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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
 حممـد بـن عبـد اهللا مـن ال نبـي بعـده والصالة والسالم عـىل وحده احلمد هللا 

 : وعىل اله وصحبة الطيبني الطاهرين وبعد أمجعنياملبعوث رمحة ومعلام للناس 
 يرس يل تـدريس مـادة العالقـات الدوليـة ّعيل  أنلقد كان من نعم اهللا 

 التي تعد مـن أفـضل  الريموكامعةجكواحد من مساقات العلوم السياسية يف 
 وكان من ابرز ما دفعني اجلامعات عىل مستو اإلقليم واملنطقة بل العامل كله ,

 أفكـارهمرايته مـن ختـبط الطلبـة وتـشتت   هذه املادة هو ماوإعداد وضع إىل
واختالف مراجعهم يف احلصول عىل مرجع واحد معتمد لدراسـة هـذه املـادة 

 غالب من يسجلون لدراسة هذا املساق هم أنخاصة وفهمها بطريقة مبسطة و
 الـذين األخـر مـن طلبـة التخصـصات أو الثانيـة أو األوىلمن طلبة السنة 

يرغبون يف احلصول عىل ختصص فرعي يف العلوم السياسية , كل ذلك دفعنـي 
 أيـدي وحتضري هذه املادة عىل مدار الفصل الـدرايس ووضـعها بـني إعداد إىل

 بمبــادئ اإلملــام هلــم يف وميــرساوهلم لتكــون مرجعــا ســهال الطلبــة ويف متنــا
العالقات الدولية , وعىل الرغم من عدم شموهلا لكل ما يف العالقات الدوليـة 

 قاصدا بكل ذلك واملهتمني جيدا ملثل هذه الفئة من الطلبة مدخال تعترب أهنا إال
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م علـام جلـم  مـن كـت":وجه اهللا سبحانه وتعاىل اعتامدا عىل القاعـدة العظيمـة 
  ."بلجام من نار يوم القيامة 

 من ابرز الصعوبات التي يواجهها من يرغب يف تـأليف كتـاب        إن
يف العالقات الدولية هو رسعة تغري جمريات األحداث والسياسات الدولية مما 
جيعل من الصعب القول بان ما كتب هو من الثوابت التي ال تتغري لذلك فقـد 

 األحـداث إىليعالج الواقع احلايل للعالقات الدولية مستندا جاء هذا الكتاب ل
 إىللذلك فقد قـسمته  ,الدائرة والظروف التي عاشها ويعيشها املجتمع الدويل

 تكون مناسبة ومتوافقـة ومتسلـسلة أن أرجوعدد من الفصول واملباحث التي 
 : وهي كام ييل وإدراكها يسهل فهمها أكاديميا

ــة ة تمــمقد : األولالفــصل  تحــدث نــشأة وتطــور العالقــات الدولي
وتعريف مفهوم العالقات الدوليـة وهـدف هـذا العلـم مـع التطـرق لـبعض 

 .القات الدولية عاملفاهيم كالسياسة الدولية والسياسة اخلارجية وعالقاهتا بال
الفصل الثاين جاء ليتحدث عن العوامل املؤثرة يف العالقـات الدوليـة 

 الفـصل الثالـث أمـا.الخ ....سية واالجتامعية وكالعوامل االقتصادية والسيا
 وأنـواع النظـام الـدويل وأطـراففقد خصص للحديث عـن النظـام الـدويل 

 وفية حديث مفـصل عـن الدولـة كالعـب رئيـيس يف العالقـات وخصائصه
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 الالعبني الثانويني يف العالقات الدولية كاملنظامت احلكوميـة إىل إضافةالدولية 
 . املتعددة اجلنسية وما يتعلق هبا من تفاصيل اتوالرشكوغري احلكومية 

 الفصل الرابـع فهـو خمـصص للحـديث عـن احلـرب والـسلم يف أما
العالقات الدولية ومرشوعية اسـتخدام القـوة والوسـائل الدبلوماسـية حلـل 

 املتحـدة األمـمتطرق للحديث عن هيئـة  الفصل اخلامس فانه يوأماالنزاعات 
ت ال يف املجـااإلنـسانية ونـشاطاهتا العامليني منواألة السلم م يف خدوأدوارها

 فهــو يتحــدث عــن ضــبط التــسلح واهــم سادس الفــصل الــأمــااملختلفــة , 
 خـصص للحـديث عـن بع والفـصل الـسااإلطاراالتفاقيات الدولية يف هذا 

 القومي والعالقات الدويل ونتحدث من خالله عن قوات حفظ السالم األمن
ن خـالل التطـرق مـ العامل املختلفـة أنحاء ودورها يف حفظ وفرض السالم يف

أمـا الفـصل لبعض النقاط الساخنة يف العامل والتي وجدت فيها هذه القوات ,
الثامن  فهو خمصص للحديث عن موضوع هـام جيـدر بكـل طلبـة العالقـات 
الدولية اإلملام به أال وهـو الدبلوماسـية ودورهـا يف بنـاء وصـناعة العالقـات 

 التاسع واألخري فهو خمصص للحديث عن سياسـة عـدم الدولية , أما الفصل
االنحياز وكل ما حييط هبا من موضوعات , وبذلك اعتقد أن الطالب املبتـدئ 
يف دراسة العلوم العالقات الدولية حتديدا والعلوم السياسية عموما يكون قـد 

 .أحاط بالقدر الكايف من املعلومات حول موضوع العالقات الدولية 
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ني أود اإلشارة إىل أن موضـوع العالقـات الدوليـة مـن ومع ذلك فأن
املواضيع التي حتتاج إىل املتابعة املـستمرة وعـدم الوقـوف عنـد معرفـة حمـددة 
وذلك الن العالقات الدولية متطورة متغرية ورسيعة التحول والتغري لذا فهي 
تتطلب املتابعة واالحاطة ليبقى املختص مطلعـا عـىل كـل مـا يـدور يف فـضاء 

 .عالقات الدولية ال
 فأنني أرجو أن يكون عميل هذا خالصا لوجـه اهللا تعـاىل وفيـة ًوأخريا

الفائــدة املرجــوة ألبنائنــا الطلبــة وطــالبي املعرفــة يف جمــال العلــوم الــسياسية 
 .والعالقات الدولية 

 " وقل اعملوا فسري اهللا عملكم ورسوله  واملؤمنون ":قال تعاىل 
  رب العاملنيوأخر دعوانا أن احلمد هللا

 املؤلف
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אא 
אאWאאאW 

      بدأت العالقات بني البرش منذ أن خلـق اهللا اإلنـسان وذلـك ألنـه 
إنسان اجتامعي بطبعه ومن الصعب علية أن يعيش وحيدا لذا اضطر للتعامـل 

ودين حوله سواء مـن اجـل األكـل او احلاميـة او مع اآلخرين من البرش املوج
ــة عــىل ان  ــا دالل ــة األخــر , وهــذا يعطين العالقــات والــصالت االجتامعي
العالقات بدأت منذ ان وجد اإلنسان عىل هذه األرض , واإلنسان بدأ بحيـاة 
بدائية معتمده عىل الرعي والصيد من البيئة املحيطـة وكـان يـسكن الكهـوف 

 بداخلها ويتقي هبا من حر الصيف وبرد الشتاء , ثم تكاثر واملغاور حيمي نفسه
البرش وازداد عددهم وبدأت تتكـون النـواة األوىل للمجتمـع اإلنـسان وهـي 
األرسة من الزوج والزوجة واألوالد ثم أصـبحت جمموعـه األرس تنتمـي إىل 
بعضها البعض من القرابة فتكونت العشرية فأصبح هناك جموعات كبـرية مـن 

 التي تتخذ كل واحدة منها مكانا ألقامتها وأصبحت كل جمموعه مـن العشائر
العشائر تكون ما عرف بالتاريخ اإلنساين بالقبيلة واحتاجت هـذه القبائـل إىل 
التنظيم والرعاية والقيام بشؤوهنا وتوفري مـا يلـزم هلـا لـذا بـرزت احلاجـة اىل 

لعالقـات وجود عالقات وروابط بني القبائل بعـضها بـبعض وكانـت هـذه ا
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تأخذ شكلني عالقات الود والسلم والتفاهم وعالقات احلرب والتنـازع عـىل 
 .أماكن الرعي والصيد , وهكذا بدا تاريخ العالقات بني الغمم والشعوب 

وتطورت العالقات الدولية بتطور نظم احلياة االقتصادية واالجتامعية 
دام األدوات والثقافية حيـث انتقـل اإلنـسان مـن الرعـي والـصيد إىل اسـتخ

واستخدام النار يف الطهي إضافة اىل انتقاله إىل بيوت احلجر والطني وتتبع حياة 
احلــضارات القديمــة يعطينــا داللــة كبــرية عــىل ان العالقــات كانــت ســائدة 

 :وموجودة بني هذه األمم والشعوب فمثال
مع غريها من دول اجلوار كانت تقـوم عـىل :  عالقات مرص الفرعونية

 .ازن يف القوة وعدم السامح لغريها بالتفوق والسيطرة عليها مبدأ التو
ــادل البعثــات : إمــا عهــد اإلغريــق  فقــد كانــت عالقاهتــا تتــسم بتب

الدبلوماسية وتوقيع معاهدات السلم واحلرب والـصلح بـني املـدن اليونانيـة 
املختلفة واشتملت هذه املعاهدات عىل بنود هامة ما زال بعضها له وجود حتى 

وكذلك كانت عالقات الرومان التي اتسمت باستخدام القوة .احلارض عرصنا 
 .اكرس من الدبلوماسية 

      أما يف العـصور الوسـطى فقـد تولـت الكنيـسة مهمـة العالقـات 
الدولية حيـث كانـت تـضع القواعـد املنظمـة للـشؤون الدوليـة والـسياسية 

رب يف بعـض أيـام اخلارجية مثل محاية رجال الدين والرهبان وقرار حتريم احل
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السنة وكان للبابا دور كبري يف رسم خطوط العالقـات الدوليـة كونـه رسـول 
 ..السالم حيث كانت أرائه حتظى باالحرتام والتقدير 

أمــا يف عهــد الدولــة اإلســالمية نجــد أن اإلســالم هــو ديــن املحبــة 
عـا والتسامح والسالم ويدعو إىل إقامة العالقات الودية والطيبة مع الناس مجي

بعد دعوته لإلسالم واستجابتهم له وعدم اعتداءهم عىل أرض اإلسالم, وقد 
ظهـــرت العالقـــات الدوليـــة جليـــة منـــذ اإلســـالم األول حيـــث كـــان 

يرسل الرسل إىل امللوك واألمراء واألباطرة والزعامء ويـدعوهم )ص(الرسول
كـل االحـرتام والتقـدير وعـدم ) حامل الرسـالة(إىل اإلسالم وكان للرسول 

العتداء عليه, وكان االعتداء علية يشكل خرقا ألبـسط قواعـد الدبلوماسـية ا
 .ًبني األمم وهذا املبدأ ما زال سائدا رغم ما حلقه من تطور وتقدم

وتطورت العالقات الدولية يف ظل الدولـة اإلسـالمية حتـى شـملت 
املعاهدات واالتفاقيات والبعثات والدبلوماسية وهذا التطور سـادة التذبـذب 

 .تأثرا بالظروف الدولية السائدة يف كل عرص وحنيم

אאWאאW 
العالقات الدولية مل تصبح علام أكاديميا إال بعد احلرب العامليـة األوىل 
عندما وضع كريس ودر ويلوسون يف جامعة ويلز لذلك فان تعريفاهتا ما زالت 

 :يفاهتا حديثة ومتغرية ومن ابرز تعر
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هو العالقات بني حكومات دول مستقلة ويستعمل : املوسوعة الربيطانية  -
 وهذه التعريف يعطي أمهية للعالقـات "كمرادف ملعنى السياسية الدولية 

 .بني الدول املستقلة 
 العلـم الـذي يعنـى بواقـع العالقـات ":يعرفهـا بأهنـا : حممد طة بدوي  -

يـب او املقارنـة مـن اجـل التفـسري الدولية واستقرائها باملالحظة والتجر
 وهذا التعريف هيتم باألسلوب العلمي يف توضـيح العالقـات "والتوقع 

 )1(.الدولية وغايتها وتوقع ما سيتم من ظواهر يف إطارها 

 العالقـات الدوليـة هـو إطـار إنيقـول ) عائشة راتـب (بعض الباحثني  -
 .احلرب والسلم 

تــشمل خمتلــف اجلامعــات يف  عالقــات شــاملة " :بأهنــاكــوينس يعرفهــا  -
  ." غري رسمية أوالعالقات الدولية سواء كانت عالقات رسمية 

 كل االتصاالت بني الدول وكل حركات الـشعوب ":فريدريك هارمتان  -
  ."والسلع واألفكار عرب احلدود الوطنية 

 هي كل التدفقات التي تتم عـرب احلـدود او تتطلـع نحـو ":مارسيل مريل -
 . "عبورها 

                                                 
, الـدار املـرصية للطباعـة "مدخل إىل عامل العالقات الدولية"حممد طه بدوي, : انظرللمزيد  . 1

 .1971والنرش, بريوت, 
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تعريفات خمتلفة ومتنوعة ويف جمملها تركز عىل موضوع التفاعـل هناك 
بني الوحـدات الدوليـة والتـي هـي يف الغالـب دول ألهنـا هـي التـي تـصنع 

 .القرارات وهي املؤثرة يف عىل قرار احلرب والسالم 
ولكن يف الوقت احلارض مل تعد العالقات مقتـرصة فقـط عـىل الـدول 

 جتمـع الـدويل أصـبح هلـا تـأثري فاعـل مثـل  املإىلوإنام دخلت كيانات أخر
الـرشكات املتعـددة اجلنـسية لـذا أصـبح كاملنظامت احلكومية وغري احلكومية 

 من التفاعل بني الدول وأصبح هلا أوسعالتفاعل بني هذه الوحدات عىل نطاق 
 .تأثري اكرب بكثري من تأثري الدول 

تفـاعالت  هـي كافـة ال":لذلك فان تعريف العالقات الدولية يكـون 
والروابط املتبادلة سواء كانت سياسية او غري سياسية بني الكيانات املختلفة يف 

 .إطار املجتمع الدويل 
אאW 

هو معرفة عامة حول سلوك األفراد واجلامعات السياسية من اجل فهم 
 .القضايا واألحداث الدولية وإجياد احللول املمكنة هلا 

ىل موضوعات علم العالقات الدوليـة والتـي قررهتـا كل ذلك يدلنا ع
 : وهي 1948اليونسكو عام 

 .السياسة الدولية  .1
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 .التنظيامت الدولية  .2

 .القانون الدويل .3

W 
 العالقات السياسية الـسائدة يف املجتمـع الـدويل ":السياسية الدولية هي  -

 .وهي غالبا تدرس يف إطار السياسية اخلارجية للدول
 هي كل املؤسسات التي نشأت بعد احلربني العامليتني ":ظيامت الدولية التن -

يف القرن العرشين مثل عصبة األمـم وهيئـه األمـم املتحـدة وغاياهتـا 
 .املتمثلة بحفظ األمن والسلم الدوليني 

هو جممل القواعد القانونيـة التـي حتكـم العالقـات بـني : القانون الدويل  -
 .واملعاهدات الدولية  الدول والناجتة من األعراف 

אאWאאאאא
אא 

هي ذلـك اجلـزء مـن النـشاط :  السياسة اخلارجية كام يعرفها مارسيل مريل−
 .)2(احلكومي املوجه نحو اخلارج أي معاجلة مشاكل ما وراء احلدود 

                                                 
خرض خرض, جريس برس, سلسلة آفاق دولية, . د: , ترمجةالسياسة اخلارجيةمارسيل مريل,  . 2

 .3بريوت, ص
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للتحرك يتضمن حتديد األهداف التي تـسعى  وهي عبارة عن برنامج عمل −
الدولة إىل حتقيقها واملصالح التي تـسعى لتأمينهـا مـستخدمة الوسـائل 

 .)3() عطا زهرة (واإلجراءات التي تراها رضورية 
قرارات حكومية تتخذ من قبل صناع . 1إذن هي تتكون من أمرين مها 

 واألفعال تـستخدم وأفعال تعالج مشاكل خارجية , وهذه القرارات. 2القرار
 تـصنع :  من يصنع الـسياسية اخلارجيـة −لتحقيق أهداف قريبة وبعيدة املد

السياسة اخلارجية من قبل األجهزة الرسمية وغري الرسمية يف الدولة وغالبا ما 
تقوم هبا السلطة التنفيذية إضافة إىل السلطة الترشيعية من خـالل التـرشيعات 

 .التعامل مع الدول األخر التي تسنها والتي حتدد طريقة 
تعترب السياسية اخلارجية جزء من السياسة الوطنية التي تشكل جممـوع 

 : غايتها .السياسات اخلارجية والداخلية للدولة 
 .حتقيق األمن للدولة. 1
 .حتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتامعية . 2  

                                                 
  , مركز محادة للدراسـات والنـرش والتوزيـع , اربـد , يف العلوم السياسيةمقدمة عطا زهرة ,  . 3

 .339, ص 2008
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אא 
 فـان التفاعـل النـاجم عنهـا عندما تلتقي السياسات اخلارجية للدول

يسمى السياسة الدولة إذن هي التفاعل السيايس الذي يتضمن نمـط الـرصاع 
 . واحد آنوالتعاون يف 

ــا  ــدول يف ":فرانكــل يعرفه ــة لل ــسياسات اخلارجي ــوع ال ــا جمم  بأهن
تفاعالهتم املتبادلة باإلضافة إىل تبـادالهتم مـع املنظومـة الدوليـة واجلامعـات 

وهـذا يعنـي أن التفاعـل الـسيايس يـشمل مجيـع . ري الـدول االجتامعية من غ
وحدات املجتمع الدويل وليس فقط الدول وحمصلة هذا التفاعل هو الـسياسة 

 .الدولية 
عادة تتميز السياسة الدولية عن غريها من السياسات بعنف الوسـائل 
املستخدمة وير البعض إن الـسياسة الدوليـة تـشمل مجيـع التفـاعالت مـن 

إذن هـي . واقتصادية واجتامعية وثقافية بني وحدات املجتمـع الـدويل سياسية
 )4(.حاصل مجع السياسات اخلارجية 

 
< <

                                                 
 , عـامن , دار جمـدالوي للنـرش األساس يف العلوم الـسياسيةقحطان احلمداين , : للمزيد انظر .4

