولٌة فً إطار فكرة التوازن
واالستقرار ٌتجاهل حقٌقة جوهرٌة وهً أن بعض المحاوالت أو الجهود التً تبذلها
الدول قصد تحقٌق التوازن قد تنتهً فً اتجاه مغاٌر أي قد تؤدي إلى إحداث أوضاع
التخلخل وعدم االستقرار كما أن هذا االتجاه ٌتجاهل الدوافع التً تحرك الدول ،إذ ال
ٌمكن االعتماد على فكرة التوازن لوجود متغٌرات ال ٌمكن التعرف علٌها فضال عن
صعوبة قٌاسها وتحلٌلها وصعوبة الحكم على نظام إذا ما كان فً حالة توازن أو عدم
توازن(.)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1و(-)2صالح أحمد هرٌدي ،المرجع السابق،الصفحة24:و3
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فهذه هً مختلف المناهج فً المدرسة الواقعٌة وما تعرضت له من انتقادات
والتً ساهمت فً إضعاف موقع المدرسة الواقعٌة وتبٌان عجزها فً دراسة العالقات
الدولٌة مما دفع لظهور مدرسة أخرى هً الواقعٌة الجدٌدة التً اعتبرت امتدادا لها
ولكنها تتطور عنها من حٌث انفتاحها على العلوم االجتماعٌة األخرى مستفٌدة منها.
الفرع السادس:المدرسة السلوكٌة.
وهً نظرٌة تحاول دراسة تأثٌر عدد قلٌل من المتغٌرات على أكبر عدد ممكن
من الحاالت بشكل منتظم الستخراج أوجه وأنماط التشابه والتكرار الضرورٌة لبناء
نظرٌة ،فهً بذلك تحاول الربط بٌن الظواهر السٌاسٌة واالجتماعٌة لتخرج بنتٌجة
مؤداها أن السلوك السٌاسً هو جزء من سلوك اجتماعً عام فأدخلت هذه النظرٌة
العدٌد من العلوم األخرى كعلم النفس واالجتماع.
فتنصب الدراسة على الفرد ولٌس على الوحدات السٌاسٌة الكبٌرة ،وهذا بهدف
تحدٌد كل ظواهر العالقات الدولٌة على أساس من السلوك الملحوظ وذلك فً محاولة
للنظر فً سلوك الفاعلٌن فً العالقات الدولٌة كأفراد ولهم عواطف ومٌول()1فهذا
المنهج ٌقوم على استخدام علم النفس فً تفهم العوامل التً تحٌط بالتغٌر فً التراكٌب
االجتماعٌة للدول وانعكاسات هذا التغٌٌر على قوتها السٌاسٌة منطلقٌن من أن سلوكٌات
الدول هً أساسا سلوكٌات األفراد والجماعات باعتبار سلوك البشر هو جوهر العالقات
السٌاسٌة .ومن بٌن النظرٌات التً أخذت بأفكار المدرسة السلوكٌة فً دراسة العالقات
الدولٌة نظرٌة اتخاذ القرار و منهج تحلٌل النظام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(- )1محمد تامر الخزرجً،المرجع السابق،الصفحة85:و96
38

أســــاس قيــــام العالقـــــات الدوليــــة

المبحث الثانً :تطور العالقات الدولٌة

نشأت العالقات الدولٌة منذ نشأة الجماعات البشرٌة حٌث كانت تقوم عالقات
وروابط الجوار مع القبائل بعضها ببعض.كما كانت الحرب تمثل أحد أشكال هذه
العالقات وتطورت هذه العالقات لتشمل تبادل المنافع وحل النزاعات التً كانت تقوم
بسبب التنازع على أماكن الصٌد ومصادر المٌاه وإن كان كثٌر من العلماء ٌرون أن
العالقات الدولٌة بمفهومها الحدٌث لم تنشأ إال مع نشأة الدول ،أي لم ٌكن لها وجود قبل
مؤتمر واستفالٌا . 1648
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المطلب األول :العالقات الدولٌة فً العصر القدٌم.
الحقٌقة أن العالقات الدولٌة ترجع لما قبل التارٌخ بأجٌال عدٌدة ،حٌث توضح
االكتشافات األثرٌة على وجود عالقات دولٌة قبل المٌالد ،أٌن كانت الجماعات البدائٌة
تشعر بالحاجة للتفاوض مع الجماعات البدائٌة األخرى قصد وقف القتال لنقل الجرحى
ودفن الموتى وتبادل األسرى.
فقد عرفت الحضارات القدٌمة بوادر العالقات الدولٌة ،لكنها كانت تتسم بعدم
الدٌمومة وارتباطها بالحرب كوسٌلة لحل النزاعات.

الفرع األول:العالقات الدولٌة عند الفراعنة.
كانت الحضارة المصرٌة القدٌمة القائمة على ضفاف النٌل صاحبة عالقات دولٌة
مع من جاورها من الحضارات ،وكانت سٌاستها الخارجٌة قائمة على:
مبدأ توازن القوى مع إمارات سورٌا وفلسطٌن ،بحٌث تثٌر النزاع بٌن هذٌن الكٌانٌنلتفادي تحالفهما ،وعدم ظهور قوة تفوق قوة مصر الفرعونٌة.