 .439, ص 2004والتوزيع , 
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אאאאא 
ًيؤثر يف العالقات الدولية سواء سلبا أو إجيابا َ ضعفا أو قـوة تطـورا أو  ً ً ًً

ًختلفا نموا أو اضمحالال عوامل كثرية  ً ومتنوعة وهذه العوامل تتطـور وتتغـري ً
وتتبدل مع مرور األيام واألزمان  فالعوامل التي كانت مؤثرة يف املايض مل تعد 
كذلك يف احلارض ال بل تقلص دورها وتراجع مركزها يف التأثري من املقدمة إىل 
املؤخرة ومن أبرز العوامل التي كانت مؤثرة يف املايض وتراجع دورها, املوقـع 

ًرايف, حيث كان يلعب دورا تقليـديا يف التـأثري واسـتمر كـذلك لفـرتات اجلغ ً
طويلة من الزمن ومازال ولكن بنسبة أقل, باملقابل تقدم العامـل االقتـصادي 
ًواحتل موقعا متقدما يف التأثري عىل العالقات بني الدول وهكذا باستمرار كـام  ً

فإن العوامل املؤثرة ذاهتا أن العالقات بني الدول متغرية ومتأثرة بظروف كثرية 
تتغري وتتبدل, ولنر بيشء من التفصيل بعضا مـن العوامـل املـؤثرة يف جمـال 

 :)5(العالقات الدولية
                                                 

لدوليـة منهـا املعـارص هناك مصادر ومراجع كثرية حتدثت عن العوامل املؤثرة يف العالقـات ا . 5
ومنها احلديث ومنها القديم وهي تعالج املوضوع حـسب تطـور األوضـاع يف املجتمـع الـدويل 

 :وينصح الرجوع إىل 
, 1988, جامعـة املوصـل, اجلغرافية السياسية, أسس وتطبيقـاتحممد أزهر السامك,  -

 .71−70ص
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 :العوامل االقتصادية .1
يعترب االقتصاد يف زماننا احلارض هو العنرص األكثر فاعلية يف التأثري يف 

 عـىل حيـاة األفـراد جمال العالقات الدولية وأبرزهـا ملـا لـه مـن تـأثري مبـارش
واملؤسسات ال بل الدول ذاهتا فالقوة االقتصادية تعنى نسبة عالية من االكتفاء 
الذايت باإلضـافة إىل قـدرة الدولـة عـىل تقـديم املـساعدات املاديـة واملعنويـة 
ألصدقائها عندما تدعو احلاجة لـذلك فـإن القـدرة االقتـصادية تعنـي قابليـة 

 .قوي يف السلم واحلرب عىل حد سواءالدولة يف إدامة االقتصاد ال

                                                                                                                        
بـيشء مـن  (−162, دار وائل للنرش, عـامن, صمبادئ العالقات الدوليةسعد حقي,  -

 ).الترصف

 .223, ص2004 عامن, قضايا دولية,حممد عوض اهلزايمة , -

تـاريخ ) 879(, جملـة األقـىص, العـدد )العمق اجلغرايف االسرتاتيجي(قاسم دويكات  -
 .77, ص1995ترشين أول 

, كـانون ثـاين )882(, جملة األقىص, العـدد )القوة السكانية للدولة(قاسم دويكات .  -
 .101, ص1996

يوسـف جمـيل ولـويس : , ترمجـةاجليوبولتيكا, مفـاهيم وتطبيـقلد رسل وآخرون, فيف -
 .1942اسكندر, الكرنك للنرش والتوزيع, القاهرة, 

حممود خريي, مكتبة االنجلو املـرصية, ص :  ترمجة)إسرتاتيجية الغـد(هانس بلدوين,  -
 .283, 211ص

, 90لعـريب, العـدد  جملـة الـدفاع ا,)الذراع الطويلة لألسطول البحـري(جيم هتشام,  -
 ., السنة الرابعة,1980حزيران 
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ومع ظهور مفهوم العوملة وتقلص املسافات بني الـدول ازداد التبـادل 
التجاري فيام بينها ونشط وذلك لعدم قدرة أي دولة يف العامل مهام بلغ حجمها 
وقوهتا واتساع مـساحتها وتنـوع مواردهـا أن تعلـن االكتفـاء الـذايت أو أن ال 

من وإىل غريها مـن الـدول فالـدول املنتجـة حتتـاج إىل تستورد أو تصدر شيئا 
أسواق مفتوحة لترصيف منتجاهتا ليعـود ذلـك بـالنفع عليهـا وعـىل سـكاهنا 
كذلك الدولة التي حتتاج السلع واخلدمات ال بد هلـا مـن اسـتريادها, كـذلك 
ًاملواد اخلام التي ال غنى لصناعتها عنها وخـصوصا إذا مل تتـوفر قـي أراضـيها 

نشأ حركة جتارية بني الدول مـن تلقـاء ذاهتـا وهـذه احلركـة التجاريـة لذلك ت
تــضفي بظالهلــا عــىل العالقــات الدوليــة فتجعــل الــدول توقــع املعاهــدات 
واالتفاقيات فـيام بينهـا ممـا يعـزز عالقاهتـا الـسياسية وبالتـايل ينـشط حركـة 

 .العالقات الدولية فيام بينها كجزء من املجتمع الدويل
قتصادية جوانب متعددة من التأثري يف العالقات الدوليـة وللعوامل اال

مثل املساعدات واملنح والقروض التي تقدمها الـدول الغنيـة للـدول الفقـرية 
فهذا اجلانب جيب عدم إغفاله من ناحية تأثريه يف العالقـات بـني الـدول, ويف 

ات هذا اإلطار تقوم الدول العظمى والدول الكرب الصناعية بتقديم املساعد
والقروض للدول الفقرية والنامية ملـساعدهتا يف تنميـة جمتمعاهتـا وصـوال إىل 
حتسني نوعية حياة اإلنسان يف تلك الدول, ويف هـذا املجـال نـشأت مـنظامت 
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اقتصادية دولية مثل صندوق النقد الـدويل  البنـك الـدويل  ومـنظامت األمـم 
صادية للـدول املحتاجـة الخ كلام هتدف إىل تقديم املساعدات االقتـ...املتحدة 

 .هلا
ومن أمثلة الدول التي تقدم املساعدات االقتصادية الواليات املتحـدة 
األمريكية حيث تقـدم القـروض واملـساعدات للـدول املحتاجـة مـن خـالل 
وكاالت ومنظامت متخصصة يف هذا املجال ومنترشة فروعها يف خمتلف أرجاء 

 .العامل
 اإلنامئيـة يف خمتلـف دول العـامل كذلك اليابان التـي تـسهم باملـشاريع

ــديم  ــادرة عــىل تق ــدول الق ــا مــن ال ــا وغريه ــسا وبريطاني باإلضــافة إىل فرن
 .املساعدات

أن هذه املساعدات هلا تأثري كبري يف إضفاء نوع من التأثري السيايس مـن 
قبل الدول املانحة عىل غريها من الدول من أجل أن حتتل مكانة دوليـة مـؤثرة 

ً عنرصا رئيسيا فاعال ومـؤثرا يف العالقـات الدوليـة وهـذا مـا ًسعيا ألن تكون ً ًً
نشاهده من خالل املساعدات الكبرية التي تقدمها الواليات املتحدة األمريكية 

 .لكثري من دول العامل
ًأن هذه املساعدات أيضا قد تأخذ أشـكاال متعـددة غـري التنميـة مثـل 

) الخ...هيزات, اتصاالتأسلحة, معدات, مالبس, جت(املساعدات العسكرية 
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وهذه املساعدات تستخدم للمحافظة عىل تـوازن القـو وتعزيـز األحـالف, 
كذلك قد نأخذ شكل املساعدات الفنية حيـث يـتم إرسـال اخلـرباء والفنيـني 

 .إلنشاء وإدارة املشاريع التي تقام يف الدول النامية
الدول وتستخدم املساعدات االقتصادية كوسيلة للضغط والتأثري عىل 

املحتاجة هلـا مـن خـالل التهديـد بقطـع هـذه املـساعدات, وأيـضا املقاطعـة 
االقتصادية, ومنع االسترياد كـذلك زيـادة الرسـوم اجلمركيـة عـىل البـضائع 
املستوردة من الدول املـراد الـضغط عليهـا حيـث تغلـق أسـواقها أمـام هـذه 

 . ًالبضائع مما ينعكس سلبا عىل الدول املصدرة
عتامد عىل املساعدات االقتصادية اخلارجيـة هـو أن تبقـى ومن آثار اال

هذه الدول واقعة حتت سيطرة الدول املانحة وزيادة تبعيتها هلا مما جيعلها حتكم 
ًســيطرهتا عليهــا عــسكريا مــن خــالل القواعــد العــسكرية حتقيقــا ألهــدافها  ً

 .اإلسرتاتيجية ذات املد البعيد
ا ومـؤثر يف العالقـات لذلك نجـد أن العامـل االقتـصادي مهـم جـد

الدولية وما شاهدناه من إحداث يف العامل ورغبة الدول الكرب مـن الـسيطرة 
عىل منابع الطاقة ومصادرها دفعها وقد يدفعها مستقبال لشن حـروب رشسـة 
وطاحنة وذات تأثري طويل املد عىل األمم والشعوب املتأثرة هبـا فاالقتـصاد 

 عصب احلياة السياسية وروح العالقـات هو عصب احلياة وهو يف زمن العوملة
 .الدولية
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 :املوارد األولية .2
ًيــرتبط هــذا العامــل ارتباطــا وثيقــا بالعامــل االقتــصادي حيــث أن  ً
الصناعات القائمة يف أي بلد ال بد هلا من موارد ومواد أولية تزودهـا حتـى ال 
 يتوقف عملها وإنتاجها وخصوصا إذا علمنـا أن ال دولـة مكتفيـة ذاتيـا مهـام

 .بلغت مساحتها فالدول بحاجة لبعضها البعض يف هذا املجال
ومن أجل احلصول عىل املوارد األولية  نشأت عالقات جتارية قوية بني 
الدول ذات املصالح املتبادلة متخـضت عنهـا اتفاقيـات جتـارة دوليـة حيرتمهـا 
ت ًالطرفان استمرارا للحياة االقتصادية يف هذه الدول وهذه االتفاقيـات عـزز

 .العالقات السياسية بني الدول
فاملوارد األولية عامل مهم وامتالك الدولة له جيعل هلـا مكانـة ومركـز 
دويل وفاعلية أكثر يف العالقات الدولية وكلام كانت الدولة فقرية وبحاجـة إىل 
هلذه املوارد كلام كانت واقعة حتت رمحة الدول الكرب املالك هذه املوارد وهذا 

 . العالقات بني الدول الكرب والدول الناميةما نالحظه يف
وهناك نقطـة هامـة لتكـون املـوارد األوليـة ذات تـأثري يف العالقـات 
الدولية هو أن تكون الدولة مالكة هذه املوارد قادرة عىل اسـتغالهلا والـسيطرة 
عليها سياسيا وإن يكون هلا قرار سيادي عليها وإال أصـبح وجودهـا وعدمـه 

ًوجود املوارد األولية املهمـة كـالنفط مـثال جيعلـه دائـام حمـل سيان كذلك فإن 
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أطامع من قبل الدول الكرب وقد تتعرض الدول املالكة له للغزو واالحـتالل 
 هلذا العنرص أو املورد يف تامني أنظمة موالية هوخاصة إذا فشلت الدول املحتاج

ًهلا سياسيا واقتصاديا يف تلك الدول وهذا ما نالحظه من تا ريخ العالقات بـني ً
الدول العظمى كالواليات املتحدة والدول الكرب كربيطانيا وفرنسا من إقامة 
عالقات طيبة وودية مع دول اخلليج العـريب المتالكهـا مـادة الـنفط املطلوبـة 
وبشكل مهم هلذه الدول وما حروب اخلليج املتوالية والرغبة يف السيطرة عـىل 

 .ذلكهذه املنطقة إال خري دليل عىل 
 ):املوقع, املساحة, السكان, احلدود(العوامل اجلغرافية  .3

لكل دولة موقع جغرايف عىل سطح األرض يعرب عنه بخطـوط الطـول 
وخطوط العرض وموقع الدولة بالنسبة خلطوط العرض أهم من موقع الدولة 
عىل خطوط الطول ألنه يؤثر بشكل مبارش يف املناخ الذي يؤثر بالتايل يف القـوة 

ية ويف تنوع الثروات سواء احليوانيـة أو النباتيـة يف هـذه الدولـة وهنـاك البرش
مقولة تتحدث عن أن احلضارات املتقدمة أو الدول الكرب نشأت يف املنـاطق 
املعتدلة وابتعدت عن املناطق القطبية والقارية حيث نالحـظ بـأن احلـضارات 

ي النيـل الكرب قد نشأت وازدهرت يف ظل مناطق ليـست شـجرية مثـل واد
 .وأرايض ما بني النهرين وذلك لسهولة أرايض تلك املناطق وتوفر املياه فيها
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 :املوقع  .أ 
واملوقع له أمهية كرب بالنسبة للدولة حيث أنه جيسد شخصيتها وحيدد 
ًاجتاهات سياستها فمثال الدول التي هلا سواحل وحدود بحرية وانفتاح باجتـاه 

وتتمتع بعالقـات جتاريـة وسياسـية نـشطة مـع ًاملياه تكون أكثر اتصاال بالعامل 
الدول األخر وقد تنبهت الدول إىل مثل هذا املوضـوع فحاولـت باسـتمرار 
السيطرة عىل املياه والبحار من أجل استمرار جتارهتا وبالتايل انعكاس ذلك عىل 

 .اقتصادها وقوهتا ومكانتها الدولية
ود بحرية فهي واقعـة والتي ليست هلا حد) احلبيسة(أما الدول املغلقة 

 يف مأزق يشكل هلا عبئا كبريا وحيرمها من االتـصال مـع دول العـامل األخـر
ولذلك فهـي تـسعى للحـصول أو الوصـول إىل أي منفـذ يوصـل إىل البحـر 
ولذلك جتدها تركز يف قوهتا عىل القوات الربية واجلوية مستعيضة عن حرماهنا 

 قوهتا العـسكرية والتجاريـة عـىل من البحر يف حني أن الدول البحرية تركز يف
بنــاء األســطول البحــري القــوي وكــذلك األســطول التجــاري الــذي خيــدم 

 .مصاحلها بشكل أفضل
ومن تأثريات املوقع أيضا تأثريه عـىل نوعيـة الـسكان حيـث نجـد أن 
ســكان املنــاطق البحريــة والــساحلية يــسعون ويعــشقون التجــارة واألســفار 

يدهم معرفة وعلام وقدرة عـىل التجـارة وبالتـايل واحلركة والتنقل وهذا كله يز
ينعكس ذلك عىل نوعية حياهتم والنشاطات التـي يامرسـوهنا أو يرغبـون هبـا 
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ولذلك نجدهم ال حيبون العزلة واالنطواء بل يسعون للبحث عن كل جديـد, 
ومن األمثلة عىل ذلك الفينيقيـني اللـذين اشـتهروا بالتجـارة واالنفتـاح عـىل 

 . العامل
ً ننسى أمهية املوقع املتوسط عىل طرق التجـارة حيـث يلعـب دورا وال

ًاسرتاتيجيا يف التحكم يف خطوط التنقل واملواصالت الربية والبحرية واجلوية 
 للسيطرة عىل الدول − والتاريخ شاهد عىل ذلك−ًودائام تسعى الدول الكرب 

ة وسـعت أيـضا الواقعة يف موقع قد هيدد حركتها الربيـة أو البحريـة أو اجلويـ
ليكون هلا قواعد جوية أو بحرية أو برية يف هذه الدول حتـى ال تكـون حجـر 
عثرة يف طريقها, ومن أمثلة املواقع املهمة يف التاريخ هو املوقع املتوسط للوطن 
ًالعريب الذي كان وما زال يربط الرشق بالغرب والشامل بـاجلنوب بـرا وبحـرا  ً

 كراس الرجاء الصالح وفتح القنوات كقناة ًوجوا رغم اكتشاف املمرات اهلامة
السويس إال أنه وبسبب مناخه املعتدل ومياهه الدافئة مـا زال الـوطن العـريب 
طريقا حمببا وخمترصا ومفضال للتنقل بني أجزاء املعمورة وهذا مـا جعلـه حمـط 

 .أطامع الدول الكرب واالستعامرية والتاريخ شاهد عىل ذلك
 :املساحة  .ب 

لعوامل التي حتدد مكانة الدولة يف العالقـات الدوليـة عامل مهم من ا
فاملساحة الكبرية تعطي الدولة ميزة مهمة وجتعلها عظيمة ومهابة اجلانـب مـن 
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قبل غريها مقارنة مع الدول صغرية احلجم, ولكن هـذه املـساحة إذا تناسـبت 
مع عدد سكان كايف وشعب متحرض ومتطور فإهنا تكون عامال إجيابيا ومـؤثرا 

 . دعم موقف الدولة وزيادة هيبتها أمام العامليف
أما من الناحية العسكرية فاملساحة الواسعة مهمـة جـدا ألهنـا تعطـي 
الدولة عمقا إقليميا حيمي العاصمة واملدن واملراكز الصناعية اهلامـة يف الـبالد 
وهذا األمر شهد له التـاريخ مثـاال حيـث أعطـت املـساحة الواسـعة لالحتـاد 

ًمقا دفاعيا لصاحلها ضد الغزو األملـاين ألراضـيها هـذا باإلضـافة السوفيايت ع ً
لصعوبة احتالهلا من قبل القوات الغازية حيث أن العمق اجلغرايف للدولة يتيح 
هلا إمكانية املناورة يف القتال وإعادة التنظيم لقواهتـا كـام يمكنهـا مـن سـحب 

قواهتا وهـذا مـا فعلـه القوات الغازية إىل أماكن ذات خفايا ومميزات معروفة ل
 . اجليش السوفيايت بالقوات األملانية يف احلرب العاملية الثانية

أما الدول صغرية املساحة فإهنا تكـون سـهلة االحـتالل باإلضـافة إىل 
وذلـك لعـدم تـوفر ) إن كانت قويـة(رغبتها دائام بنقل املعركة إىل أرض الغري 