تقدٌم المعونات المالٌة والهداٌا لملوك وأمراء البالد المجاورة.المصاهرة والزواج وقبول شباب البالد المجاورة لتوثٌق الروابط مع الحضاراتالمجاورة (. )1

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(-)1صالح أحمد هرٌدي،المرجع السابق،الصفحة77:
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وأبرز مثال لما وصلت إلٌه مصر الفرعونٌة فً العالقات الدولٌة معاهدة
التحالف التً أبرمها "رمسٌس الثانً"مع "خانٌسار" ملك الحثٌٌن سنة 1279وكانت أهم
بنود هذه المعاهدة:
مبدأ السالم الدائم بٌن الدولتٌن.التحالف الدفاعً ضد أي عدوان خارجً.تسلٌم الالجئٌن السٌاسٌٌن.كما أن الفراعنة أبرموا عدة معاهدات مع ملوك وقادة الشعوب المجاورة وٌمكن
تصنٌفها ضمن ثالث فئات-:معاهدات تبعٌة-معاهدات تحالف-معاهدة حماٌة.
الفرع الثانً:العالقات الدولٌة فً بالد الرافدٌن.
ٌضرب المثل فً هذه الحضارة بمعاهدة أبرمت حوالً 3100قبل المٌالد بٌن
"أٌناتم" الحاكم المنتصر لمدٌنة الجاش مع ممثلً شعب "أوما" وقد نصت تلك المعاهدة
على حرمة الحدود التً اعترف بها شعب "أوما" أي تم تنظٌم الحدود بٌن الدولتٌن
وتضمنت شرطا ٌقضً بتسوٌة المنازعات التً تقوم بها عن طرٌق التحكٌم(.)1
الفرع الثالث:العالقات الدولٌة فً الحضارة الهندٌة والصٌنٌة.
فً الهند وجد قانون "مانو" الذي وضع حوالً  1000سنة قبل المٌالد وجاء فٌه
ما ٌسمى الٌوم قانون الحرب والقانون اإلنسانً فقد حرم"مانو" قتل من استسلم وكذا
العدو النائم أو األعزل والشخص غٌر المحارب وحتى العدو المشتبك مع خصم آخر.
وفً مجال القانون الدبلوماسً ٌقول "مانو" ":الفن الدبلوماسً ٌتجلى فً تجنب الحرب
وتدعٌم السلم"(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1و(-)2بن عامر تونسً ،المجتمع الدولً المعاصر،الطبعة الخامسة،دٌوان
المطبوعات الجامعٌة 2004الصفحة9:و11
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كما عرفت الصٌن بعض القواعد المنظمة لمراسٌم استقبال الحكام والسفراء.وال
تفوتنا اإلشارة إلى مجًء الدٌانة الٌهودٌة التً كانت تدعو للمساواة والعدل ،إال أن
الٌهود اتصفوا باالنعزالٌة والتعالً على الشعوب األخرى وكانوا ٌرفضون الدخول
معهم فً عالقات سلمٌة  ،وعدم تقٌدهم فً الحروب بأي مبادئ.
الفرع الرابع:العالقات الدولٌة عند الٌونان.
كان المجتمع الٌونانً متكونا من عدة مدن مستقلة إال أن سكانها ٌنتمون لحضارة
مشتركة مما فرض علٌها ضرورة إٌجاد أسالٌب وطرق سلمٌة لتحقٌق التحالف وحماٌة
التجارة وإدامة السلم وحل المشاكل وتسوٌة المنازعات وتبادل الدبلوماسٌٌن الناجمة عن
تعامالتهم المستمرة وأدى ذلك إلى تمكنهم من إرساء أسالٌب المفاوضات وحل
المنازعات وتبادل الدبلوماسٌٌن،فكانت العالقات بٌن المدن تتصف بالثبات والنظام قائمة
فً وقت السلم على التعاهد وتبادل البعثات المؤقتة ،فإذا قام خالف بٌنها لجأت إلى
التحكٌم.
أما فً زمن الحرب فكانت العالقة تخضع لبعض القواعد المفترض احترامها من
المحاربٌن فالحرب ال تبدأ إال بعد إعالنها واعتبار المعابد أماكن مصونة الحرمة ،وعدم
جواز االعتداء على الجرحى واألسرى.
ٌمكن اعتبار عالقات المدن الٌونانٌة فٌما بٌنها عالقات داخلٌة وهذا ألن المدن
كانت بٌنها ورابط كثٌرة مما ٌضفً على العالقات صفة الداخلٌة أكثر مما هً
خارجٌة.أما فً عالقة المدن الٌونانٌة مع غٌرها فإنها لم تعترف لتلك الدول بتلك
الحقوق ألنها كانت تراها أقل شأنا فكانت الحرب هً أساس العالقة بٌن الٌونان
والشعوب األخرى.
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الفرع الخامس:العالقات الدولٌة عند الرومان.
كانت اإلمبراطورٌة الرومانٌة تفضل استعمال القوة فً عالقاتها الخارجٌة على
االستعانة بالدبلوماسٌة ،لكن وبالرغم من ذلك فقد أبرمت روما مع المدن التً تغلبت
علٌها ونحتها نوعا من الحكم الذاتً (معاهدات الحكم الذاتً) (.)1
ووضع الرومان قانونا ٌنظم عالقتهم مع الغٌر وهو قانون الشعوب وسمً
القاضً الفاصل فً النزاع بقاضً الغرباء ،ومع تطور اإلمبراطورٌة نشأ ما ٌسمى
بقانون األجانب المستقلة قواعده عن قانون الشعوب وطبقت قواعده على سكان األقالٌم
التً كان ٌتم فتحها.