 . ارية والصناعية والسكانيةالعمق الكايف الذي حيمي مدهنا ومراكزها التج
أما من الناحية االقتصادية فإن اتساع املـساحة يـؤدي إىل تنـوع املنـاخ 
وأحوال الطقس فيها وبالتايل ينعكس عىل إنتاجها االقتصادي وتنوع مواردها 
ًالطبيعية وخصوصا إذا أحسن استغالهلا هذه املوارد وهذا يساعد الـدول عـىل 
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ًذه املوارد وعامليا واستغالهلا لصاحلها للعب دور أو االكتفاء الذايت والتحكم هب
 . احتالل مكانه هامة ومؤثرة يف العالقات الدولية

ًولكن للمساحة الواسعة باملقابل جانب سلبي وخصوصا إذا وجـدت 
مساحات خالية من السكان مثل الصحاري واجلبال الشاهقة فهذا يؤدي لقلـة 

وعات معينـة فيهـا كوهنـا بعيـدة عـن عدد السكان فيها أو انفصال هذه املجم
ًاملركز ورغبتها باالستقالل أو أن تصبح مراكز إزعاج للنظام احلاكم رغبة منها 
يف االنفصال وكذلك فان التخلخل الـسكاين جيعلهـا عرضـة ألطـامع الـدول 
األخر وذلك لسهولة اقتطاع أجزاء ذلك ألن إمكانيـات الـدفاع عـن تلـك 

ً موضوع املساحة أيضا موضوع آخر له تأثري كبري  ويدخل يف, األجزاء تتضائل
 .يف وضع الدولة من الناحية الدولية أال وهو موضوع احلدود

 :احلدود  . ج 
) أ(وهي اخلطوط الفاصلة بني الدول والتي تنتهي عندها سيادة الدولة 

ً, واحلدود هلا تأثري كبري يف العالقات بني الـدول سـلبا )ب(لتبدأ سيادة الدولة 
 حيث أنه إذا طالت احلدود بني دولتني وكانت عالقاهتا قوية فإن ذلك ًأو إجيابا

يساعد يف فتح أبواب االسترياد والتصدير وانسياب البضائع ورؤوس األموال 
وحرية احلركة التجاريـة ممـا يـنعكس إجيابـا عـىل الوضـع االقتـصادي لكـال 

رة بـني ًالدولتني كذلك ينعكس طول احلدود سلبا إذا كانـت العالقـات متـوت
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الدولتني, أما من الناحية العسكرية فان طول احلدود ينهك اخلـصم ويتطلـب 
من مهارة وقوة حتمل وإعداد هائلـة مـن القـوات لنـرشها عـىل هـذه احلـدود 
كذلك فإن الدول صاحبة احلـدود الطويلـة حتتـاج إىل قـوات حـرس حـدود 

ا بكافـه بإعداد كبرية حلامية حدودها ومنع االخرتاقـات التـي قـد تتعـرض هلـ
ًأشكاهلا وهذا يشكل عبئا اقتصاديا وعسكريا ال يستهان به ملثل هذه الدول ً ً. 

وللحدود تأثري كبري عىل العالقات بني الدول مـن حيـث أهنـا مـصدر 
نزاع مستمر بني كثـري مـن الـدول ونزاعـات احلـدود معروفـة تارخييـا حيـث 

روف الـسكان صنعتها الدول املستعمرة خلدمـة مـصاحلها ودون النظـر إىل ظـ
وأحــوال املــواطنني وعــدم مراعاهتــا ملوضــوع األثنيــات واتــصال الــشعوب 
املجاورة بروابط النسب والقرابـة واملـصاهرة دافعهـا يف ذلـك هـو مـصاحلها 

 .االستعامرية
لذلك فالرصاعات احلدودية هي ظاهرة دولية ال تقترص عىل دولة دون 

لك تلبية لغريزة االسـتحواذ أخر بل أهنا قد تصيب األرسة الدولية كاملة وذ
 .التي بنيت عليها  نفسية اإلنسان

 :السكان  .د 
ًالسكان عامل مهم من عوامل قوة الدولة ومد احتالهلا مكانا متميزا  ً
يف املجتمع الدويل فحجم السكان يلعب دورا كبـريا يف ذلـك حيـث أن عـدد 
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مي والتقنـي املستو التعلي:ًالسكان إذا كان كبريا وترافق بعوامل أخر أمهها
الذي وصل لـه الـسكان والتامسـك االجتامعـي واالبتعـاد عـن التفرقـة بـني 
األجناس واألعراق وسيادة التسامح بينهم والرتابط الروحـي واملعنـوي فإنـه 
يشكل عامل قوة جتعل الدولة متفوقة وقوية وهلـا مكانـة مـؤثرة يف العالقـات 

 .كوسة أيضاالدولية أما إذا كان العكس فإن النتيجة ستكون مع
ًكذلك فإن عدد السكان إذا كان كثيفا مع مـساحة صـغرية فـإن ذلـك 
يشكل عبئا كبـريا عـىل هـذه الدولـة وخـصوصا إذا ترافـق ذلـك مـع ختلـف 
اقتصادي واجتامعي وثقايف فإن ذلك جيعـل الدولـة يف وضـع ال حتـسد عليـه 

الدولـة والشواهد كثرية يف التاريخ القديم واملعارص خاصة إذا عجـزت .عامليا
عن توفري الغذاء لسكاهنا فقـد تقـوم باالعتـداء عـىل أراىض الـدول املجـاورة 
وغزوات املغول والتتار كانت نتيجة الفقر وعجـز الدولـة عـن تـوفري الغـذاء 
ًلسكاهنا, كذلك نجد يف التاريخ احلديث أن اليابان مثال دعت إىل زيادة النسل 

اورة وكذلك دول املحور شجعت والتكاثر لتزيد حروهبا وغزواهتا للدول املج
سكاهنا عىل التكاثر لنفس السبب قبل احلرب العاملية الثانية, وال ننـسى النمـو 
ًالسكاين وأثره عىل قوة الدول حيث أنه يرتبط ارتباطا وثيقـا بقـدرات الدولـة  ً
البرشية واالقتصادية وله آثار عسكرية وجيوبولوتيكية تنعكس عىل قوة الدولة 

دول تشجع سكاهنا عىل النسل واإلنجاب وتقدم هلم اجلوائز حيث أن بعض ال
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التشجيعية مثل فرنسا وبعض دول أوروبا الرشقية حيث أن هذه الدول تـدرك 
أن انتقال هذه الفئـات مـن األطفـال إىل مرحلـة الـشباب يرفـدها بالقـدرات 
ــساحة الواســعة  ــصناعية ذات امل ــدول ال ــا خــصوصا ال ــة هل ــرشية الالزم الب

 .ملتحدة واسرتالياكالواليات ا
 :العامل العسكري .4

ال يستطيع أحد إغفال أو انتقاص الدور اهلام واملؤثر الذي تلعبه القوة 
العسكرية يف العالقات الدولية فبناء القوة العسكرية رضوري جدا لكل دولـة 
وذلك لكي حتافظ عىل أمنها القومي وحتمي مقدراهتا وحتقق أهدافها فـامتالك 

لكل دولة وبه تقاس أمهية الدولة وقوهتـا وقـدرهتا عـىل السالح أمر رضوري 
 .فرض نفسها عىل خريطة العالقات الدولية كعنرص فاعل ومؤثر

هي تعبـري عـن احلـشد العلمـي للعنـارص البـرشية : والقوة العسكرية
واملقومات التقنية  واالعتبارات االقتصادية  ملا خيدم أهداف هذه املؤسسة التي 

 .املسلحة وذلك بام خيدم أعامل الدفاع واهلجوممن مظاهرها القوات 
ًويرتبط هذا العامل ارتباطا وثيقا بقـدرة الدولـة االقتـصادية فالدولـة  ً
الغنية ذات االقتـصاد القـوي التـي تتـوفر فيهـا اإلمكانـات املاديـة والبـرشية 
تستطيع أن تتفوق عىل غريها بامتالك الـسالح وتطـويره, وهـذا مـا الحظنـاه 

حلرب الباردة والتسابق عىل التسلح بني الواليات املتحدة واالحتاد خالل فرتة ا
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فلوال القاعـدة االقتـصادية والـصناعية املتينـة القويـة ملـا ) السابق(السوفيايت 
استطاعت هذه الدول أن تطور وتـصنع أسـلحة حديثـة وعاليـة التقنيـة مثـل 

قتـصاد هـو الـخ فاال...الصواريخ والقنابل النووية والغواصات والطـائرات 
 .الدعامة احلقيقة للقوة العسكرية

كذلك فـإن القـوة العـسكرية جيـب أن حتظـى بـدعم سـيايس لتأخـذ 
الرشعية املناسبة هلا وحتتل املوقع املقنع ألبناء شعبها ألن القـوة العـسكرية قـد 
ًتستنزف كثريا من اجلهود والنفقات التي قد تؤثر سلبا عىل أبناء الشعب وعـىل  ً

ب أن حتظى بالدعم والرىض والتأييد عىل املستو الرسـمي دخوهلم لذلك جي
 .والشعبي يف البالد

ًومن العنارص اهلامـة للقـوة العـسكرية التـي قـد تلعـب أدوارا كثـرية 
القوات املسلحة التي حتتفظ هبـا ) حجم(ومؤثرة يف العالقات الدولية هو عدد 

 القـوة أمـام دولـة الدولة فال شك أن العدد الكبري للجيش يف دولة ما يعطيهـا
 .ذات جيش صغري العدد وجيعلها مهابة اجلانب من قبل خصومها وأعداءها

والقوة العسكرية بكافة عنارصها البرشية واملادية لعبت وتلعـب دورا 
كبريا يف تغيري شكل العالقات بني دول العامل وفرض مفاهيم وأوضاع جديـدة 

رص هو قدرة الواليـات املتحـدة مل تكن معروفة ومن أمثلة ذلك يف تارخينا املعا
العسكرية والتي أصبحت تستخدمها يف أدوار كثرية وكبرية يف خمتلـف أرجـاء 
العامل مثل مكافحة اإلرهاب والتخلص من األنظمة الدكتاتورية كام حـصل يف 
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حروهبا مع طالبان يف أفغانستان والعراق وهتديدها باستخدام القوة العسكرية 
 السالح النووي أو التـي قـد هتـدد األمـن والـسلم ضد الدول التي قد متتلك

الدوليني مثل كوريا وإيران وهذا التدخل من قبل الواليات املتحدة يف شـؤون 
الدول و الشعوب احد األدلة عىل إظهار قوهتا العسكرية وهنـا نـستذكر قـول 

أن ": "كيتي هوك" من عىل ظهر حاملة الطائرات "كنيدي"الرئيس األمريكي 
, وهـذا مـا "ىل البحار تعني األمن والسالم ويمكن أن تعني النرصالسيطرة ع

دفع الواليات املتحدة ألن تدرك بأن الدفاع عن مصاحلها البرتوليـة يف املنطقـة 
ال يتم إال بالسيطرة عىل البحـر األبـيض املتوسـط وهـذا احلـال مـشابه حلـال 

قرار مالحتهم اإلنجليز الذين أدركوا يف فرتة ما بأن من مصلحتهم وضامن است
 .    هو السيطرة عىل قناة السويس

ولذلك طورت الواليات املتحـدة مـن اسـرتاتيجيتها يف التحـول مـن 
القواعد الثابتة إىل القواعد املتحركة وذلـك مـن خـالل حـامالت الطـائرات 
واألساطيل البحرية التي جتوب البحار و املحيطات دون إذن أو موافقة من أي 

 .دولة
 :ي والتكنولوجيالتقدم العلم .5

يعيش العامل اليوم ثورة حقيقية يف املجـاالت العلميـة املختلفـة وهـذه 
الثورة كيف ال يكون هلا وزن يف ميزان العالقات الدولية? بىل إهنا عامـل مهـم 
وحيوي ومؤثر يف العالقات الدولية, فالتـسابق يف ميـدان التكنولوجيـا جيعـل 
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ت كل يوم تقريبا فها نحن نشهد ثورة الدول تأيت بيشء جديد يف خمتلف املجاال
املعلومات وعـامل احلواسـيب واالنرتنـت فاملعلومـة أيـنام كانـت ومهـام كـان 
مصدرها أصبحت متاحة أمام اجلميع لالطالع عليها وبالتايل إجـراء مـا يلـزم 

 .عليها سواء من قبل األفراد واملؤسسات أو الدول
 كـل جمـاالت أضف إىل ذلك أن احلاسوب قد يدخل بل قـد دخـل يف

احلياة فها هو يسيطر عىل  تسيري املركبات الفضائية ويتحكم بمساراهتا وبأعامهلا 
وبانطالقها وسالمتها ثم عودهتا حمملة بالكم اهلائـل مـن املعلومـات, وأيـضا 
يتحكم احلاسوب بحركة الطريان والسري وأعامل البوليس وإطالق الصواريخ 

لعـسكري فهـو يوجـه القـذائف ويـتحكم وتوجيهها وله دور كبري يف املجال ا
كالقنابـل "بإطالقها ومسارها ووصوهلا إىل هدفها لتصبح حتمل اسام يليق هبـا 

مثال كذلك ويتدخل يف احلياة االجتامعية واألحـوال ")Smart Bomb(الذكية 
املدنية والشخصية وحفظ البيانـات واإلحـصاءات وجمـاالت كثـرية يـصعب 

الت اهلائلـة التـي جعلـت العـامل كالقريـة حرصها, ناهيك عن ثـورة االتـصا
الصغرية بل كاحلي الواحد الذي ال جتد صعوبة يف الوصول إىل من تريـد ومـا 

 .تريد بكبسة زر واحدة من جهاز صغري موضوع يف جيب اإلنسان
فالتقدم العلمي والتكنولوجي شمل كافة املرافق احلياتية من اجتامعيـة 

ع الدول للتسابق يف الوصول إىل قمة اهلرم واقتصادية وعسكرية وغريها مما دف
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العلمي والتكنولوجي لكي تتفوق عىل غريها وحتتـل مكانـة ذات تـأثري بـالغ 
ومهم يف العالقات الدولية ومن أمثلة الـدول املتقدمـة يف املجـاالت العلميـة 
والتكنولوجية اليابان والواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وغريهـا وهـذا مـا 

 .كانة خاصة ومميزة يف امليزان الدويلجعل هلا م
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אא 
 عن موضوع النظام الـدويل ومـا حيـيط بـه مـن يتحدث هذا الفصل   

تفاصيل حيث أن هناك لبس بني الباحثني يف مفهوم النظام واملنظومة واملنـتظم 
) order(م بمعنـى وبـني مفهـوم النظـا) system(والنسق والتي تعني مجيعهـا 

جمموعـه مـن ( يعني يف أدب العالقـات الدوليـة )system(حيث أن مصطلح 
 جمموعـه مـن الوحـدات ":وعرفة جوزيف فرانكـل بأنـه ) األجزاء املتفاعلة 

  ."السياسية املستقلة تتفاعل فيام بينها بيشء من االنتظام 
وعه من  جمم":ويعرفه  بأنه ) النسق (وحممد طة بدوي يطلق علية اسم 

عدد من الوحدات السياسية بقو متدرجة يقود عالقات القو فيام بينها عدد 
 القطبية الكرب مجيع هذه التعريفات حتتـوي عـىل شـقني "صغري من القو , 

وجود تفاعـل . 2وجود وحدات يف املجتمع الدويل بمختلف األنواع . 1: مها 
لدولة وحدها هـي الفاعـل وحراك بني هذه الوحدات , وهذا يعني انه مل تعد ا

الرئييس يف العالقات الدولية بل أصبح هناك العبني آخرين كاملنظامت الدولية 
والرشكات املتعددة اجلنسية واملـنظامت العـابرة للقوميـات واحتـادات العـامل 

الخ من هذه الوحدات , والتفاعـل بـني .... وصندوق النقد ومنظمة الصحة 
ينـتج ) أ(فعل , فأي فعل من جانب الدولـة الوحدات هو عبارة عن فعل ورد 

, وقد تأخذ هذه التفـاعالت شـكلني أمـا ) ب(عنه رد فعل من جانب الدولة 
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سلبي وإما اجيايب وهي عىل أنواع خمتلفة إما سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسـية 
 دعاية وإعالم وكذلك حركـة األفـراد واجلامعـات  وهـذا ينقلنـا إىل تبـدل أو

 الدويل إىل النظام العاملي حيث مل تعد الدولة هي وحدة التحليـل تسمية النظام
 . جماال لذلك هبل أصبح العامل كل

  :أبرزهاهناك تعريفات كثرية ملفهوم النظام ومن 
 إن املجموع الـذي يعمـل ككـل ":والذي يقول فيه ) اناتول رابوبورت( -

 )6(."لنظام نتيجة االعتامد املتبادل بني األجزاء هو ما يمكن تسميته با
جمموعه املتغريات املرتابطة فيام ":فيعرف النظام بأنه ) مورتن كابالن (أما  -

بينها إىل درجه كبرية ومتغـايرة يف نفـس الوقـت مـع بيئاهتـا كـام ان بينهـا 
جمموعه من العالقات الداخلية متيزهـا عـن جممـوع املتغـريات اخلارجيـة 

")7.( 

بـارة عـن نمـط للعالقـات بـني ع":فقد عرفـه بأنـه) ستانيل هوفامن(أما  -
 )8("الوحدات االساسيه  يف السياسة الدولية 

                                                 
. , ترمجـه د ليـة النظريات املتـضاربة يف العالقـات الدوجيمس دوريت ,روبرت بالستغراف ,  . 6

 .100, ص 1985وليد عبد احلي , كاظمه للنرش والرتمجة والتوزيع , الكويت , 
 .113املصدر السابق ,ص  . 7
8 . Wesley -mass addis: reading,  nternational politicstheory of i, keneth waltez

publishing company ,1979 ,p162. 
k,j,holesti, international politics ,afrome work for analysis prentice –hall.inc ,1967.p9. 
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 جتمـع يـضم هويـات ":فانه يعرف النظام الدويل عىل انـه )هولستي (أما  -
 )9( "سياسية مستقلة تتفاعل بني بعضها البعض وفقا لعمليات منتظمة 

ات أنمـوذج لعالقـ":فأنة يعرف النظـام ألـدويل بأنـة ) أنتوين دوملان(أما  -
القوة بني الالعبـني الـدوليني لـه القـدرة عـىل تـأمني القيـام بالفعاليـات 

 )10(."أملختلفة طبقا ملجموعة من القواعد املكتوبة وغري املكتوبة 

ترتيـب ":فأنـة يـر النظـام الـدويل عبـارة عـن ) جـورج لنكـولن (أما  -
 )11(."للعالقات بني الدول يف وقت معني 

عبارة عن أفكار مركبـة ومتغـرية ":و وير البعض ان النظام الدويل ه
وتدابري عسكرية تضم وتتزود بالقوة من عنارص االنتظام التي هـي يف الغالـب 

 )12( ."ختص العالقات بني الدول

يبدو من خالل هذه التعريفات التـي قـدمها  كبـار البـاحثني والعلـامء 
مـه بـني الذين درسوا النظام العاملي أن النظام الدويل يتمحور حول عمليـه ها

 العملية هي التفاعل الـذي يـشكل مـا يـسمى بـشبكه وهذهجمموعات حمددة 

                                                 
9 .  

 42, ص ص  , دار وائل للنرش والتوزيع , عامن , د ت مبادئ العالقات الدوليةسعد حقي ,  . 10
,43 

 .43املصدر السابق , ص   . 11
12 The Bases of "in James Allen  "New States and International Order ",Lyon peter 

International Order Oxford University press ,London ,1973,p25.   
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التي قامت بعمليه التفاعل ولعـل )الوحدات (العالقات بني هذة املجموعات 
شبكة العالقات الناجتة عن هذا التفاعل هي التي ختلق الرتابط واالعـتامد بـني 

إىل مرحلـه عـدم  الوحدات وترفع منـسوب التـداخل فـيام بينهـا لتـصل ههذ
االستغناء عن بعضها البعض كام حصل يف الوقت احلارض الذي وصـلت فيـه 
العالقات بني الدول إىل االعتامد املتبادل لدرجه أصبح من العسري احلديث عن 
شؤون داخليه وشؤون خارجية  مفصولة عن بعضها البعض فالداخل يؤثر يف 

 .لبعض اخلارج بشكل يصعب فيه فصل األشياء عن بعضها ا
   هذا وقد نظر كثري مـن البـاحثني واملفكـرين لـشكل النظـام الـدويل 

مـورتن (وقدموا تصورات عظيمة وكبرية يف هذا اإلطار وقد كان من أبـرزهم 
 :)13(ستة نامذج لنظم دوليه افرتاضيه وهي ) كابالن(حيث وضع )كابالن 

1.  هم هني فيوهو نظام دويل اجتامعي والالعبني الرئيسي: نظام توازن القو  
الدول القومية, ويفضل أن ال يقل عددهم عن مخسة العبني وذلك لكـي 

 بفعالية ,حيث ير بعض املفكـرين أمثـال وظائفهيتمكن النظام من أداء 
انه  كلام زاد عدد األطراف الرئيسية يف هـذا النظـام فـان ) كارل دويتش (

د أقطـاب ذلك يساهم يف استقراره ,بمعنى أن الرصاع خيـف عنـدما يـزدا
ان النظـام الثنـائي ) كينيـث وولتـز(هذا النظام , بينام ير آخرون أمثـال 

                                                 
 .129،130جيمس دوريت ,روبرت بالستغراف,مصدر سابق ,ص ص . 13
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 وقد ساد هذا النمـوذج )14(القطبية فيه استقرار أكثر من املتعدد األقطاب,
ــة يف الفــرتة مــن  القــرن الــسادس عــرش إىل القــرن يف العالقــات الدولي

محافظـة واستخدمت احلكومات هذا املبدأ يف ذلك الوقـت لل. العرشين
والواقع أن توازن القو حيدث إذا مل تتمكن دولة واحـدة أو . عىل السالم

وإذا ما متكنت . ٌحتالف من الدول من مهامجة دولة أخر أو حتالف مقابل
دولة واحدة من بناء قوهتا العسكرية يمكن ملجموعة من الدول الـضعيفة 

ًاملواجهة أن تبني حتالفا مؤقتا رادعا ضد الدولة األ ً وىل, وهبذا لـن تـتمكن ً
ٍّالدولة القوية من مهامجة أي من الدول الضعيفة, خلوفها من هجوم مضاد 

 .عليها من الدول املتحالفة
وابرز مالحمه هـو وجـود كتـل كـرب ): املرن(نظام ثنائي القطبية املهلهلة .2

مثل الناتو وحلف وارسو مع وجود قـوة كـرب داخـل كـل تكتـل مثـل 
 ).سابقا(حتاد السوفيتي الواليات املتحدة واال

خيتلف عن سابقه يف أن األطراف ) :املحكم(نظام القطبية الثنائية الصلب  .3
 .املشاركة يف هذا النظام هي اقل من سابقه

                                                 
ــى,ناصــيف يوســف  . 14 ــةحت ــات الدولي ــة يف العالق ــريوت النظري ــريب ,ب ــاب الع  ,دار الكت
 .54 −48,ص1985,
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وابرز ما فيه هو وجود طرف عاملي يقوم بوظـائف خمتلفـة : النظام العاملي  .4
 القـرارات جتاة أطراف النظام يف النظام الثنائي القطبية املـرن وتتخـذ فيـه

 .طبقا للمصلحة الدولية ككل ,ويمتاز بإمكانية ظهور رصاع املصالح

موجه وغري موجه وهو قـائم :وهو نوعني ) Hierarchical(النظام اهلرمي .5
عىل أساس وظيفي وليس عىل أساس إقليمي سيايس ,وخيتلف املوجه عن 

ام غـري الغري موجه يف انه يعمل وفقا للقواعد السلطوية والديكتاتورية بيـن
املوجه يعمل وفق القواعد الديموقراطية وأطرافه االساسيه هي مجاعـات 
الضغط وليس الدول ويتسم بدرجه كبرية من االسـتقرار وتـوفر قنـوات 

 .االتصال التي تسهل السيطرة والتحكم 

ويمتاز بظهور دول صغر متتلك قـوة نوويـة : نموذج الوحدة املعرتضة  .6
 نحو االسـتقرار هان هذا النظام يتجوبسبب خوف كل طرف من األخر ف

 .أكثر من غرية 

وتقوم عىل فكرة أن عىل األطـراف أن ال يامرسـوا فعـال ال يرغبـوا أن 
يامرسه اآلخرون ضدهم ,أي أن تكون لد كل طرف من األطراف قناعه بان 

ّ النامذج فقد نظر آخرون هالطرف األخر قادر عىل تدمرية ,     وباإلضافة إىل هذ
الـذي اقـرتح نموذجـا ) روزكيـنس(اع أخر من النظم الدولية أمثال إىل أنو

 .جديدا وهو نموذج القطبية الثنائية املتعددة 
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 النامذج قـد عاشـتها البـرشية يف مراحلهـا هويبدو أن كثريا من هذ       
التي كانت بمثابة نقطة ) 15(1648) وست فاليا(املختلفة وخاصة بعد معاهدة 

التمييز بني أنامط النظم الدولية املختلفـة والتـي بموجبهـا التحول الرئيسية يف 
انتهت احلروب بني أجزاء أوروبا ووضعت مبادئ هامه نظمت العالقات بني 
هذة الدول وحددت احلدود السياسية وقررت سيادة كل دولة بشكل منفصل 
عن غريها من الدول ومنعتها من التدخل يف شؤون غريها من الدول,   ومنـذ 

ني عاش النظام الدويل متخذا أشكاال متعددة مـن متعـدد القطبيـة إىل ذلك احل
ولعـل أهـم مـا جـاءت بـه معاهـدة سـالم ثنائي القطبية ثم أحادي القطبية  , 

 :)16(م ما ييل1648ويستفاليا 
فتحت املجال أمام قادة الدول لعقـد املـؤمترات واملقـابالت عـىل هيئـة  .1

 .مؤمتر

                                                 
وهو الوقت الذي  انتهت فيه احلروب الدينية وولدت فيه الدولة القومية يف أوروبا ,حيـث  ) (15

قامت عىل أنقاض النظام اإلمرباطوري الذي كان سائدا يف العامل ,واعترب كثـري مـن املفكـرين إن 
ست نتاج قانون طبيعي بل هي نتاج ظروف تارخييـة وسياسـية واقتـصادية واجتامعيـة القومية لي

جمتمـع طبيعـي مـن البـرش ": بأهنـا "القومية"املفكر اإليطايل ) مانشيتي(يعرف .الخ ... وثقافية 
يرتبط مع بعضة البعض بوحدة األرض واألصل والعادات واللغـة بـسبب االشـرتاك يف احليـاة 

  ."والشعور االجتامعي 
 .242عطا زهرة , مصدر سابق , ص : للمزيد انظر .16
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 بغـض النظـر عـن نظمهـا الداخليـة, اعتمدت مبدأ املساواة بني الدول .2
ًملكية أو مجهورية, وأيضا مذاهبها الدينيـة كاثوليكيـة أو بروتـستانتية, 

 .وتعترب بداية الطريق لعلامنية العالقات الدولية

 . ًاعتامد نظام البعثات الدبلوماسية الدائمة بدال من املؤقتة  .3
عة التفاعل بـني  وطبيوتكوينه بنيتههذا ويستمد النظام الدويل شكله من   

 الـنظم همكونات البنية ذاهتا , ويتم التفريق بني األنواع أملختلفة من هـذ
باختالف عدد ألالعبني الرئيـسيني يف هـذا ألنظـام باإلضـافة إىل نمـط 
التفاعالت السائدة بني أجزاء البنية ,فمثال النظـام املتعـدد القطبيـة هـو 

 اهلرم فيها جمموعـة مـن  البرشية كثريا عندما وجد عىل قمةشهدتهنظام 
 أشـكالهالدول التي متتلك القوة السياسية والعـسكرية والنفـوذ بكافـة 

ولعل القرن التاسع عرش شـهد خـري مثـال هلـذا النمـوذج الـذي متثـل 
بوجود دول قوية مثل فرنسا وبريطانيا وبروسيا وأملانيا وروسيا والنمسا 

لة مع بعضها البعض مـن إضافة إىل ايطاليا والتي كانت متتاز بأهنا متعاد
 .حيث امتالك مكونات القوة وعنارصها 

أما النظام الثنائي القطبية فكان القرن العرشين خري شاهد عىل وجوده 
 واالحتـاد هحيث متثل بوجود قوتني عظيمتني مها الواليـات املتحـدة االمريكيـ

ور السوفيتي ,ويف هذا النموذج تكون هاتني القوتني مها قطب الرحى الذي تد
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 بقية دول العامل منقسمة عىل نفسها متيزها عالقات التنـافس والـرصاع هيف فلك
يف كل املجاالت وخاصة يف القوة العسكرية واالقتـصادية كـام حـصل خـالل 
فرتة احلرب الباردة والتنافس الرهيب الذي كان حيصل بـني قطبـي العالقـات 

ود جتمـع يـضم كـل الدولية الواليات املتحدة واالحتاد السوفيتي ,ولعـل وجـ
 ه الدول حتت لوائه هو ابرز ما يدل عىل حـدة التنـافس وشـدتهجمموعة من هذ

,حيث كان حلف الناتو وحلـف شـامل األطلـيس بمثابـة كبـشني متـصارعني 
يضامن يف اطارمها دوال  كرب مجعتها عوامل اجلغرافيـا والتـاريخ مـع بعـضها 

 . البعض  
جود بعض املكونات اهلامة من الصعب احلديث عن  نظام دويل دون و

والتي تضمنتها التعريفات السالفة الذكر وهي وجود أطراف فال بد من تفاعل 
 األطراف مما ينتج عنها غايات وأهداف ومـصالح هـي التـي تـشكل هبني هذ

 النظـام الـدويل  ,وهـذا احلـديث ينقلنـا إىل هبمجموعها مـا يمكننـا أن نـسمي
 .مكونات هذا النظام  و) أطراف (موضوع أخر أال وهو عنارص



אא 

 44

אאWאאא 
WKאW 

ما زالت الدولة هـي الالعـب الرئيـيس والفاعـل األول يف العالقـات 
الدولية عـىل الـرغم مـن التغـريات الكبـرية واهلامـة التـي اجتاحـت الدولـة 

 مفهوم وخصوصا يف زمن العوملة الذي بدأ جيرد  الدولة من الصالحيات وبدأ
الدولة القومية يتعرض لالهتزاز  الشديد,  ولكن مع ذلك ورغـم هـذا التغـري 
الكبري الـذي حـدث يف بنيـة وتركيبـة وتفـاعالت النظـام الـدويل إال أن كـل 
نظريات العالقات الدولية من الواقعية مـرورا بالواقعيـة اجلديـدة والليرباليـة 

مانويـل (د التـي طرحهـا   اجلديدة وصـوال إىل نظريـة النظـام العـاملي اجلديـ
مازالت تعترب الدولة هي الفاعـل الـرئيس واألول يف العالقـات ) فالريشتاين 

 .الدولية مع التفاوت بني كل منها يف التفاصيل 
?אK? 

 بـاختالف األشـخاص واألزمـان "الدولة"اختلفت التعاريف ملفهوم
 التـي ال بـد مـن واألماكن ولكن معظمها جتمـع عـىل جمموعـة مـن العنـارص

 وهنا نذكر بعض هـذه التعـاريف لـيس "الدولة"توافرها يف التعريف بمفهوم
 :عىل سبيل احلرص ومنها
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مجاعة معينة من األفراد ":  الدولة بأهنا"بنشيل"عرف املفكر السويرسي  -
والذين يعيشون بصفة دائمة ومـستمرة عـىل أرض معينـة بيـنهم طبقـة 

 ."حاكمة وأخر حمكومة
بأهنـا شـعب مـنظم خاضـع ":  عرفهـا"ويلـسون"مريكـي الرئيس األ -

 "ًللقانون ويقطن أرضا معينة
عبـارة عـن مجاعـة مـن النـاس ":  يعرف الدولـة بأهنـا"دجيي"العميد  -

 ."االجتامعيني بينهم طبقة حاكمة وأخر حمكومة
الرتمجة القانونية لفكرة الوطن, ":  قال بأن الدولة هي"وايزمان"املفكر  -

 )17(.ع احلقوق والواجبات التي تتصل بالوطنففيها تتلخص مجي
ّرغم اختالف التعاريف يف الصياغة اللغوية إال أهنا تتفـق عـىل وجـود 

 :عنارص وأركان الزمة ورضورية لقيام الدولة وهذه العنارص هي
 :الشعب .1

وهم األفراد الذين يقيمون عىل أرض الدولة املحددة باملساحة املعلومة 
فراد بني بضعة آالف إىل ما يزيد عن املليار نسمة كام وقد يرتاوح عدد هؤالء األ

                                                 
بطرس غايل, حممود خريي عيسى, املدخل إىل علم الـسياسة, . د: للمزيد من التعاريف انظر . 17

 .153ص
 .21 دار الفكر العريب, ص,)الدولة واحلكومة(النظم السياسية حممد ليله, . د: ًأيضا -
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ًهو احلال يف الصني واهلند,وعدد األفراد مهم جدا يف الدولة, فبـدون اجلامعـة 
البرشية لن تقوم الدولة, وعددهم من األفضل أن يتناسب مع مساحة الدولـة 

ًا عىل الدولة واملوارد الطبيعية املتاحة فيها حتى ال تكون كثرة العدد أو قلته عبئ
 ًوسببا يف ضعفها وتقهقرها

لذلك نستنتج أن للطاقة البرشية عالقة مبارشة لقوة الدولة أو ضعفها, 
ًفإذا كان عدد األفراد مناسبا ومتامسكا ومتجانسا من حيث الرتكيب العقائدي  ً ً
والفكري واالقتصادي والعرقي كان ذلـك عامـل قـوة للدولـة, أمـا إذا كـان 

عـدم التجـانس وكثـرة اإلختالطـات واخـتالف العـادات الشعب يعاين من 
والتقاليد والعرق واللغة فإن ذلك ربام يؤدي إىل مشاكل داخلية ودرجة عاليـة 

وكام قال أرسطو . من صعوبة التفاهم بني األقليات واهليئات احلاكمة يف الدولة
ً هـي دائـام امتيـاز رشف ألن املواطنـة هـي التـي تعطـي احلـق "املواطنـة"فإن
ألشخاص التمتع بجنسية الدولـة وهـؤالء هـم رعايـا الدولـة األصـليني أو ل

الوطنيني وليسوا كاألجانـب الـذين يقيمـون يف الدولـة ولـيس هلـم احلـق يف 
 .التدخل يف سيادة الدولة وسلطاهنا أو تقرير أي أمر يتعلق هبذا اخلصوص

 :اإلقليم .2
ريض وهي تلك الرقعـة املحـددة املـساحة والتـي تـشمل اإلقلـيم األ

ًواإلقلـيم قـد يكـون واسـعا ذو مـساحات . والفضاء اجلوي واملساحة املائيـة
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شاسعة تقدر بماليني األميال املربعة وقد يكون بضعة أميال مثـل لكـسمبورغ 
 .ميل مربع فقط) 999(التي تبلغ مساحتها

ًأما مد تأثري حجم املساحة عىل الدولـة قـوة أو ضـعفا, نجـد أن هلـا  ً
ًتأثريا مبارشا ف كلام كانت املساحة واسعة وكبرية وحمتوية عىل املصادر الطبيعيـة ً

ًاملتنوعة واملوارد الكثرية وكان عدد السكان متناسبا مع هذه املساحة باإلضـافة 
إىل وجود التقدم العلمي والتكنولوجي فإن ذلك كله عامل مـن عوامـل قـوة 

لـسكان قليـل فـإن الدولة, أما إذا كانت املساحة صغرية وفقرية املوارد وعدد ا
ذلك يشكل عامل ضعف جيعل الدولـة يف وضـع ال حتـسد عليـه مـن حيـث 

 .قدرهتا عىل التفاعل مع البيئة الدولية واإلقليمية املحيطة هبا
كذلك فإن اختالف التضاريس وما يرافقه من اختالف املنـاخ عوامـل 

ًذات تأثري مبارش عىل الدولة سواء سـلبا أم إجيابـا والـشواهد كثـرية  بـني دول ً
العامل كالـصني وروسـيا والواليـات املتحـدة وكيـف سـاهم اتـساع املـساحة 
واحتواءها عىل املوارد والتقدم العلمـي املرافـق لـذلك يف إعطـاء القـوة هلـذه 
الدول سواء كانت قوة اقتصادية أو سياسية, وكذلك احلـال املعـاكس لكثـرية 

 .بكل املقاييسًمن الدول الصغرية الفقرية احلال والضعيفة دوليا و
 .السلطة احلاكمة .3