وكان مجلس الشٌوخ فً البداٌة ٌتولى إدارة السٌاسة الخارجٌة لروما ثم انتقلت
هذه السلطة إلى اإلمبراطور الذي ٌستشٌر مجلس الشٌوخ ،كما وجد دٌوان خاص
بالشؤون الخارجٌة مهمته األولى رعاٌة العالقات الدولٌة بٌن روما وغٌرها من الدول
األجنبٌة وفض النزاعات ،كما أبرمت بعض المعاهدات مع الشعوب المغلوبة فكان
للرومان نفس طابع العقلٌة الٌونانٌة ،لكن لما ضعفت اإلمبراطورٌة الرومانٌة وانقسامها
إلى قسم غربً وآخر شرقً تحولت سٌاستها الخارجٌة من عسكرٌة إلى دبلوماسٌة
فارتكزت سٌاسة روما الشرقٌة على:
التفرٌق بٌن جٌرانها وإضعافهم.شراء صداقة القبائل المجاورة عن طرٌق الهداٌا.-نشر الدٌن المسٌحً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(-)1صالح أحمد هرٌدي،المرجع السابق،الصفحة81:
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ٌمكن القول أن العصر القدٌم تمٌز بقلة العالقات بٌن الدول وهذا لصعوبة
االتصال وتفضٌل سٌاسة العزلة ،واعتقاد كل دولة أنها متمٌزة عن بقٌة الشعوب ونتٌجة
لذلك كانت العالقات القائمة بٌن الدول تقوم على أساس التمٌٌز بٌن الجماعات.
وبالرغم من ذلك تعتبر العالقات التً كانت تربط المجتمعات البدائٌة فٌما بٌنها
جزءا ال ٌستهان به فً مشوار تطور العالقات الدولٌة.
المطلب الثانً:العالقات الدولٌة فً العصرٌن الوسٌط و الحدٌث.
ال تتمٌز القرون الوسطى فً بداٌتها عن العهد القدٌم إذ ظلت فكرة الحق لألقوى
هً السائدة ومما ساعد على ذلك سقوط اإلمبراطورٌة الرومانٌة وتقسٌمها إلى عدة
ممالك وإمارات اتسمت العالقات فٌما بٌنها بالحرب خاصة .كما أن ظهور النظام
اإلقطاعً جعل الملك ال ٌستطٌع أن ٌعبر عن كامل اإلرادة لمملكته فأدى ذلك إلى عدم
إمكانٌة إٌجاد عالقة دولٌة(.)1
الفرع األول :المسٌحٌة و العالقات الدولٌة.
أول ما ظهر كأثر النتشار تعالٌم المسٌحٌة قٌام الرابطة الدٌنٌة بٌن الدول فً
شكل عصبٌة دٌنٌة و نشأ ما ٌسمى " األسرة الدولٌة المسٌحٌة " التً ٌتساوى جمٌع
أعضاءها فً الحقوق و الواجبات .)2( .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(- )1بن عامر تونسً ،المرجع السابق ،الصفحة.31:
( – )2عمر صدوق المرجع السابق .ص17.
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لكن بانتشار مبادئ الدٌانة المسٌحٌة التً تدعو إلى السالم ومحبة الناس على
أساس أن المجتمع البشري واحد ال فرق فٌه ،ساعد على تطبٌق العالقات بٌن الممالك
األوروبٌة تحت زعامة البابا روحٌا إضافة إلى نبذ الحرب رغم اختالفهم فً تحرٌمها
إال أنهم توصلوا للتفرقة بٌن الحرب المشروعة وهً الحرب الدفاعٌة التً تهدف
للقضاء على الظلم وإعادة السالم ،وبٌن الحرب غٌر المشروعة التً تهدف إلى السبً
والغنائم.
ولعل من أهم إسهامات المسٌحٌة فً العالقات الدولٌة ما ٌلً:
السلم اإللهً :وهو حماٌة مفروضة لرجال الدٌن والرهبان والراهبات.الهدنة :أي تحرٌم الحرب تحرٌما قاطعا فً فترات وأٌام من السنة.التحكٌم البابوي :وكان ٌقوم به البابا عن طرٌق حل المنازعات التً تقع بٌن الدولوالملوك واألمراء ،وأوضح مثال على ذلك القرار الذي أصدره البابا اسكندر السادس
عام  1492بتقسٌم العالم الجدٌد(أمرٌكا) بٌن إسبانٌا والبرتغال بعد أن اشتركتا فً
الكشف عنه.
غٌر أنه جاء وقت شعرت فٌه دول أوروبا بضرورة التخلص من سلطات
الكنٌسة وذلك عن طرٌق تحقٌق وحدانٌتها الداخلٌة والقضاء على النظام اإلقطاعً وكذا
توطٌد العالقات بٌنها على أساس المصالح المشتركة.وظهرت حركة اإلصالح الدٌنً
وانقسم العالم المسٌحً إلى قسمٌن:قسم ٌؤٌد بقاء الكنٌسة وهو المذهب الكاثولٌكً وقسم
ٌؤٌد الحركة وهو المذهب البروتستانتً،ودخل الفرٌقان فً حروب دامت أكثر من100
سنة كان أخطرها حرب الثالثٌن عاما والتً انتهت بإبرام معاهدة واست فالٌا ،كما أن
ظهور اإلسالم وتهدٌده بانتزاع الرٌادة العالمٌة على حساب المسٌحٌة ساعد على عودة
نوع من الوئام بٌن األوروبٌٌن.
هذا فٌما ٌخص الحضارة الغربٌة فماذا عن الحضارة اإلسالمٌة؟
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الفرع الثانً:اإلسالم والعالقات الدولٌة.