ال بد لكل دولة من هيئة حاكمة يتفق عليها األفراد وحتظى بالقبول من 
أجل تنظيم شؤوهنم ورعايـة مـصاحلهم وبالتـايل حتقيـق رغبـاهتم وغايـاهتم, 
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فبدون اهليئة احلاكمة ستعم الفـوىض والتنـاحر وتـسود رشيعـة الغـاب بـدل 
 )18(. األمن والطمأنينةالقوانني واألنظمة التي هبا يتحقق

 :السيادة .4
وتعني امتالك الدولة للقدرة عىل ممارسة سلطاهنا عـىل إقليمهـا وعـىل 
األفراد الذين يعيشون فوق هذا اإلقليم وكذلك أن ال ختضع هليمنة أو سلطان 

 .خارجي وإن تكون مستقلة وذات إرادة حرة غري تابعة ألحد
ي متارس فيه الدولة سـلطتها الذ: والسيادة هلا مظهران املظهر الداخيل

 . عىل إقليمها وأفرادها واملظهر اخلارجي الذي يعني أن ال ختضع لدولة أجنبية
 الـذي "جـان بـودان"ومن أشهر من كتب يف موضوع السيادة املفكر 

الـسلطة "ّالـذي عـرف الـسيادة بأهنـا هـي) م1596−1530(عاش بـالفرتة 
 ."العليا

 :االعرتاف الدويل .5
ن أن االعرتاف الدويل رضورة ال بد منها لكي تأخذ ير بعض املفكري

 .الدولة مكانتها يف املجتمع الدويل وتستطيع املسامهة يف العالقات الدولية

                                                 
, 2, جمـشكالت العلـوم الـسياسيةد مجال الظاهر, امح. د: للمزيد عن رشعية السلطة راجع . 18

 .34−29عامن,  ص
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واالعرتاف هو شهادة من دول العامل بظهور دوله جديـدة وقـد يأخـذ 
ًأشكاال خمتلفة, فأما أن يكون فرديا أو مجاعيا من خالل مؤمتر دويل أو معاهـدة  ً ً

 .يةدول

رغم التغري الكبري الـذي حـدث يف بنيـة وتركيبـة وتفـاعالت النظـام 
الدويل إال أن كل نظريات العالقـات الدوليـة مـن الواقعيـة مـرورا بالواقعيـة 
اجلديدة والليربالية اجلديـدة وصـوال إىل نظريـة النظـام العـاملي اجلديـد التـي 

 الالعـب الرئيـيس ما زالت تعترب الدولـة هـي)  مانويل فالريشتاين (طرحها   
 .والفاعل األول يف العالقات الدولية 

    هناك عنارص حمددة تتجسد فيها قـوة الدولـة وهـي كـذلك تـشكل 
العنارص األساسية للنظام األمنـي يف أي  دولـه وبغـض النظـر عـن حجمهـا 
وشكلها اجلغرايف وظروفها الداخلية أو اخلارجية ,فكل كيان يـسعى للحفـاظ 

حلد األدنى من متطلبات األمن فية ,لذلك فقد كانت هنـاك عىل نفسه وحتقيق ا
عنــارص تقليديــة لألمــن ولكنهــا طريقــه حــساهبا والتعامــل معهــا وحمورهتــا 
وتوظيفها خلدمة األمن الوطني اختلفت وتغريت حسب الظـروف وتنوعـت 
عرب أالزمان مؤثرة ومتأثرة بعوامل التاريخ واجلغرافيا وبـنمط العالقـات بـني 

وعـىل –سائدة يف بنية النظام الدويل   ,لذا فمن غري املعقول أن تبقـى الدولية ال
 القـوة العـسكرية أو مـساحة الدولـة وحجمهـا هـي وحـدها  –سبيل املثـال 

 .األساس يف تقرير موقع الدولة يف العالقات الدولية 
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    إن التطورات التي شهدها العامل وعرب تاريخ العالقات الدولية يـدل 
كبري الذي أصاب عنارص قـوة الدولـة وعنـارص األمـن الـوطني عىل التغري ال

حيث أضافت هلا أو قلصت بعضا منها وال شك أن تطور نظريات العالقـات 
إىل نظريـه ) نيو ليربالية( الدولية من الواقعية إىل الليربالية ثم الليربالية اجلديدة

 إن عنارص الخ  تثبت صحة هذا الطرح ,والشك أيضا...النظام العاملي اجلديد
األمن الوطني وعنارص قوة الدولة ختتلف من حيث التوفر والقوة من بلـد إىل 
آخر ,فهناك دول متتـاز برتسـانتها العـسكرية اهلائلـة وهنـاك دول متتـاز بقـوة 
االقتصادية الضخمة وهناك ثالثه تتمتع بموقع جغـرايف اسـرتاتيجي وحيـوي 

نفسية لـشعبها مـا جيعلهـا يف وهناك أخر متتلك من املقومات االجتامعية وال
الصدارة ,وكذلك فان العنرص الذي يشكل مصدر قـوة لدولـه مـا قـد يكـون 
نقطه ضعف لدولة أخر وهكذا , ويف ذات الوقت فقد حتتوي بعض الـدول 
ملقومات وعنارص كثرية جمتمعة مما يؤهلها للعـب دور بـارز يف جمـال الـسياسة 

قنـت فنـون اللعبـة يف اسـتغالل هـذة الدولية والعالقات الدولية خاصة إذا أت
املقدرات واملكونات لصاحلها كام هو حال الواليات املتحدة اليـوم , واملـشهد 

 .العاملي يبني بوضوح هذا السيناريو الذي ذكرناة
وقد اختلـف البـاحثون واملفكـرون يف حتديـد أولويـة هـذة العنـارص 

م الدراسات يف هـذا واختلفوا يف بيان أمهها ولكن رغم االختالف إال أن معظ
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املجال جتمع عىل جمموعه من العنارص واملقومات التـي تتقـاطع وتتالقـى مـع 
ّبعضها البعض رغم اختالف الباحثني يف حتديدها بدقه ,ومن ابرز من نظـر يف 

الذي اعترب أن عنارص القوة الـشاملة للدولـة ) هانز مورغانثو(هذا املجال هو 
 :تتمثل بالعنارص اآلتية 

 .اجلغرايفالعامل   . أ
 . املوارد الطبيعية  . ب

 .الطاقة الصناعية  . ت

 .القوة العسكرية   . ث

 .السكان  . ج

 .الشخصية القومية  . ح

 .الروح املعنوية  . خ

 .نوعية الدبلوماسية   . د

 .نوعية احلكم  . ذ
فأنة يـر أن عنـارص  القـو الـشاملة  Ray.S.Cline .أما أس كالين

  :للدولة, هي
  Critical Massالكتلة احلرجة لدولة /الكتلة احليوية .ا

 )Economic Capability) E .القوة االقتصادية.ب
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 )Military Capability) M .القوة العسكرية .ج
 )Strategic Purpose ) S .اهلدف االسرتاتيجي.د
 )National Will)  W .اإلرادة الوطنية .ه

حيث وضع معادلة لقيـاس قـوة الدولـة جتمـع بـني العنـارص املاديـة 
 : املعادلة هي والعنارص املعنوية وهذه 

حاصل رضب جمموع عنارص الكتلة احليوية مـن سـكان = قوة الدولة 
حاصل مجـع اهلـدف االسـرتاتيجي واإلرادة عـىل × وقدرة اقتصادية , وإقليم 

 حتقيق اهلدف القومي 
 :أما حممد طه بدوي فقد بني أن عنارص قوة الدولة تكمن يف  

 :وتشمل : العوامل الطبيعية  . أ

 . املجال −
 .كان  الس−
 . املوارد االقتصادية−

 :وتشمل عىل .  العوامل االجتامعية.  ب .  ب

 .الوحدة الوطنية  −



אא 

 53

 .لقيادة السياسية ا−

أما كاظم هاشم نعمة فأنة ير أن مقومات قوة الدولة تشمل نـوعني   
 : من العوامل 

اجلغرافيا واحلدود واملوقع, املـساحة, الـسكان, : عوامل أساسية, وتتضمن .أ
 . األولية, والتقدم الصناعيواملواد

وتتمثل يف التنظيامت السياسية واالجتامعيـة, والقيـادة, : عوامل مساعدة .ب
 فمهام كان األمر فأنة ال يصل إىل مرحلة التناقض واخلالف ونظم احلكم ,
 العنارص بني الباحثني الن ثمة كثري مـن العوامـل املـشرتكة هيف حتديد هذ

لـذلك فإننـا سـوف نتطـرق إىل العنـارص بينهم وان اختلفت التـسميات 
واملقومات بشكلها العمومي ومـن خالهلـا نتطـرق إىل القـضايا الفرعيـة 
والعوامل األخر التي تدخل ضمنها , وفيام يأيت ابرز العنارص التقليديـة 
لألمن الوطني وأثرها عىل قوة الدولة أضـافه إىل مـا أحدثتـه التطـورات 

 إىل العنـارص باإلضـافة  العنـارص ه يف هـذالعاملية وتغريات النظام الدويل
 يف العقود األخـرية اإلنسانيةاجلديدة التي أفرزهتا التطورات التي شهدهتا 

)19(. 

                                                 
 .للمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إىل املوقع االلكرتوين ملجلة املقاتل  . 19
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وهناك أيضا بعض املحاوالت البارزة لتحديد عنارص قوة الدولة نورد 
 :أبرزها 

حيث حدد ثالثة أبعاد لقياس قوة الدولة , وهـي  : (Wilknson)حماولة   . أ
جليوديمغرايف من حيث املوقع والسكان واملـوارد , الوسـائل األساس ا

الــسياسية واالقتــصادية والعــسكرية , والقــدرة عــىل العمــل اجلامعــي 
ًاجتامعيا وأخالقيا ومعنويا وسياسيا  ً ً ً. 

حيث حدد ثامين عنارص أساسية لقياس قوة الدولة : (Wendzel)حماولة   . ب
 , القو االقتـصادية , القـوة وهي اجلغرافيا , السكان , املوارد الطبيعية

 . العسكرية الوظائف احلكومية وخصائص املجتمع صانع القرار 

: حــددا ســتة عنــارص او عوامــل هــي : "Leg &Modeson "حماولــة   . ج
, ) نظـام القـيم ( املصادر البيئية املصادر السكانية , القـدرات الثقافيـة 
 .لعسكرية القدرات االقتصادية , القدرات التنظيمية , القدرات ا

ــة  ــارص: Organskeyحماول ــة :  هــي حــدد ســتة عن ــسكان , التنمي ال
, التنميـة االقتـصادية , األخـالق القوميـة , املـصادر او الثـروات , السياسية

واجلغرافيا , حيث أشار إىل أن هذه العنارص ترتابط فيام بينها , ويؤثر كل منهـا 
 يف اآلخر وأوضح أن عنارص
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ة يمكننـا أن نخلـص إىل أن عنـارص قـوة من خالل التعاريف الـسابق
 :الدولة الرئيسية تتثمل بام ييل

 : )20(القوة العسكرية : .1
الشك أن القوة العسكرية كانـت وعـىل مـدار التـاريخ هـي العنـرص 
احلاسم واهلام يف تقرير قوة الدولة وهي األساس الذي يرتكز علية األمن ألية 

 وعىل مدار التاريخ عناية فائقة أكثر جمموعة برشية , لذلك فقد عنيت هبا األمم
 الفرضية حيـث همن غريها من العنارص واملقومات ,والتاريخ يثبت صحة هذ

قامت اإلمرباطوريـات واملاملـك ببنـاء اجليـوش اجلـرارة العظيمـة واحتلـت 
 القـوة العـسكرية الفائقـة  ,فقـد هاألرض وسيطرت عىل املوارد من خالل هذ

بة هلذه املجموعات هي العنرص الذي جيلـب بقيـة كانت القوة العسكرية بالنس
الخ من ... عنارص القوة كاملوارد الغذائية أو اهليبة السياسية أو الراحة النفسية 

 ة ,وهو العنـرص األول الـذي مـن خاللـهالعنارص اهلامة واملؤثرة يف قوة الدول
دار حتقق الدولة أمنها القومي ,وخاصة إذا ما علمنا أيضا أن الـدول وعـىل مـ

تاريخ اإلنسانية مل تكن تعـيش يف  مـأمن مـن املخـاطر واالعتـداءات ,لـذلك 

                                                 
حممد حممود أبو : ملزيد من املعلومات عن دور القوة العسكرية  يف النظام الدويل اجلديد ,انظر . 20

 .57, ص 1997ن , ,عام1 , طالقوة حتكم العاملغزله , 
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شكلت القوة العسكرية العنرص األبرز واالهم لضامن محايـة الدولـة ملقـدراهتا 
 .االقتصادية والبرشية ومحاية حدودها اجلغرافية 

ولن يتحقق األمن الوطني ألية دولة إال بتوفر القوة العسكرية وذلـك 
لعنـرص األول واألسـايس يف أي عمـل عـسكري سـواء عـىل الـصعيد ألهنا ا

الداخيل أم اخلارجي ,فهي أداة احلـرب األوىل التـي تـشن بواسـطتها املعـارك 
سواء يف عمليات دفاعية أم هجومية ,وهي كذلك أداة حتقيـق األمـن الـوطني 
عىل الصعيد الداخيل ضد احلركات أو اجلامعات التي قـد تعكـر صـفو األمـن 

ني للدولة ,وقد لعـب شـكل النظـام الـدويل دورا كبـريا يف حتديـد نـوع الوط
العمليات العسكرية التي من املمكن إن تلعبها القوة العسكرية ,حيث بـرزت 

 مفهـوم −عـىل سـبيل املثـال −مفاهيم جديدة عىل مـدار التـاريخ كـان أمههـا
 "لنووي بالعرص ا" الذي ارتبط بأذهان الساسة والقادة وصناع القرار "الردع"

الذي ساد يف القرن العرشين حني كانـت احلـرب البـاردة والتـسابق النـووي 
املحموم بني قطبي القوة هو السمة األساسية للعالقات الدولية  وكان اهلـدف 
منه هو حتقيق التوازن ومنع نشوب املواجهة التي كانت متثـل الكارثـة بالنـسبة 

 .للقادة وصناع القرار 
كرية للدولة تقاس بتـوفر عـدد مـن العنـارص وال شك أن القوة العس

 :واملؤرشات املختلفة واملتنوعة والتي من أبرزها
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وهو مؤرش عىل حجم القو البـرشية يف جـيش الدولـة , : حجم اجليش  -
. وتشمل كامل القو البرشية العاملة يف جيش الدولة يف مجيـع أصـنافها 

يـع أصـنافها أشـار والقاعدة هنا انه كلام زاد حجم القوات املـسلحة بجم
ذلك إىل قوة اكرب للدولة ,فقد  شكل كثرة العدد مصدر اعتـزاز وافتخـار 
للدول ألنة مصدر اهليبة والرهبة وسبب من أسباب جتنب االقـرتاب مـن 
الدولة أو أالعتداء عليها مما وفر هلا قدرا كبريا من األمن الوطني , وتبنـي 

مثل الـصني التـي يبلـغ  الدول قوات مسلحة يفوق عددها املليون جندي 
 ألف جندي ,ولكن رغم أمهية تعـداد 105عدد قواهتا املسلحة مليونني و

اجليش الذي متلكة الدولة إال أنة قد ال يعرب عن القـوة املطلقـة للدولـة إذ 
ويتداخل مع هذا العامل عنرص آخر . تؤثر كثري من العوامل عىل هذا الكم

ويـشري هـذا :  حجـم الـسكان نسبة القوات العـسكرية الفعليـة إىل: هو 
العنرص إىل مـد تناسـب حجـم القـوات املـسلحة مـع حجـم الـسكان 
باملقارنة مع الدول جمال البحث والدراسـة , فكلـام ارتفعـت نـسبة هـذه 

 .ًالقوات اىل حجم السكان كان ذلك دليال عىل قوة اكرب للدولة 

قاهتـا مثل حجم مساحة الدولة وطول حدودها وعال: العوامل اجلغرافية -
مع الدول املجاورة هلا ,وكذلك الطبيعـة اجلغرافيـة للـبالد سـواء كانـت 
صحراوية أو جبلية مما يؤثر عىل نقل القطاعات وحركتها مـن منطقـة إىل 
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 هأخر ومد السهولة أو الصعوبة يف ذلك ,إضافة إىل توفر البنية التحتيـ
وفر إضافة إىل ت...من طرق مواصالت ومطارات وسكك حديد وموانئ 

شبكة اتصاالت وقيادة وسيطرة حديثة ومتطـورة ,ولـذلك أيـضا عالقـة 
كبرية بنوعيـة التـدريب والتكتيـك واألسـلوب التعبـوي األمثـل الـذي 

 .  القوات وتبني عقيدهتا القتالية بناء علية هستستخدم

 مـد قـدرة الدولـة يف إىلوهـو مـؤرش :  القاعدة الـصناعية العـسكرية  -
 إنتــاج األســلحة األساســية وذخائرهــا , فكلــام االعــتامد عــىل الــذات يف

توافرت مثل هذه القاعدة وتعددت ساعدت عىل وطنية القـرار الـسيايس 
 واهـم يف أقووللتدليل عىل مؤرش . ًوتعطى مؤرشا عىل قوة اكرب للدولة 

هذا املجال فقد اخذ مؤرش احتساب حجم القدرة التـصديرية للمعـدات 
 وجود حقيقـي لـصناعات عـسكرية وذلك كونه يكشف عن. العسكرية 

متطورة نالت ثقة اآلخرين , فكلام ارتفع حجم تصدير الدولة للمعـدات 
 . ًالعسكرية كلام كان دليال عىل قوة اكرب للدولة 

ــة أن     ويــذكر يف هــذا اإلطــار  ــأثر بقــوة الدول  القــوة العــسكرية تت
قـوة اقتـصادية االقتصادية ومها عامالن متالزمان ,فإذا كانت الدولـة تتمتـع ب

كبرية وذات حجم كبري يف النـاتج القـومي اإلمجـايل فـان ذلـك يكـون عـامال 
مساعدا يف حتويل جزء كبري من هذا الناتج خلدمة القوة العسكرية ومتتني بناءها 
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والعكس أيضا يؤثر سلبا عىل القوة العسكرية ,وكذلك فان توفر املواد األولية 
 قاعــدة صــناعية تقــوم عــىل أســاس الالزمــة للــصناعة العــسكرية مــع تــوفر

تكنولوجي متقدم فان ذلك جيعل من القوة العسكرية للدولة عنرصا هاما مـن 
عنارص األمن الوطني القوي ,وختصص كثري الـدول جـل ميزانياهتـا لإلنفـاق 

ويرتبط مع هـذا .العسكري وتوفري كل ما حيتاجه اجليش من معدات وأسلحة 
 :العامل عامالن آخران مها

كلام زاد حجم اإلنفـاق العـسكري , كـان : اإلنفاق العسكري العام  حجم −
 .ًدليال عىل قوة اكرب للدولة 

وهو يربط حجم اإلنفاق :  نسبه اإلنفاق العسكري اىل الناتج اإلمجايل املحيل −
بالناتج القومي والقاعدة تقول انه كلام ارتفعت النـسبة , كلـام كـان ذلـك 

دولة , نتيجـة مـا ختصـصه الدولـة لإلنفـاق ًمؤرشا عىل توافر قوة اكرب لل
 . العسكري من الناتج القومي 

ومن العنارص املؤثرة يف القوة العسكرية كـذلك العقيـدة التـي تـؤمن هبـا  -
األمة فهي من القدرات الكامنة التي ترفد معنويات اجليش وتدفع بـه إىل 

لتـي يـسعى املزيد من التقدم والقوة ,إضافة إىل األهداف السامية العلياء ا
اجليش لتحقيقها و الدفاع عنها ,ناهيك عن العقيدة القتاليـة التـي تتبناهـا 
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القوات املسلحة ألهنا هي األساس الذي يبنـى عليـة ختطـيط القطاعـات 
 .وتنظيم القوات 

 التي يتمتع هبا املقاتلون إضـافة همستو التعليم والتدريب واللياقة البدني -
 التي يتمتع هبا أفراد اجليش يضاف لذلك إىل الوعي وإالمكانيات الثقافية

 قـدراهتم االسـتيعابية للـرسعة اهلائلـة التـي تتطـور هبـا تكنولوجيـا هكل
الكفـاءة التنظيميـة يف : األسلحة ويرتبط مع هذا العنرص عامل آخـر هـو

يتم التعرف عىل هذا العنرص من خالل وجـود مـؤرش : املجال العسكري 
وة اكرب للدولة يف حال وجود نظام تعبئـة لنظام التعبئة , ويدل ذلك عىل ق

والقاعدة هنا انه كلام توفر نظـام تعبئـة . شامل ورسيع ويف اقل مدة زمنية 
 . شامل ورسيع وبزمن قليل دل ذلك عىل قوة اكرب للدولة 

ويتضمن هذا العنرص أنواعا خمتلفـة مـن العتـاد : حجم ونوعية األسلحة  -
 املدرعـة , الطـائرات احلربيـة , العسكري , أعـداد الـدبابات , العربـات

طائرات اهليلـوكبرت املـسلحة والقطـع البحريـة , وكلـام زاد حجـم هـذه 
ًاألسلحة كان دليال عىل قوة اكرب للدولة , كام وجيب مراعـاة حداثـة هـذه 

حيـث تلعـب الـدور األبـرز . األسلحة ونوعيتها عند التحليـل الكيفـي 
قدامهم عىل تنفيذ واجباهتم وهم واألكرب يف منح الثقة للجنود بأنفسهم وإ

 األسلحة التي يمتلكوهنا ,إضافة إىل إهنا تشكل مـصدر اءةعىل ثقة من كف
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 −مـثال −رعب وخوف للخصم ,فالدولة التـي متلـك الـسالح النـووي 
 .ليست كالدولة التي ليس بني أيدهيا سو األسلحة التقليدية القديمة 

نرص هام من العنارص املؤثرة يدخل بعض الباحثني العوامل االجتامعية كع -
يف جعل القوة العسكرية ذات تأثر كبري يف قوة الدول حيـث يـر بعـض 
الباحثني أن الوحدة الوطنية وتآلف الشعب والتفافة حول اجليش والثقـة 
املطلقة به من العوامل اهلامـة يف القـوة العـسكرية كأحـد عوامـل األمـن 

 . الداخيل والدويل أيضاالوطني واحد روافد قوة الدولة عىل الصعيد

الشك أن القوة العسكرية هي األساس يف تقرير قوة الدولـة وأمهيتهـا 
عىل الصعيد الدويل أو اإلقليمي وهي كذلك مصدر لتحقيق أهدافها وغاياهتـا 
العلياء وكذلك هي أحد مقومـات أمنهـا الـوطني فبغـري القـوة العـسكرية 

 العسكرية هي حامية املقدرات يصعب حتقيق األمن الوطني الشامل الن القوة
واملوارد واإلمكانيات املتوفرة ,لذلك بقيت القوة وخـصوصا العـسكرية هـي 
األساس الـذي تنطلـق منـة النظريـة الواقعيـة يف حتليلهـا للعالقـات الدوليـة 
وتشخيصها حلالة النظام الدويل الذي اعتربته قائم عىل الفوىض التي ال يمكـن 

ا إال باسـتخدام القـوة العـسكرية ,وتـر بعـض حلها أو التخفيف من أثاره
مدارس النظرية الواقعية أن حالة الفوىض التي يعيش يف ظلها النظـام الـدويل 
تؤدي إىل انعدام األمن مما خيلق ضغوطا كبرية عىل الدولة لزيادة قوهتا من اجل 
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ن دعم أمنها وهي بذلك تربر أمهية توفري القوة العسكرية وزيادة االهتامم هبا مـ
 .قبل الدول وعىل مدار التاريخ 

أما ما يدفع الدول الستخدام القـوة العـسكرية ضـد بعـضها الـبعض  
فهي ذرائع وحجج كثرية تتذرع هبا ,ولقد كان هاجس تـوفري األمـن الـوطني 
وتوفري القوة الشاملة للدولـة هـو مـن األسـباب الرئيـسية السـتخدام القـوة 

ىل للدولـة هـي احلفـاظ عـىل وحـدهتا العسكرية عىل اعتبار أن املـصلحة األو
اجلغرافية وهويتها السياسية ضد االعتداءات اخلارجية أو الـدفاع عـن قيمهـا 
الدينية أو السياسية أو االقتـصادية أو االيدولوجيـة أو الثقافيـة وان مـصلحة 
ّالدولة حتددها دائام قوهتا,وقد نظرت بعض النظريـات واملـدارس الفكريـة يف 

 وبررت استخدام القوة عىل اعتبار أن النظام الدويل هو نظام العالقات الدولية
فوضوي يشبه الغابة وذلك لعدم وجود منظمه أو هيئه مركزية تستطيع ممارسة 

 .سلطتها وفرض أرادهتا عىل الدول امجع
ومن أسباب استخدام القوة العسكرية أيضا هو التنافس املحموم بـني 

ل موقع متقدم كالعب رئييس أو فعال يف الدول لزيادة قوهتا ورغبتها يف احتال
العالقات الدولية ,وكذلك فأن الطبيعة العدوانية لبعض الدول والناجتـة عـن 

 الدولة تدفعها الستخدام قوهتا ضد غريها من الـدول والتـي هبنية وتركيبة هذ
) فردريك شـومان (تر فيها مصدر قلق أو خوف أو إزعاج وهو ما عرب عنة 
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دة األساسية يف العالقات الدولية هي الشك والريبـة وبالتـايل إن القاع" هبقول
,ولعـل "فأنة البد من استخدام الدول للقوة العسكرية ضد بعـضها الـبعض 

تاريخ العالقات الدولية ميلء بالـشواهد الدالـة عـىل صـدق الـزعم الـسالف 
 . الذكر

ن السـتخدام ؤوير بعض املفكرين والباحثني بان بعض القادة يلجا
وة مع القو األخر هبدف تعزيز مكانتهم أو حتقيق التامسـك االجتامعـي الق

 .من خالل رصف األنظار عن األزمات الداخلية التي يعاين منها املجتمع 
يبدو أن األسباب التي تتذرع هبا الدول الستخدام القوة العسكرية هي 
 كثرية ومتعـددة وهـذا مـا جعـل تـاريخ العالقـات الدوليـة مـيلء بـاحلروب

والرصاعات التي ذهب ضـحيتها ماليـني البـرش ,ولكـن مـع تطـور التـاريخ 
 إىل الزوال وأصبح حيل هاإلنساين بدأت أسباب النزاع والرصاع بني الدول تتج

حملها املصالح املشرتكة التي تؤدي إىل قيام شبكة من العالقات البينية وبالتـايل 
 اعتبـار أن األمـن تقلل أسباب ومربرات اسـتخدام القـوة بـني الـدول ,عـىل

الوطني وقوة الدولة ليست يف النزاع والـرصاع واهليبـة العـسكرية واجليـوش 
اجلرارة فقط ,وهذا ما سنتطرق له يف حتديد اثـر النظـام العـاملي املعـارص عـىل 

 .القوة العسكرية 
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لقد استبرش العامل خريا مع انتهاء احلرب الباردة عىل أساس أهنا ستنهي  
الذي شهده العامل يف جمـال القـوة العـسكرية ,ولكـن تـزامن التنافس املحموم 

انتهاء احلرب الباردة ووالدة النظام العاملي اجلديد جاء مع  ظهـور أزمـة قويـه 
هزت املجتمع العاملي بأرسة وعرضت األمن الدويل واإلقليمي للخطـر وهـي 

صري حرب اخلليج الثانية , مما أعطى أمهية كرب للقوة العـسكرية يف تقريـر مـ
األمن والسلم الدوليني إضافة إىل األمن اإلقليمي واألمن الوطني لكثـري مـن 
بقاع العامل  حيث كانت هذه احلرب ميدان الختبـار أحـدث مـا توصـلت لـه 
التكنولوجيا العسكرية يف جمال األسـلحة التقليديـة و األسـلحة التكتيكيـة أو 

 اسـتخدمت فيهـا حتى األسلحة االسرتاتيجية  من قبل قوات التحالف حيث
املعروفة باسم ) 17ف(طائرات مقاتلة وقاذفات اسرتاتيجية ألول مرة كطائرة 

أو الــشبح التــي ال يمكــن ألجهــزة الــرادار اكتــشافها ,إضــافة إىل ) ســتيلث(
 ذات املــد البعيــد وذات احلمولــة الــضخمة مــن 52اســتخدام قاذفــات ب

الطائرة املقاتلة اليوم  إن "القذائف واألسلحة لدرجة إن بعض الباحثني يقول 
 , إضافة إىل تكنولوجيـا أسـلحة الـدفاع ضـد اجلـو "أصبحت حاسوبا طائرا 

والتي حتتاج إىل تقنيات ) الباتريوت(وخاصة الصواريخ املضادة للصواريخ كـ
عالية نظرا للرسعة اهلائلة للصواريخ والتي تزيد عن رسعة الصوت  , إضـافة 

تكنولوجيا احلواسيب يف اآللـة العـسكرية إىل إدخال أحدث ما توصلت إليه ال
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ويف جمــاالت متعــددة كالرصــد واالســتطالع واملراقبــة  ناهيــك عــن األقــامر 
 قمر والتي أصبح لدهيا القدرة عـىل رصـد ألفيالصناعية والتي قارب عددها 

اإلنسان وهو يف حديقة منزلة ملتقطـة صـور بـأدق التفاصـيل لـبعض أجـزاء 
 هذا يعنـي اسـتمرار الـدول املـسيطرة عـىل زمـام ًجسمه كظاهر اليد مثال ,أن

النظام العاملي بإعطاء القـوة العـسكرية أمهيـة كـرب يف تقريـر شـكل ونمـط 
العالقات الدولية فهي األداة القويـة التـي تـستخدم لقمـع األنظمـة املخالفـة 
لقواعد النظام الدويل وهي األداة التي بواسطتها يتم حسم احلـروب التـي قـد 

من وجهه نظـر املـسيطرين عـىل هـذا –ألمن والسلم الدوليني تقض مضجع ا
 ,وكذلك تربز أمهية القوة العسكرية 1999  كام حصل يف البلقان عام −النظام 

يف هذا النظام من خالل استخدام األعداد اهلائلة  من اجلنود وإنـشاء القواعـد 
−عظمـىالعسكرية يف الرب والبحر ويف كل مكان من العـامل مـن قبـل القـوة ال

 يف النظام الدويل اجلديد ,حيث أنـشأت قواعـد جديـدة يف −الواليات املتحدة
اخلليج العريب ووضعت بـوارج حربيـة وحـامالت طـائرات بـشكل دائـم يف 

 .املنطقة لتبقى جاهزة لالستخدام يف اللحظة املناسبة 
كذلك ورغم انتهاء التنافس التقليدي بني الواليات املتحـدة واالحتـاد 

ــسوفيتي ــيا ال ــاد − ,إال إن روس ــرشعي لالحت ــث ال ــبحت الوري ــي أص  والت
 ما زالت تشكل القوة التي ال يستهان هبـا مـن الناحيـة العـسكرية −السوفيتي
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وهي مصدر خطر للواليات املتحدة وذلك بـسبب ضـخامة حجـم وكميـات 
األسلحة النووية التي ورثتها عن االحتاد السوفيتي املفكك ,وظهر ذلك جليـا 

 روسيا يف وجه الواليات املتحدة ملنعها من نـرش درع صـاروخي عندما وقفت
 واعتربت هذا األمر هتديدا رصحيا 2007أمريكي يف وسط أوروبا يف هناية عام 

 عن هـذه الفكـرة , – ولو مرحليا –هلا مما اجرب الواليات املتحدة عىل الرتاجع 
ة مـن املدعومـ– بـسحق حماولـة جلورجيـا 2008وكذلك قيام روسيا  يف آب 

 من اجـل اسـتعادة –الغرب بشكل عام ومن الواليات املتحدة بشكل خاص 
احـد أقاليمهـا , حيـث أعلـن الـرئيس ) اوسيتيا اجلنوبيـة(سيطرهتا عىل إقليم 

عقب ذلك  أن قوات بالده املـسلحة بحاجـة إىل ) ديمرتي ميدفيدف(الرويس 
 وكاالت األنباء , ويف ذات اإلطار نقلت.... إعادة حتديث يف األسلحة والعتاد

أن ) فالديمـري بـوتني (  عن رئيس الـوزراء الـرويس 2008يف أيلول من عام 
 حيـث سيخـصص 2009يف عام % 27اإلنفاق الدفاعي لروسيا سيزيد بنسبة 

مليـار دوالر ملتطلبـات الـدفاع القـومي ) 94،12( تريليـون روبـل2،4نحو 
 2008 12/10 ,  أضف إىل ذلك أن روسـيا قامـت يـوم...واألمن القومي  

 أالف كيلومرت قـادر عـىل 10000باختبار صاروخ عابر للقارات وصل مداه 
محل املئات من الـرؤوس احلربيـة  وكانـت التجربـة ناجحـة ومتـت بحـضور 

,  إضــافة إىل إن روســيا اليــوم ) .... ديمــرتي ميدفيــدف(الــرئيس الــرويس 
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النظام الرأسـاميل أصبحت تتعاىف اقتصاديا وتستقر مؤسساهتا املالية وتدخل يف 
ويف شـهر تـرشين أول ) 21.(هبدوء مما زاد من قوهتا وهيبتها يف املجتمع الدويل 

أن البلـدين )  بافل بـورودين( أعلن سكرتري احتاد روسيا وبيال روسيا 2008
سيوقعان يف الثاين منترشين الثاين اتفاقا يقيض بإقامة نظام موحد للدفاع اجلوي 

 وحسب تـرصحيات الـرئيس –األطليس الذي وذلك يف مواجهه حلف شامل 
  ومما يذكر أن احللـف يـسعى " نقل بنيته التحتية إىل حدودنا" :  –... الرويس

وبقوة إىل نرش درع صـاروخية عـىل حـدود روسـيا , وممـا يـشار إليـة يف ذات 
ينتقد وبشد سياسة الواليات ) ميدفيدف (السياق أيضا هو أن الرئيس الرويس 

 إن الدور الـذي تقـوم بـه ":ا االستعالئية حيث رصح قائالاملتحدة وترصفاهت
                                                 

رغم انتهاء املنافسة العسكرية بني الواليات املتحدة وروسيا إال إن كل من الطـرفني مـا زال   ) (21
يؤمن بالعسكرة وأمهيتها وما زال التنافس املبطن موجـود لدرجـة إن بعـض املحللـني أشـار إىل 

 دالئـل كثـرية عـىل اخلوف من عودة احلرب الباردة من جديد بني الطرفني , وذلك بسبب وجود
 إن روسيا فاجأت العـامل بـإجراء جتربـة تفجـري 2008ذلك ,حيث ذكرت التقارير يف بداية عام 

تزن ثامنية أطنان وتفوق قوة تفجريها )  هواء–وقود (أقو قنبلة غري نووية حتى اآلن وهي قنبلة 
 أالن ,ويعمـل هـذا أربع مرات قوة تفجري القنبلة االمريكية األكرب صاحبة الرقم القيـايس حتـى

ّالنوع من القنابل عىل تكوين سحابة ضخمة من املادة املتفجرة تكون بـدورها موجـات صـدمية 
جـريوم (متتالية تؤثر يف مناطق ابعد من منطقة االنفجار ,وحـسب مـا يقـول خبـري املتفجـرات 

الحا متميـزا من خمتربات سانديا الوطنية االمريكية فأن هذا النوع من القنابل يمثل س) ستوفلت 
إذ يتسبب تفجري قنبلة واحدة من هذا النوع يف مسح مجيع األبنية يف منطقـة االنفجـار وتـسويتها 

 .باألرض وتدمري اإلنفاق واملالجئ املوجودة  حتت عمق كبري من سطح األرض 
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الواليات املتحدة كقوة مهيمنة عىل العامل يضعف األمن الدويل , وأضاف عـن 
 إن رغبة الواليات " :2001 أيلول عام 11الترصفات األمريكية منذ هجامت 

اء نظـام املتحدة يف تعزيز هيمنتها العاملية أدت إىل فقداهنا فرصة تارخييـة إلرسـ
 وقدم الرئيس الرويس اقرتاحـا يقـيض بتوقيـع "...... عاملي ديمقراطي بحق 

 التهديد باسـتخدامها وبـني انـه ال يمكـن أواتفاق أمني حيظر استخدام القوة 
 ."لدولة واحدة بام يف ذلك روسيا احتكار األمن يف القارة 

م ويف هذا السياق نجـد أن العـامل املعـارص يـشهد اليـوم عـودة مفهـو
العسكرة  والتنافس والتسابق يف التسلح إىل السطح من جديد ويف هذا اإلطار 