قبل ذلك نشٌر إلى نوع من العالقات الدولٌة قبل مجًء اإلسالم بٌن العرب ،فقد
دفعتهم ظروف ومعطٌات بٌئٌة إلى التعاون فٌما بٌنهم (أي بٌن القبائل) حٌث أن العرب
قاموا ببناء عالقات تفاعل سلمً مع الشعوب المجاورة نتٌجة لظروف اقتصادٌة دفعت
العرب للسفر وممارسة التجارة مع األقوام والشعوب األخرى وإقامة عالقات
وارتباطات معها  ،فوجدت المفاوضات لحل المشاكل وعقد الصلح بعد الحرب وعقد
المعاهدات التجارٌة مع األقوام العربٌة وغٌر العربٌة التً كان موطنها على حافة شبه
الجزٌرة مثل :الشام والٌمن.
بعد مجًء اإلسالم توحد العرب فً دولة عربٌة إسالمٌة لها مكانتها ونفوذها فً
العالم وامتدت رقعتها فزاد احتكاكها بالشعوب والدول القائمة آنذاك مثل الفرس والروم.
ولما كان الغالب على تلك الدول أنها غٌر إسالمٌة فإنه لم ٌكن باستطاعة الدولة
اإلسالمٌة إلزام هذه الدول بالتحاكم إلى الشرٌعة  ،لكن مع ذلك دخلت الشرٌعة
اإلسالمٌة فً عالقة مع أوروبا المسٌحٌة سواء فً عالقات حربٌة أو سلمٌة فكانت
هناك اتفاقات عدٌدة بٌن العالمٌن باإلضافة إلى ما تمٌزت به الحروب الصلٌبٌة من
مفاوضات عدٌدة للوصول إلى اتفاقات.
إن المتتبع لعالقة المسلمٌن مع غٌرهم ٌالحظ أمرٌن هما :الجهاد والعالقات
السلمٌة وقد اختلف الفقهاء فً أصل عالقة الدولة اإلسالمٌة بغٌرها ،فرٌق ٌرى بأن
األصل فً العالقة هو الجهاد مما جعل البعض ٌقول أن المسلمٌن ال ٌعرفون إال
السٌف.أما الفرٌق الثانً فٌرى أن الجهاد ال ٌكون إال دفاعا وأنه مشروط قصد حماٌة
الدعوة اإلسالمٌة وأنصارها وأن السلم هو األصل فً عالقة المسلمٌن بغٌرهم ،لقوله
تعالى ":ال ٌنهاكم هللا عن الذٌن لم ٌقاتلوكم فً الدٌن ولم ٌخرجوكم من دٌاركم أن
تبروهم وتقسطوا إلٌهم إن هللا ٌحب المقسطٌن.إنما ٌنهاكم هللا عن الذٌن قاتلوكم فً الدٌن
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وأخرجوكم من دٌاركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن ٌتولهم فأولئك هم
الظالمون"( .)1فواضح من سٌاق اآلٌة أن المنهً عن اإللقاء إلٌهم بالمودة هم الذٌن
كفروا بالحق وطردوا المؤمنٌن وقاتلوهم.وقوله تعالى ":وإن جنحوا للسلم فاجنح
لها"(،)2وقوله تعالىٌ":ا أٌها الذٌن آمنوا ادخلوا فً السلم كافة"(.)3وقوله تعالى":فإن
اعتزلوكم فلم ٌقاتلوكم وألقوا إلٌكم السلم فما جعل هللا لكم علٌهم سبٌال"

()4

وحث اإلسالم على نشر الدٌن بالحسنى والكلمة الطٌبة مصداقا لقوله تعالى":ادع
إلى سبٌل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتً هً أحسن"

()5

وقوله عز

وجل ":كتب علٌكم القتال وهو كره لكم " ( )6فٌه إشارة إلى أن القتال مكروه.
وقد نصت أحكام القرآن على احترام المعاهدات ،قال تعالى":إال الذٌن عاهدتم من
المشركٌن ثم لم ٌنقصوكم شٌئا ولم ٌظاهروا علٌكم أحدا فأتموا إلٌهم عهدهم إلى مدتهم
إن هللا ٌحب المتقٌن"( ،)1وأما عن السنة فقد روي عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه
قال...":إال من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته ،أو أخذ منه شٌئا بغٌر طٌب
نفس فأنا حجٌجه ٌوم القٌامة"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(-)1الممتحنة9:
(-)2األنفال61:
(-)3البقرة208:
(-)4النساء90:
(-)5النحل135:
(-)6البقرة216:
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وقوله صلى هللا علٌه وسلم":من قتل معاهدا لم ٌرح رائحة الجنة وإن رٌحها
ٌوجد من مسٌرة أربعٌن عاما"رواه البخاري.
وقد استمر المسلمون فً ممارسة الدبلوماسٌة إلى جانب الجهاد سواء كان ذلك
فً عهد الخلفاء أو بعدهم فكانت العالقة بٌن الدولة اإلسالمٌة وغٌرها على أساس
التعاٌش السلمً (بٌن دار اإلسالم ودار الحرب).
والحرب عمل استثنائً ٌكون فً حالة الدفاع،قال تعالى ":قاتلوا فً سبٌل هللا
الذٌن ٌقاتلونكم ( )2وقوله عز وجل":وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة وٌكون الدٌن
هلل"(،)3وٌكون أٌضا من أجل تحقٌق حرٌة الدعوة اإلسالمٌة قصد توصٌل دعوة الحق
إلى غٌر المسلمٌن (.)4
وقد حث اإلسالم على إتباع السلوك اإلنسانً فً حال قٌام الحرب وٌظهر ذلك
من خالل الوصاٌا التً كان ٌقدمها الرسول صلى هللا علٌه وسلم والخلفاء من بعده
،ومما جاء فٌه ا :عدم االعتداء على الحرٌة الدٌنٌة وعدم االعتداء على الدٌن ومعالجة
الجرحى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(-)1التوبة04:
( -)2البقرة190:
(-)3البقرة193 :
( -)4بن عامر تونسً  ،المرجع السابق ،الصفحة23:

48

أســــاس قيــــام العالقـــــات الدوليــــة
ومن أمثلة إدراك المسلمٌن للدور الذي تلعبه العالقات الدبلوماسٌة فً تهدئة
األمور ،الوفد الذي أرسله الخلٌفة األموي عبد الملك بن مروان برئاسة عامر بن
شرحبٌل إلى القسطنطٌنٌة لشرح السٌاسة المالٌة الجدٌدة التً تبنتها الحكومة األموٌة
بإصدار دٌنار إسالمً لٌحل محل الدٌنار البٌزنطً،وهذا تهدئة لخاطر اإلمبراطور(.)1
الفرع الثالث:العالقات الدولٌة من معاهدة واست فالٌا إلى الحرب العالمٌة األولى.