 يف خطـاب لـه 2008/ 8/2يف يـوم )فالديمري بوتني (أعلن الرئيس الرويس 
أمام جملس الدولة الروسية الذي يضم يف عضويته الـوزراء وحكـام األقـاليم 

ً جديا للتسلح بـدأ ً من الواضح بالفعل إن سباقا":وأعضاء الربملان حيث قال 
 يف الواقع نحن " ,وأضاف قائال "يتكشف يف العامل وهذا ليس خطأنا ومل نبدأه

كان لـد روسـيا وسـيكون دائـام لـدهيا الـرد عـىل هـذه .... مضطرون للرد 
 إن روسيا ستبدأ خالل السنوات القليلـة ":  ,وأضاف"...التحديات اجلديدة

التي لن تكون عىل أي وجه اقـل مـن القادمة إنتاج أنواع جديدة من األسلحة 
 "األسلحة املوجودة لد أية دولة أخر بـل هـي أرقـى يف بعـض احلـاالت 

 إن قتاال ضاريا عىل املوارد  الطبيعية يـدور يف أروقـة العـامل ".. وأضاف قائال 
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وان رائحة النفط والغاز تفوح من كثـري مـن الـرصاعات وحتركـات الـسياسة 
  إن روسيا بحاجة إن تكون يقظة ملحاولة الوصول ": وأضاف قائال"اخلارجية 

 جيري أحيانا تدمري سيادة دول معينة ومناطق ":  , وأضاف أيضا "إىل مواردها
, ويف اليـوم " عن احلرية واملجتمع املفتـوح هبأكملها حتت ستار ترصحيات رنان

توقعاتـه بـشأن نـرش ) سـريجي الفـروف(نفسه أعلن وزير اخلارجية الرويس 
االآلف من الصواريخ والنظم الدفاعية االعرتاضية عىل نطاق واسـع يف مئات 

 وتطـورت األمـور يف قمـة حلـف "العامل بأرسه يف املستقبل القريـب املنظـور
 عندما أرص فالديمري بوتني عـىل 2008األطليس التي عقدت يف مطلع نيسان 

روبـا موقف بالدة من رفضها القاطع لنرش الدرع الصاروخي االمريكـي يف أو
حيث القت هذه الفكرة الدعم والتأييد من جانـب )بولندا وتشيكيا (الرشقية 

 احللف األطليس يتحدث عـن األمـن عـىل "أعضاء احللف ورصح بوتني بأن 
 وقال بأنه من املؤسف يف األمر انه مطلوب مـن روسـيا "حساب دول أخر 

ل أنـه ال يمكـن  وقـا"النظر إىل هذه العملية دون اخذ مصاحلها بعني االعتبار 
  , إن هـذه "حللف شامل األطلـيس أن يـضمن أمنـة عـىل حـساب اآلخـرين 

ًالترصحيات تشكل انتقـادا الذعـا لـسياسة الواليـات املتحـدة وخـصوصا يف  ً ً
منطقه الرشق األوسط واحتالهلا العراق وتدمريها بنيته التحتيه  باسـم احلريـة 

ات تـدلل عـىل إن القـوة والعدالة وحقوق اإلنسان ,إن كل هـذه الـسيناريوه
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العسكرية ال ولن تغيب عن حتليل وتفسري جمريـات العالقـات الدوليـة حتـى 
 .وان تغري شكل النظام العاملي 

 هذا السيناريو يدل عىل أمهية العسكرة يف تقرير مصري األمـن عـىل إن 
كافة مستوياته حتى ولو اخفت التحليالت املعـارصة هـذا األمـر وذلـك ألن 

ح األمر ,وهذا ما جعل النظريات الليربالية يف العالقات الدولية  الشواهد تفض
التي قللت من أمهية القوة العسكرية يف العالقات الدولية واعتربت إن الـدور 
األكرب هو للمؤسسات الدولية يف تقرير شكل العالقات الدولية ترتاجـع عـن 

 ومن يمتلكها هو أفكارها ,ألن العسكرة تبقى السمة املميزة للعالقات الدولية
الذي يقرر مصري األمن والسلم الدوليني إضافة إىل األمن اإلقليمي بل األمـن 

 .الوطني لكثري من الدول وما يشهده العامل من أحداث خري دليل عىل ذلك
إن تزامن والدة النظـام العـاملي اجلديـد مـع تبلـور العوملـة بتجلياهتـا 

 واملواصــالت وثــورة العلــم املختلفــة والتــي مــن أبرزهــا ثــورة االتــصاالت
 بالتأثري عىل القوة العـسكرية وأمهيتهـا −ومن غري شك −والتكنولوجيا ساهم 

يف جمال األمن بشكل عام ,حيـث دخلـت نظـم االتـصال الفائقـة احلداثـة إىل 
القوات العسكرية مما مكنها من سهولة استخدام قوهتـا وقطاعاهتـا والـسيطرة 

 نظم القيادة والسيطرة والتي أصبحت هلا عليها بسهولة حيث ظهر ذلك بتطور
أمهية قصو يف إدارة املعركة أكثر من الـسالح ذاتـه , وأن امـتالك مثـل هـذه 
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النظم يعني سهولة حتقيق النرص ,ولعل مشاهد حرب اخلليج الثانية مـا زالـت 
ماثله أمامنا حيث ركزت الواليات املتحدة قصفها عىل نظم القيادة والـسيطرة  

 .ا سهل عليها بعد ذلك إمتام مهمتها بنجاح فائق العراقية مم
أن العامل يشهد كل يـوم ثـورة جديـدة يف جمـال العلـم والتكنولوجيـا 

اليوم هي الثورة العلميـة ) 22(خاصة يف نظم االتصاالت ولعل شبكة االنرتنت
وخـصوصا القـو −احلقيقية والتي يتم تسخريها من قبل القوات العـسكرية 

 هــدافها وغاياهتــا ولعــل تقنيــة  لتحقيــق أ–الكــرب)Google Earth ( التــي
أصبحت متاحة اليوم حتى للمستخدم العادي إضافة إىل األقامر الصناعية التي 
مألت الفضاء جعلت من الصعب عـىل الـدول إخفـاء مـا لـدهيا مـن قواعـد 
ومواقع عـسكرية أو منـشات حيويـة أو أي حتركـات أو منـاورات عـسكرية 

يوم يعيش عرص الفـضاء املفتـوح يف ظـل القريـة الكونيـة ,وذلك الن العامل ال
                                                 

تزداد أمهية شبكة االنرتنت يومـا بعـد يـوم مـن حيـث توسـع جماالهتـا ومـن حيـث عـدد  ) (22
اخلـاص )  world stat internet(,حيـث أظهـرت البيانـات التـي أصـدرها موقـع املـستخدمني 

  معلومات حول عدد املستخدمني مقارنة بعدد السكان حيث 2007بإحصاءات االنرتنت لعام 
حيث وصل % 245حيث بلغت  ) 2007 −2000(ارتفعت النسبة ارتفاعا قياسيا ما بني عامي 
مـن % 19,8 مليون نسمة ونـسبة 245 أكثر من مليار وعدد مستخدمي شبكة االنرتنت يف العامل

جمموع سكان العامل ,أما النسبة يف الرشق األوسط فقد بلغـت نمـوا كبـريا يف عـدد املـستخدمني 
من جمموع سكان العـامل , املـصدر %) 2,7(وهي متثل  % 920مقارنة بعدد السكان حيث بلغت 

 .5/2/2008 ,تاريخ 13635صحيفة الرأي األردنية ,العدد :
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الصغرية التي أصـبحت تعـيش يف مرحلـة االعـتامد املتبـادل والـذي يف ظلـه 
يصعب عىل طرف سواء كان فرد أو دولـة إن يعـيش بمعـزل عـن األحـداث 
والظروف التي يعيشها طرف أخر يف أي بقعة عىل وجـه األرض  ,فكـل يشء 

املنظور فلم يعد هناك إمكانية إلخفـاء األشـياء أصبح مكشوف وضمن املد 
أو األحداث مهام صغر حجمها أو قلت أمهيتها , إن كل هذه التطورات تلعب 
دورا كبري يف حتول دور القوة العسكرية وجتعلها أكثر قدرة عـىل حتقيـق األمـن 
سواء الوطني أو اإلقليمي أو الدويل وباملقابـل زاد مـن أعباءهـا ومـسؤولياهتا 

 . اه ما يشهده العامل من تطورات تشكل حتديا كبريا للقوة العسكرية جت
إن هذه العسكرة اجلديدة للعامل قـد أدت إىل تطـور مفـاهيم جديـدة مل 
تكن هلا أمهية تذكر فيام قبل هذا الوقت , كمفهوم اإلرهاب الذي نـام وترعـرع 
 ونشط بقـوة يف العقـدين األخـريين , ولعـل انعكـاس الظـروف واألوضـاع

اجلديدة الداخلية أو اخلارجية التي بداء يعيشها العامل تكون هي السبب األبرز 
يف تطور اإلرهاب ونموة بالشكل الذي أصبح العامل اليوم يبذل كل ما يستطيع 

 ).23(من قواه املادية واملعنوية للتخلص من ويالته وبراثنه 
                                                 

لعله من املناسب ويف معرض حديثنا عن تـأثري التغـريات التـي شـهدها العـامل عـىل القـوة  ) (23
 الذي يتبناه النظام الرأساميل إىل اجليوش حيث يوجد "اخلصخصة "العسكرية هو دخول مفهوم 

 يف الواليات املتحدة جيش كامل من القوات املدربة املحرتفة واخلاضعة لرشكات خاصة ومتتلك
من القوة املادية واألسلحة ما يضاهي كثري من اجليوش القوية وهي عبارة عـن رشكـات األمـن 
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 هو ذات أن ما يدور اليوم من تنافس خفي بني القو العظمى يف العامل
التنافس الذي يعود باألذهان إىل أيام احلرب الباردة , فهناك رصاع خفي  يدور 

والتي ) احلرب الصامتة (او ) احلرب اخلفية (يف أحشاء العامل وهو ما قد نسميه 
فال تبقي وال تذر , فأين هو .... قد تنطق يوما فتحرق حينها األخرض واليابس 

 !! .???? ..دفاع عنه الكبار اآلمن العاملي الذي يتغنى بال
 :القوة االقتصادية  :.2

متثل القوة االقتصادية العنرص اهلـام مـن عنـارص قـوة الدولـة وأمنهـا 
الــوطني والــذي ال يقــل أمهيــة عــن القــوة العــسكرية , فــالقوة االقتــصادية 
والعسكرية متالزمتان فكل منها يعزز األخر ويقـوي مـن شـأنه ومهـا بالتـايل 

يس للقوة السياسية يف الدولة ,وان جمموع هذه القو يمثل قـوة املصدر األسا
 .الدولة بشكل عام إضافة إىل عوامل أخر ال تقل أمهية  

لقد أصبح عامل اليوم هو عامل االقتصاد بال منـازع فمـن امتلـك زمـام 
االقتصاد امتلك زمام القوة بكل مقومـات معنـى الكلمـة ,فالنظريـات التـي 
                                                                                                                        
واحلامية التي بدأت تلعب أدورا جديدة وخاصة بعد دخوهلا إىل مواقع الرصاع والنـزاع يف العـامل 
وخاصة تلك التي هتيمن عليها الواليات املتحدة كـالعراق وأفغانـستان , ولعـل وجـود رشكـة 

يف العراق خري شاهد عىل ذلك , وهذا يدل عىل إن التغري الذي تشهده البرشية قـد )  ووتر بالك(
طال كافه املجاالت بام فيها املؤسسة العسكرية التي كان االقرتاب منها يعد من املحرمات يف كثري 

 .من الدول 
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عوامل االقتصادية يف تفسريها وتأثريها عـىل العالقـات أغفلت احلديث عن ال
الدولية بدأت اليوم متيل نحو التغيري والتسليم بـدور وأمهيـة هـذا العنـرص يف 
حتديد شكل العالقات الدولية وحتديد موقع الدولـة يف سـلم الـدول وحتديـد 
وضع األمن الوطني أو اإلقليمي أو الدويل ,فمعظم احلروب واحلوادث التـي 

دها ويشهدها العامل كان سببها اقتصادي بالدرجة األوىل ولعـل االسـتعامر شه
األورويب الذي حل يف بالدنا العربيـة يف القـرن الثـامن والتاسـع عـرش سـببه 
اقتــصادي بالدرجــة األوىل ,فــالثروات اهلائلــة مــن املعــادن واملــواد األوليــة 

 وغريهـا مـن واألسواق اجلديـدة واألجـواء الـصافية واملوقـع االسـرتاتيجي
املقومات التي متتع هبا الوطن العريب كانت السبب األول الذي دفع باملـستعمر 

 .إىل غزوة والسيطرة علية 
ًأما حديثا ومع والدة النظام العاملي اجلديد الذي كان ابـرز معاملـه هـو 
اهنيــار االحتــاد الــسوفيتي وانتهــاء النظــام االقتــصادي االشــرتاكي كمنــافس 

ملية برزت أمهية االقتصاد كعامل مهم من عوامـل بقـاء الـدول للرأساملية العا
واستمرارها فاهنيار االحتـاد الـسوفيتي كـان سـببه االقتـصاد بالدرجـة األوىل 

نفسه يف ) برجينيف( كام وصف ذلك "املعايري األخالقية"أضافه إىل االهنيار يف 
 لكثري ,وهو ما شكل هاجسا قويا1981مؤمتر احلزب الشيوعي السوفيتي عام 

من الدول إلعادة النظر يف تنمية وتقوية اقتـصادياهتا ألهنـا أصـبحت العنـرص 
 .األهم من عنارص أمنها الوطني وعنوان بقاءها واستمرارها
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مع اهنيار االحتاد السوفيتي خال اجلـو للنظـام الرأسـاميل العـاملي وقـام 
ته ومهـا بمامرسة أهم وسيلتني من وسائل بقاءه واستمراره والتخلص من أزما

الدمج والتوسع ,فإغراءات الرأساملية العاملية والليربالية واحلريـة االقتـصادية 
وأجواء السوق املفتوح دفع وبقوة الدول املنفصلة عـن االحتـاد الـسوفيتي إىل 
السري بفلك الرأساملية العاملية حيث دخلت معرتك النظام االقتصادي احلر ممـا 

ية العاملية التي ليس هلا هدف إال تـراكم راس وفر قدر كبريا من القوة للرأسامل
املال وحتقيق األرباح وهو ما أعطاها قوة سياسية وعسكرية ومربرات أخالقية 
للتدخل يف املناطق التي خرجت أو خترج عن األطر الرئيسية هلا ,وفتح شهيتها 
أيضا للبحث للسيطرة عىل مناطق الثـروات واخلـريات يف العـامل ولعـل خـري 

 ذلك هو ما حصل يف اخلليج العريب يف بـدايات العقـد األخـري مـن شاهد عىل
 .القرن العرشين ,وما زال مستمرا إىل اليوم 

والقوة االقتصادية كعنرص من عنارص قـوة الدولـة وعنـرص هـام مـن 
عنارص أمنها فأهنا تشتمل عىل عنارص كثرية تساهم يف حتقيق مقومـات األمـن 

وغريها مـن ... األمن الصحي واألمن املايل الشامل للدولة كاألمن الغذائي و
حمتويات األمن الشامل املعتمد عىل العنـارص الرئيـسية كالعنـرص االقتـصادي 

 .والعسكري واالجتامعي وغرية  
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رأس (ولكـن جيــب اإلشـارة هنــا إىل مــا تواجهـه الواليــات املتحــدة 
 برمته وتنـذر من أزمة مالية رهيبة تعصف بالفكر الرأساميل) الرأساملية العاملية 

بواقع جديد قد يؤدي إىل والدة نظام عاملي جديـد ,إن اجلنـوح الكبـري الـذي 
مارسته الرأساملية العاملية يف الرغبـة يف تـراكم األمـوال وتقلـيص القيـود بـل 
إزالتها عن البضائع واحلدود ,أضافه إىل ترك احلبل عىل الغـارب للمـضاربني 

كار كل ذلك أد إىل والدة أزمة ماليـة وأصحاب األموال إىل املضاربة واالحت
عاملية خرجت عن نطاق السيطرة يف ظل نظام اقتصادي يكف يد الدولـة عـن 
التدخل يف السوق ,إن آلية عمل الرأساملية بعيدا عـن القيـود والـضوابط هـو 
هذه النتيجة املدمرة , والتي يبدو أهنا قد تطيح بأكرب إمرباطورية للامل يف العـامل 

د تؤثر عىل صحة وصالحية كثري مـن النظريـات التـي كانـت تتغنـى بل أهنا ق
والتـي تقـول ) فرانـسيس فوكويامـا (بالرأساملية وان ما دوهنا سيزول كنظرية 

 وصـلت إىل أعـىل − مـن وجهـه نظـرة −بنهاية التاريخ , وذلك ألن البـرشية
, وان مراحل الرقي والتقدم بوصوهلا إىل النظام الرأساميل الذي ال نظـام بعـدة 

إن ما حيدث سـيدفع كثـري مـن ..!!! كل من يكون خارج دائرته سيزول حتام 
املنظرين إىل إعادة النظر بنظرياهتم والبحث عن نظريات جديدة تعالج الفكـر 
االقتصادي العاملي بطريقة منضبطة تضمن حتقيق مصالح األفراد عىل اختالف 

 . مستوياهتم 
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 : ييل ومن ابرز عنارص القوة االقتصادية ما
 :التجارة. ا

تعترب احلركة التجارية يف البالد من أهم مقومات اقتصادها ملا هلـا مـن 
أمهية وفائدة فهي الوسيلة الرئيسية جللب األموال وحركتها ونقلها مـن موقـع 
إىل أخر مما يساهم يف حتريك كافـه قطاعـات االقتـصاد يف الدولـة ,والتجـارة 

وهـي )بينيـة (وإقليميـة ) حمليـة (خليـة تشتمل عىل أبعاد ثالث فهي جتـارة دا
 ) .دولية (كذلك جتارة خارجية 

 :الزراعة.ب
تشكل الزراعة العنرص اهلام واألسايس من عنارص القـوة االقتـصادية 
فهي الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها يستطيع اإلنسان احلصول عىل طعامـه و 