بعد إبرام معاهدة واست فالٌا سنة 1648أخذت العالقات الدولٌة اتجاه آخر تسٌر
فٌه وتتطور على أساس التعاون والمشاركة بدال من السٌطرة واإلخضاع مستندة فً
ذلك إلى قواعد تنظٌمٌة ثابتة تبعد بها عن التحكم والفوضى التً كانت تسودها من قبل
حتى أن بعض العلماء ٌرون أن دراسة هذه المادة ٌجب أن تبدأ من هذا التارٌخ وأهم ما
جاءت به هذه المعاهدة :
إنهاء السٌطرة البابوٌة وإقرارها لمبدأ المساواة بٌن الدول دون النظر إلى نظمهاالداخلٌة فكانت هذه المعاهدة الخطوة األولى نحو تسجٌل علمانٌة العالقات الدولٌة.
زوال فكرة الحرب العادلة وغٌر العادلة.إقرار نظام إحالل البعثات الدبلوماسٌة الدائمة.أخذت بفكرة توازن القوى باعتبارها وسٌلة للعمل على استتباب السالم فً أوروبا .-إبراز أهمٌة المؤتمر الدولً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1صالح أحمد هرٌدي،المرجع السابق،الصفحة87:
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باإلضافة إلى هذه المعاهدة فقد ساهمت عوامل أخرى فً تطور العالقات الدولٌة
منها اكتشاف القارة األمرٌكٌة الذي جعل دخول دولة غٌر أوروبٌة إلى مسرح العالقات
الدولٌة خاصة بعد حصولها على استقاللها بعد الثورة األمرٌكٌة سنة.1776
كما أن ظهور مبدأ القومٌات ساعد على إنشاء دول وكذا تفتت الوحدة المسٌحٌة مما
ساعد على ظهور الدولة واألمة التً تمٌزت برغبتها فً البقاء والتعصب ،وساعد ذلك
على حصر الحروب بٌن األطراف المتنازعة وحال دون تحولها لحرب عامة ،كما نتج
عن هذا المبدأ حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها مما أدى إلى أن تعود العالقات الدولٌة
لتتسم بالحدة والعنف.
فبعد معاهدة واست فالٌا استقر الحال فً أوروبا إلى عهد لوٌس الرابع عشر
الذي وسع ممتلكاته على حساب الدول المجاورة له فواجهته الدول واشتبكت معه فً
حرب مضنٌة انتهت بإبرام معاهدة"أوترخت" عام  ،1713بعدها قامت الثورة الفرنسٌة
سنة  1789ودعت إلى مبادئ سامٌة كحق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها،وعدم التدخل
فً الشؤون الداخلٌة للدول،المساواة...
لكن هذه المبادئ لم تحترم ،فبعد وصول نابلٌون للحكم سنة  1805أعلن بأن
نظام الحكم سٌصبح دكتاتورٌا ،وأصبحت له أطماع توسعٌة على حساب الدول األخرى
،فتكتلت الدول تطبٌقا لمبدأ توازن القوى الذي جاء فً االتفاقٌة السالفة الذكر وواجهته
فً حروب وتمكنت من القضاء علٌه فً حرب واترلو سنة  1814وألزمته الدول على
إبرام معاهدة فٌٌنا سنة  1815والتً أكدت على مبدأ توازن القوى وتنظٌم التوازن
األوروبً ،كما اهتمت هذه المعاهدة بالعالقات الدبلوماسٌة ،ووضع سوٌسرا فً حالة
حٌاد دائم وهذا مبدأ جدٌد فً العالقات الدولٌة ،ثم بدأت فترة المؤتمرات ونتٌجة لذلك
عملت بعض الدول على إبقاء األوضاع كما هً لما فً ذلك من مصلحتها فقامت بإبرام
الحلف المقدس وهو تصرٌح مشترك بٌن روسٌا وبروسٌا والنمسا أعلنوا فٌه رغبتهم
وتحالفهم من أجل قمع الحرٌات الدٌمقراطٌة.
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أ-ثم انضمت انجلترا إلى هذا الحلف ووقعت معها معاهدة سنة  1820لتزم بموجبها
الدول الموقعة علٌها أن تحافظ على األوضاع اإلقلٌمٌة والسٌاسٌة بالقوة المسلحة.
ب-وتحقٌقا لنفس الغرض أبرم رؤساء الدول األربع معاهدة"اكس الشابٌل"1818
وانضمت إلٌهم فرنسا ونصبت هذه الدول نفسها قٌمة على شؤون أوروبا  ،وأعطت
لنفسها الحق فً التدخل فً جمٌع المنازعات األوروبٌة فكانت العالقات موجهة لحماٌة
مصالح الدول الكبرى.إال أن الحركة القومٌة وما تبعها من قٌام دول مستقلة جدٌدة
ووجود أفكار بقبول دول غٌر مسٌحٌة دفعت بالمنادات لحل المشاكل عن طرٌق عقد
المؤتمرات إضافة لوجود حركة تشرٌعٌة قانونٌة ترمً إلى وضع قواعد لتنظٌم
العالقات بٌن الدول وتألٌف منظمات دولٌة لإلشراف على تلك العالقة فظهرت اللجان
النهرٌة الدولٌة لإلشراف على تسوٌة المشاكل التً ٌطرحها استعمال األنهار الدولٌة
.ثم ظهرت االتحادات اإلدارٌة مثل اتحاد البرٌد العالمً،إذن عرفت العالقات الدولٌة
تطورا هاما خالل القرن 19باعتمادها أسلوب المؤتمرات كوسٌلة معتادة لتحقٌق التعاون
الدولً.
ج-وقد تمٌزت الفترة السابقة الندالع الحرب العالمٌة األولى باالستقرار النسبً وحتى
الحروب التً اندلعت كانت قصٌرة.
اتفقت األطراف على تجدٌد لقاءاتهم تحت رعاٌة الملوك أنفسهم مباشرة،أو بحضور
وزرائهم قصد التشاور وتبادل الرأي فً مصالحهم المشتركة وتدبر أنجح الوسائل
لتحقٌق الطمأنٌنة والمحافظة على السالم فً أوروبا.
ج-إال أن أعظم اقتراح بناء فً مجال العالقات الدولٌة شهده العالم فً النصف الثانً
من القرن 19هو ممارسة التحكٌم،لكن الدول الكبرى عارضت ممارسته إذا تعلق األمر
بمصالحها،ومع ذلك فقد كانت ممارسة التحكٌم نافعة فً حل الكثٌر من النزاعات
الثانوٌة إال أنها لم تفعل شٌئا فً إزالة التوتر بٌن الدول العظمى أو فً التخفٌف من
عبء التسلح ونفقاته التً أدت إلى حرب عالمٌة أولى.
وفً مؤتمر الهاي للسالم المنعقد عام 1899وعام 1907بذلت مساع كثٌرة للتوسع فً
تطبٌق التحكٌم الدولً وظهرت الرغبة فً تخفٌف عبء التسلٌح إلبعاد شبح الحرب إال
أن هذه المحاوالت باءت بالفشل.
د-وعندما انعقاد مؤتمر الهاي للمرة الثانٌة عام 1907أخذ القٌصر الروسً زمام
المبادرة لقٌام الدول بعرض نزاعاتها على محكمة التحكٌم فً الخالفات التً قد تنشأ
بٌن دولتٌن ،ومع ذلك فقد فشل هذا المؤتمر وتبٌن أنه ما من عمل لنزع سالح أوروبا.
هـ-فً سبتمبر عام  1914وضعت مشروعات لمعاهدات تحكٌم بٌن الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة وكل من برٌطانٌا وفرنسا ،وبمقتضى هذه المعاهدات ٌمكن رفع أي نزاع
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تعذر حله بالطرق السٌاسٌة إلى لجنة دولٌة مشتركة نظم عملها وصالحٌتها بصورة
دقٌقة.
و-لكن ثمار هذه المعاهدات لم تظهر بسبب نشوب الحرب العالمٌة األولى.
ز-وما أن تم التوقٌع على معاهدة فارساي فً ٌناٌر 1920حتى دخلت العالقات الدولٌة
فً طرٌق جدٌد هو إنشاء عصبة األمم كوسٌلة للحفاظ على السالم والتعاون الدولً فً
عدة مٌادٌن غٌر السٌاسة(. )1
ل-ومن ثم دخول أطراف أخرى فً العالقات الدولٌة ال ٌقل تأثٌرها عن تأثٌر
الدول الكبرى،وقد عملت العصبة منذ إنشائها على تدعٌم السالم عن طرٌق السعً إلى
تخفٌض التسلح وإلزام الدول بالرجوع إلى الوسائل السلمٌة لتسوٌة منازعاتها وتوفٌر
الضمان الجماعً لألعضاء،غٌر أن جهود العصبة ذهبت أدراج الرٌاح ،ولم تخل
المواثٌق والعهود التً أبرمت تحت كنفها من وقوع تصادم بٌن الدول ،وعجزت
العصبة عن منع اعتداء الدول على بعضها فشجع ذلك الدول المٌالة إلى السٌطرة
والتوسع على المضً فً سٌاستها العدوانٌة واندلعت الحرب العالمٌة الثانٌة،وضاعت
آمال الشعوب فً تحقٌق السالم فً ظل أول منظمة دولٌة،وقد انتهت الحرب بإلقاء أول
قنبلة ذرٌة فً العالم على مدٌنة هٌروشٌما معلنة بذلك فترة جدٌدة فً العالقات
الدولٌة(.)2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1محمد علً القوزي،المرجع السابق،الصفحة11:
-2صالح أحمد هرٌدي ،المرجع السابق،الصفحة102:
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مالمح العالقات الدولٌة فً عصر التنظٌمات:
قد وجد مفهوم التنظٌم قبل الحرب العالمٌة األولى إال أنه لم ٌكن معروفا بمفهومه
الحالً ذلك أن إحساس الدول بضرورة اجتماعها فً منظمة واحدة لوضع العالم على
طرٌق السالم ،فكرة راودت اإلنسان منذ بناء المجتمعات إال أن تحقٌقها بطرٌقة جدٌة لم
ٌتم إال بعد الحرب العالمٌة األولى بإنشاء عصبة األمم.
وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى ظهرت األمم المتحدة لتكمل المسٌرة التً بدأتها
العصبة مع معالجة نقاط الضعف ومن أهم األسس التً قامت علٌها الهٌئة:
نشر السالم والدعوة إلى عدم استعمال القوة فً حل المشاكل بٌن الدول األعضاء.إنشاء قوة دولٌة للتدخل إذا لزم األمر لفض المنازعات التً تقوم بٌن الدول األعضاء.كما تمٌزت هذه الفترة بتأسٌس كثٌر من المنظمات القارٌة إلٌجاد نوع من
التضامن والتعاون واألمن الجماعً ومن بٌنها:منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة ومنظمة الدول
األمرٌكٌة.
باإلضافة إلى ما تعارف على تسمٌته باألحالف أي التنظٌمات العسكرٌة كحلف وارسو
بزعامة االتحاد السوفٌاتً وحلف األطلنطً بزعامة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة(.)1

-1محمد علً القوزي،المرجع السابق،الصفحة.118:
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الفرع الرابع:العالقات الدولٌة بعد الحرب العالمٌة األولى.
عمل المنتصرون فً الحرب على إٌجاد صٌغة أو تنظٌم دولً ٌحقق السالم
وٌمنع وقوع حرب ثانٌة ومن هنا كانت فكرة إنشاء عصبة األمم ،وتعهدت الدول
األعضاء بعدم اللجوء إلى القوة لفض النزاعات والتزمت بمبدأ قبول التحكٌم الدولً
ودعم جهود نزع السالح ،وأن تكون عملٌة التسلح تحت إشراف العصبة،فابتكرت
العصبة نظاما متكامال لتحقٌق السلم ٌقوم على ثالث محاور هً:
األمن الجماعً-التسوٌة السلمٌة للمنازعات واللجوء إلى التحكٌم-وإنشاء محكمة العدلالدولٌة الدائمة.
لكن العصبة عجزت عن حل األزمات التً تكون الدول الكبرى طرفا فٌها(اعتداء
الٌابان على الصٌن وإٌطالٌا على الحبشة).
إال أن قٌام العصبة ال ٌعنً أن مفهوم توازن القوى قد اختفى من قاموس العالقات
الدولٌة أو أن المجتمع الدولً قد انتقل إلى مرحلة جدٌدة انتهت فٌها محاوالت الهٌمنة أو
تحقٌق األمن من خالل حركة توازن القوى(.)1
وقد أحدثت الحرب العالمٌة األولى تغٌرات عمٌقة فً موازٌن القوى وفً العالقات
الدولٌة فقد وجدت كل من برٌطانٌا وفرنسا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة نفسها تقاتل
جنبا إلى جنب مع روسٌا ضد الدولة العثمانٌة وألمانٌا والنمسا،وبدأ ٌتضح منذ
الثالثٌنات أن نظام األمن الجماعً الذي حاولت عصبة األمم أن ترسً دعائمه قد بدأ
ٌنهار وبدأت تظهر حركة التحالفات التً تملٌها سٌاسة توازن القوى،فقامت الحرب
العالمٌة الثانٌة.

1
محمد علً القوزي،المرجع السابق،الصفحة.126 :54
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الفرع الخامس:العالقات الدولٌة فً عصر الذرة.
بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة بدأت العالقات الدولٌة تمٌل نحو السلم أكثر من
مٌلها نحو الحرب وذلك بقٌام هٌئة األمم المتحدة التً حرم مٌثاقها الحرب كوسٌلة لحل
المشكالت الدولٌة وإرسائه لمبدأ األمن الجماعً،إال أن تطور األحداث الدولٌة أدى إلى
تعطٌل سٌاسة األمن الجماعً ثم تحول محور العالقات الدولٌة من أوروبا إلى الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد السوفٌاتً فانقسم العالم إلى معسكرٌن متخاصمٌن ٌمٌالن
بعالقتهما نحو الحرب أكثر من مٌلهما إلى السلم .
إال أن التقدم العظٌم فً التكنولوجٌا العسكرٌة وتطور اختراع الصوارٌخ العابرة
للقارات واألسلحة الذرٌة كان ٌهدد بفناء البشرٌة فً حالة قٌام الحرب،لذلك خٌم على
العالقات الدولٌة نوع من السلم قائم على توزن الرعب بدون التخلً عن إمكانٌة الحرب
وهذا ما عرف بالحرب الباردة.
بٌنما كانت العالقات بٌن الدول االشتراكٌة مبنٌة على وحدة المصالح فظهر مبدأ
برجنٌف الذي ٌقضً بأن من حق الدول االشتراكٌة التدخل فً أي بلد اشتراكً إذا
كانت االشتراكٌة فٌه مهددة بأي وسٌلة(.)1
ثم عرفت العالقة بٌن المعسكرٌن انفراجا دولٌا سمً بالوفاق وهذا ال ٌعنً نهاٌة
الصراع ،وإنما االنتقال من احتماالت المواجهة إلى مستوى الصراع الحضاري
واالقتصادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1بن عامر تونسً  ،المرجع السابق ،الصفحة52:
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وظهر مبدأ التعاٌش السلمً لٌخفف من حدة التوتر فً العالقات الدولٌة فإن كان
لٌس من الضروري أن تتوصل الدولة ذات األنظمة إلى قواعد ثابتة من أجل حل
المنازعات عن طرٌق المفاوضات واستنكار الحرب وعدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة
واالعتراف بحق الشعوب فً حل جمٌع مشاكل دولها بنفسها واحترام سٌادة الدول
وإنماء التعاون االقتصادي والثقافً على أساس المساواة والمصلحة المشتركة ،وبزوال
االتحاد السوفٌاتً انتهى التوتر اإلٌدٌولوجً وأصبح العالم ٌحكم من قطب واحد هو
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
الفرع السادس :العالقات الدولٌة فً ظل النظام الدولً الجدٌد
بعد زوال نظام القطبٌة ،دخل النظام الدولً مرحلة جدٌدة حٌث توجد الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة على قمة النظام الدولً الجدٌد ،وبجانبها قوى دولٌة مؤثرة مثل اتحاد
الدول األوروبٌة والٌابان وروسٌا االتحادٌة والصٌن.
إن بحث ما تتمتع به كل دولة من عناصر القوة الشاملة ٌوصلنا إلى نتٌجة مفادها
أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة هً الدولة الوحٌدة تملك بالفعل مجموعة العناصر التً
تمكنها من أن ٌكون له ا سٌاسة قومٌة تسمح لها بأن تقوم منفردة بقٌادة النظام العالمً ،
فالدول األخرى تعانً من ضعف ٌحول دون وصولها إلى هذه المكانة فروسٌا تعانً
من مشاكل اقتصادٌة وسٌاسٌة فضال عن مشاكلها العرقٌة الداخلٌة ،أما االتحاد
األوروبً فهو ٌفتقد إلى السٌاسة الموحدة ،والٌابان ضعٌفة من المواد األولٌة مما ٌجعلها
تعتمد على العالم الخارجً فً وقت ٌزداد االهتمام بموضوع العالقات االقتصادٌة
الدولٌة.
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خاتمة:
من كل ما تقدم نستطٌع أن نقول بأن دراسة العالقات الدولٌة صعب ومعقد
وٌمكن تلخٌص أهم الصعوبات فٌما ٌلً:
 إن المجتمع الدولً ٌختلف عن المجتمع السٌاسً الداخلً  ،فاألول ٌشكلمجموعة غٌر متجانسة من النظم والقٌم واالتجاهات ،مما ٌجعل التعرف على عملٌة
التغٌٌر التً تحدث فٌه من الصعوبة بما كان.
 أن المشكلة الرئٌسٌة التً تواجه التحلٌل النظري فً مجال العالقات الدولٌةهً الغموض فً طبٌعة المادة التً ٌتناولها التحلٌل  ،فالمواقف الدولٌة ال تتكرر بمعنى
أنه ال ٌمكن الوصول إلى تخمٌنات نظرٌة مقبولة بخصوص المواقف التً وإن بدت
متشابهة إال أن المؤتمرات والقوى والمالبسات التً تحٌط بها قد تكون جد مختلفة.
 كما أن الدارس للعالقات الدولٌة علٌه اإلدراك بأنه نظرا للتعقٌد الشدٌد فًأوضاع المجتمع الدولً وعالقاته فإن االفتراضات والتوقعات والحلول التً ال ٌمكن أن
تكون حتمٌة أو مؤكدة إنما هً فً أحسن األحوال تخمٌنات ٌصل إلٌها عن طرٌق
تحلٌل القوى والضغوط التً تؤثر فً السٌاسة الخارجٌة.
 كما أن العالقات الدولٌة تمثل الرابطة أو الصلة بٌن دولة و أخرى و التً تبنىعلى أسس اقتصادٌة و سٌاسٌة تخدم مصالح كلٌهما لكن الحدٌث عن العامل االقتصادي
أصبح فً ظل العولمة و االقتصاد الحر العامل المهٌمن على العالقات الدولٌة ،و كثٌرا
ما تخضع دول لسٌاسة دول رغما عنها حفاظا على مصالحا االقتصادٌة و هو خٌر
دلٌل ٌنطبق على دول العالم الثالث التً ال تبنً سٌاستها بإرادتها الحرة بل تراعً
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القتصادٌاتها و مدى مساعدة الدولة األخرى لها ،األمر الذي ٌجعل مواقفها متذبذبة و
غٌر ثابتة ،حٌال القضاٌا الدولٌة ،و خٌر دلٌل على ذلك الدول العربٌة اتجاه الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة ،رغم مساندتها إلسرائٌل فً تهوٌد الشعب الفلسطٌنً و احتالل
أراضٌه ،بالقوة و تشرٌد أبناءه.
لكن ال ٌمكن لهذا الحال أن ٌستمر فً وقت أصبح فٌه التفتح السٌاسً لدى
الرعٌة فً مرحلة متقدمة من النضج الزٌارات المتبادلة لرؤساء الدول فٌما بٌنهم تعبر
عن رغبتهم ربط عالقات اقتصادٌة و سٌاسٌة أو تبادل وجهات النظر حول قضٌة دولٌة
 ،هذه العالقات تعبر فٌها السلطة عن وجهة نظر الدولة باسم الشعب لكن إرادة السلطة
ال تعبر فً أغلب األحٌان عن إرادة رعاٌاها بل هو موقف تتخذه السلطة بإرادتها
المنفردة حفاظا على مصالحها االقتصادٌة و السٌاسٌة لذا غالبا ما نرى الرعٌة تحتج
على زٌارة رئٌس دولة لبلدها فً كثٌر من األحٌان تعبٌرا عن رفضها لربط عالقات مع
بلده إما لمواقفه اتجاه القضاٌا الدولٌة أو اإلقلٌمٌة.
 هذا من جهة و من جهة ثانٌة نجد أن رعاٌا بعض الدول ٌناهضون رؤساءهمتعبٌرا عن احتجاجهم للسٌاسة الدولٌة المنتهجة من طرفهم اتجاه القضاٌا الدولٌة و من
هنا ٌصح القول أن العالقات الدولٌة ترسمها السلطة بإرادتها المنفردة باعتبارها من
أعمال السٌادة.
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