ذي هـو جـزء هـام مـن غذائه ,لذا فهي أألداة األوىل لتحقيق األمن الغذائي ال
أجزاء األمن االقتصادي صاحب التأثري املبارش عـىل األمـن الـوطني وعنـرص 
هام من عنارص قوة الدولة ,فبغري الطعام يـصعب بـل يـستحيل عـىل املـرء إن 
يشعر باألمان والطمأنينة ,بل إن شعور اإلنـسان بـاجلوع وفقـر احلـال وشـح 

 بالقوة والعنف مما يعرض األمن الغذاء يدفعه إىل البحث عنها واحلصول عليها
واالستقرار  يف املجتمع إىل االهتزاز والفوىض ويؤثر بالتايل عـىل قـوة الدولـة 
وبنيتهــا األساســية ,أصــف إىل ذلــك أن نقــص الغــذاء يــؤدي إىل املجاعــات 
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واألمراض املرتبطة بسوء التغذية والتي حتيل املجتمع إىل جمتمع مريض عـاجز 
وظائفه و واجباته وجيعل احلكومات واألنظمـة مـشغولة غري قادر عىل القيام ب

قـــاذ شـــعوهبا مـــن املجاعـــات بتـــوفري الـــدواء وطلـــب املـــساعدات إلن
,وبالتايل يصبح امن هذه الـدول يف مهـب الـريح فتـصبح عنـدها واألمراض

فريسة سهلة لكثري من الدول الطاحمة والطامعة بام متلكه أراضيها مـن خـريات 
ًثرية جدا يف الوقـت احلـارض وهـاهي كثـري مـن دول وثروات ولعل األمثلة ك

أفريقيا تئن حتت وطأة اجلوع وأمراض سؤ التغذية عىل الرغم من أن أراضـيها 
 .ًحتوي كنوزا وثروات 

 :املوارد األولية.ج
ً     يرتبط هذا العامـل ارتباطـا وثيقـا بالعامـل االقتـصادي حيـث أن  ً

موارد ومواد أولية تزودهـا حتـى ال الصناعات القائمة يف أي بلد ال بد هلا من 
يتوقف عملها وإنتاجها وخصوصا إذا علمنا أنة من الصعب بل من املستحيل 
وجود دولة مكتفية ذاتيا مهام بلغت مساحتها وقوهتا فالدول بحاجـة لبعـضها 
البعض يف هذا املجال ومثال ذلك الواليات املتحدة وهي من أقو دول العامل 

مـن حاجاهتـا الـصناعية مثـل املـاس % 90رد أكثر مـن اقتصاديا ولكنها تستو
الصناعي واملنغنيز وغرية من املعادن كاحلديد وهـي تـستورد مـا يقـارب ربـع 

 .احتياجها من النفط  
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ومن أجل احلصول عىل املوارد األولية  نشأت عالقات جتارية قوية بني 
 حيرتمهـا الدول ذات املصالح املتبادلة متخـضت عنهـا اتفاقيـات جتـارة دوليـة

ًالطرفان استمرارا للحياة االقتصادية يف هذه الدول وهذه االتفاقيـات عـززت 
 .العالقات السياسية بني الدول

  فاملوارد األولية عامل مهم وامتالك الدولة له جيعل هلا مكانة ومركـز 
دويل وفاعلية أكثر يف العالقات الدولية وحيقق هلا األمن بكافه عنارصه  وكلـام 

دولة فقرية وبحاجة إىل هلذه املوارد كلام كانت واقعة حتت رمحة الـدول كانت ال
 املالك هلذه املوارد وهذا ما نالحظه يف العالقات بـني الـدول الكـرب الكرب

 .والدول النامية
  ولكي تلعب املوارد األولية دورهـا كعنـرص مهـم مـن عنـارص قـوة 

 إن تكـون لـدهيا القـدرة الدولة ووسيلة من وسائل أمنها الوطني البد للدول
عىل التنقيب  واستخراج هذه املوارد من باطن األرض والقـدرة عـىل حتويلهـا 
وتصنيعها وحتويلها إىل مواد صـاحلة للـدخول يف عمليـات اإلنتـاج املختلفـة 
األمر الذي يوفر عىل هذه الدول األموال واجلهود والطاقات والكلف العاليـة 

 جيعل من الدول املالكة هلذه املواد ضـعيفة إلمتام هذه العمليات ,وعكس ذلك
وهشة وغري قادرة عىل امتالك زمام أمـور مواردهـا األوليـة ألهنـا تكـون بيـد 
الرشكات الكرب التي ليس هلا غاية أو هدف إال حتقيـق األربـاح واملكاسـب 
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املادية وتعظيم فوائدها وتراكم راس املال وبالتايل استنزاف هذه املوارد لصالح 
ا األم  ,وهذا ما واجهته كثري من الدول التي متتلك املوارد األولية املهمة بالده

كالفحم واحلديد والنفط مثال ,حيث سيطرت رشكات النفط العاملية عىل إنتاج 
الـشقيقات (النفط وتسويقه وقد لعبـت هـذه الـرشكات التـي كانـت تـسمى 

 املي حيـث بلـغ دورا مهام يف السيطرة عـىل اإلنتـاج النفطـي العـ) 24)(الكرب
مـن % 70من النفط العاملي ومتتلك أكثر من % 80حجم ما تسيطر علية حوايل 

مـن نـاقالت الـنفط يف  % 50صناعة تكرير النفط العاملية , ومتتلك أكثـر مـن 
العامل, ومما يدلل عىل قيام هذه الرشكات باستنزاف هذه املوارد لصالح بالدهـا 

 بتزويد بالدها بـالنفط بأسـعار بخـسة أالم هو قيام رشكات النفط االحتكارية
 1,2حيث بلغ سعر برميل النفط يف الواليات املتحدة يف مطلع القرن العرشين 

دوالر فقط واستمر احلال كـذلك إىل منتـصف الـسبعينات حيـث بلـغ سـعر 
 دوالر تقريبا ,أضف إىل ذلك أن هـذه 1,7الربميل يف بداية السبعينات حوايل  

اسية إىل جانب أدوارها االقتـصادية حيـث رسـمت الرشكات لعبت أدورا سي
كثري من مالمح السياسة اخلاصة باملنطقة أضافه إىل تدخلها بالشؤون الداخلية 

                                                 
ىل ثـالث هي رشكات دولية كرب متارس نشاطها عىل مستو دويل ولكن ملكيتهـا تعـود إ ) (24

دول هي الواليات املتحدة بريطانيا وهولندا  عددها سبع ولكن مخـسة منهـا أمريكيـة ,وتـرتبط 
 . مجيعها بشبكة عالقات واسعة مع الرشكات األخر ,وهي متثل مصالح الدول التي تنتمي هلا 
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للدول األمر الذي جعلها تصبح امتـدادا لالسـتعامر الـسيايس الـذي سـاد يف 
 .املنطقة يف فرتة من الفرتات

 :الصناعة.د
لقـوة االقتـصادية للدولـة   تعترب الصناعة عنرصا هامـا مـن عنـارص ا

ورافدا مهام من روافد أمنها الـوطني , وأن ممـا الشـك فيـه بـان تـوفر قاعـدة 
صناعية يف الدولة يساهم وبشكل كبري يف تنمية ورفد االقتصاد الـوطني بكـل 
مقومات النجاح والتطور , وقد شهد العامل ثورة صـناعية كبـرية يف أوروبـا يف 

ت بتغيـري وجـه العـامل عمومـا وأوروبـا منتصف القـرن الثـامن عـرش سـامه
خصوصا وكان هلـا دور كبـري تغيـري سـمة النـشاط اإلنـساين مـن زراعـي إىل 
صناعي مما أد إىل حدوث االخرتاعات ونمو االكتشافات العلمية كالكهرباء 
واآللــة البخاريــة واخــرتاع اآلالت واملعــدات كالــسيارة والقطــار والطــائرة 

لعلميـة والبحثيـة يف جمـاالت الطـب والكيميـاء ,أضافه إىل تطـور األنـشطة ا
والرياضيات والتي  أسفرت عن اخرتاعات مهمة كان من أبرزهـا احلاسـوب 
الذي كان له دور كبـري يف بنـاء قاعـدة صـناعية جديـدة قائمـة عـىل الـرسعة 
واإلتقان وسامهت يف نمو املجتمع اإلنساين ,وتطور العلم ودخل احلاسوب يف 

ــتح  ــصناعة فف ــال ال ــاق ججم ــا آف ــىل أمامه ــا ع ــوازين رأس ــت امل ــدة قلب دي
,وعززت ثورة العلم والتكنولوجيا من تطور الـصناعة حتـى أصـبحت عقب
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الصناعة هي قاعدة االقتصاد العاملي , ومما زاد من أمهيتها أيضا سـيادة النظـام 
الرأساميل العاملي يف كافه أرجاء األرض حيث تقوم فكرة هذه النظام عىل مزيد 

ج لتحقيق مزيد من األرباح مما جعل اإلنسان جينح إىل حـدود تفـوق من اإلنتا
,ولكن جنوحه ...ًاخليال يف جمال الصناعة رغبة منه يف حتقيق املزيد من األرباح 

هذا خلق له الكثري من األزمات واملـشكالت التـي خلخلـت األمـن العـاملي 
ية تعـيش واإلقليمي والوطني لكثري من الدول خاصة بعد  إن أصبحت البرش

يف ظل االعتامد املتبادل وأصبح اهلم إنساين وليس فردي أو قومي, ومن ابرز ما 
واجه اإلنسان من معضالت هو مشكلة البيئة ,حيث أسهمت الـصناعة بقـدر 

وخلـق ) 25)(االحتباس احلراري( كبري من التلوث البيئي وسامهت يف صناعه 
املطـر احلامـيض وثقـب والتـي مـن أبرزهـا ) البيئيـة(املشكالت االيكولوجيه

األوزون الذي ساهم يف دخول إشعاعات ضارة لإلنـسان والبيئـة واخرتاقهـا 
الغالف اجلوي ومسامهتها يف تدمري كثري من بقـاع األرض التـي كانـت غنيـة 
بالثروات الزراعية ووفـرة اإلنتـاج النبـايت وسـامهت أيـضا يف ذوبـان اجلبـال 

                                                 
 احتباس احلـرارة داخـل جمـال األرض احليـوي ممـا يـؤدي بالتـايل إىل: تعني هذه الظاهرة )  (25

 درجـة حتـت 19− 15سخونة سطحا بصورة غري عادية ,وبدوهنا قد تـصل حـرارة األرض إىل 
الصفر ,وتنتج يف الغالب عن انبعاث ما يسمى بالغازات الدفيئة والتـي مـن أمههـا ثـاين أكـسيد 

جدل كبـري وأخطـار مـدمرة , .. حسن زكي , االنحباس احلراري العاملي .د: املصدر. الكربون 
 .ألردنية صحيفة الرأي ا
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ت احلـرارة يف كثـري مـن بقـاع اجلليدية وحدوث الفيضانات  وارتفـاع درجـا
املعمورة وخلق كثري من املشكالت  البيئية التي تقض مـضجع األمـن العـاملي 
واإلقليمي وبالتايل األمن الوطني لكثري من الدول وخاصة إن احلديث عن اثر 

 .ًالبيئة عىل األمن والسلم الدوليني مل يعد جزءا من الرتف الفكري 
الثورة الصناعية التي تعيشها البرشية    وعىل النقيض من ذلك سامهت 

يف الوقت احلارض إىل توفري أسباب العـيش الرغيـد واملـريح لإلنـسان حيـث 
وفرت له التكنولوجيا الصناعية املتقدمة كـل وسـائل الراحـة والرفاهيـة مـن 
وسائط النقل إىل وسائل االتصال واإلعالم ووسائل العـيش البيتيـة وكـل مـا 

مية ,أضافه إىل أهنا سامهت أيضا بتطوير اقتصاديات كثري حيتاجه يف معيشته اليو
من الدول والنهوض هبا وبالتايل حتسني مستو معيشة اإلنسان فيها مما ساهم 
يف االستقرار األمني واملعييش للـشعوب وانعكـس ذلـك عـىل امـن األقـاليم 

 .واملجتمعات 
 ):...املوقع, املساحة, السكان, احلدود(العوامل اجلغرافية  :3

     بحث كثري من املفكرين يف أمهية العوامل اجلغرافية وأثرهـا يف قـوة 
الدولة ووجدوا إن هناك تالزما وعالقة مبارشة بني هذه العوامـل وبـني متتـع 
الدولة بالقوة أو الضعف , واألمثلة عىل ذلك كثـرية مـن التـاريخ القـديم إىل 

طـة بـه هـي عالقـة دائمـة احلديث إىل املعارص فعالقـة اإلنـسان بالبيئـة املحي
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ومستمرة ومتصلة وتفاعله معها ابدي رسمدي لذلك يكون أثرها مبارش عـىل 
حياته وعىل بنائه لنظم حياته املختلفـة كالـسياسية واالقتـصادية واالجتامعيـة 
وحتى الثقافية ,والعوامل اجلغرافية كجزء من هذه البيئـة تلعـب دورا مهـام يف 

ًلتايل عىل سلوك الدولة وعىل قوهتا قوة أو ضعفا التأثري عىل سلوك اإلنسان وبا ً
لدرجه إن بعض الباحثني واملحللني كأمثال الصحفي املـرصي حممـد حـسنني 

  . " إن الذي يصنع األمن الوطني هو عوامل التاريخ واجلغرافيا":هيكل يقول 
 : املوقع−

   لكل دولة موقع جغرايف عىل سطح األرض يعرب عنه بخطوط الطول 
 العرض وموقع الدولة بالنسبة خلطوط العرض أهم من موقع الدولة وخطوط

عىل خطوط الطول ألنه يؤثر بشكل مبارش يف املناخ الذي يؤثر بالتايل يف القـوة 
البرشية ويف تنوع الثروات سواء احليوانية أو النباتية يف هذه الدولة, وممـا يـدل 

دمة أو الدول الكـرب التـي عىل أمهية املوقع اجلغرايف هو قيام احلضارات املتق
نشأت يف املناطق املعتدلة وابتعدت عـن املنـاطق القطبيـة والقاريـة ,وكـذلك 
بالقرب من مصادر املياه التي تشكل عصب احلياة ألية حضارة حيث نالحـظ 
بأن احلضارات الكرب قد نشأت وازدهرت يف ظل منـاطق غنيـة بامليـاه  مثـل 

 إضـافة إىل سـهولة أرايض تلـك املنـاطق وادي النيل وأرايض ما بني النهـرين
 .وتوفر املياه فيها
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 : املساحة−    
يعترب كثري من العلامء يف جمال اجلغرافيا السياسية إن وجـود مـا يـسمى 

 أي وجود مـساحة ومـوارد طبيعيـة كافـة لـسد احتياجـات "املجال احليوي"
قـات السكان هو عامل مهم من العوامـل التـي حتـدد مكانـة الدولـة يف العال

الدولية فاملساحة الكبرية تعطي الدولة ميـزة مهمـة وجتعلهـا عظيمـة ومهابـة 
اجلانب من قبل غريها مقارنة مع الدول صـغرية احلجـم, ولكـي يعطـي هـذا 
العامل أمهية وقوة للدولة جيب أن  تتناسب مع عدد كايف من السكان وشـعب 

الثـروات متحرض ومتطور يـستطيع اسـتغالل مـا حتتويـه هـذه املـساحة مـن 
واخلريات عندها تكون عامال إجيابيا ومؤثرا يف دعم موقف الدولة وإعطاءهـا 

 .مركزا متقدما بني دول العامل 
    أما من الناحية العسكرية فاملساحة الواسعة مهمة جدا ألهنـا تعطـي 
الدولة عمقا إقليميا حيمي العاصمة واملدن واملراكز الصناعية اهلامـة يف الـبالد 

ر شهد له التـاريخ مثـاال حيـث أعطـت املـساحة الواسـعة لالحتـاد وهذا األم
ًالسوفيتي عمقا دفاعيا لصاحلها ضد الغزو األملـاين ألراضـيها هـذا باإلضـافة  ً
لصعوبة احتالهلا من قبل القوات الغازية حيث أن العمق اجلغرايف للدولة يتيح 

 يمكنهـا مـن سـحب هلا إمكانية املناورة يف القتال وإعادة التنظيم لقواهتـا كـام
القوات الغازية إىل أماكن ذات خفايا ومميزات معروفة لقواهتا وهـذا مـا فعلـه 

 . اجليش السوفيتي بالقوات األملانية يف احلرب العاملية الثانية
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   أما الدول صغرية املساحة فإهنا تكون سهلة االحـتالل باإلضـافة إىل 
وذلـك لعـدم تـوفر ) كانت قويـةإن (رغبتها دائام بنقل املعركة إىل أرض الغري 

 . العمق الكايف الذي حيمي مدهنا ومراكزها التجارية والصناعية والسكانية
  أما من الناحية االقتصادية فإن اتساع املساحة يـؤدي إىل تنـوع املنـاخ 
وأحوال الطقس فيها وبالتايل ينعكس عىل إنتاجها االقتصادي وتنوع مواردها 

 استغالهلا هذه املوارد وهذا يساعد الـدول عـىل ًالطبيعية وخصوصا إذا أحسن
ًاالكتفاء الذايت والتحكم هبذه املوارد عامليا واستغالهلا لصاحلها للعـب دور أو 

 . احتالل مكانه هامة ومؤثرة يف العالقات الدولية
 : احلدود−

   وهي اخلطوط الفاصلة بني الدول والتي تنتهي عندها سيادة الدولـة 
, واحلدود هلا تأثري كبري يف قوة الدولـة وهلـا أيـضا )ب(الدولة لتبدأ سيادة ) أ(

ًتأثري مبارش عىل أمنها الوطني سواء سلبا أو إجيابا حيث أنه إذا طالـت احلـدود  ً
بني دولتني وكانت عالقاهتا قوية مع الدول املجاورة  فإن ذلك يساعد يف فـتح 

وال وحرية احلركة أبواب االسترياد والتصدير وانسياب البضائع ورؤوس األم
التجارية مما ينعكس إجيابا عىل الوضع االقتصادي للدولـة وحيقـق هلـا األمـن 
ًاالقتصادي املنشود , كذلك ينعكس طول احلدود سـلبا إذا كانـت العالقـات 

 .متوترة بني الدولتني
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 : السكان−
ً  السكان عامل مهم من عوامـل قـوة الدولـة ومـد احتالهلـا مكانـا 

جتمع الدويل فحجم السكان يلعب دورا كبريا يف ذلـك حيـث أن ًمتميزا يف امل
املـستو التعليمـي :ًعدد السكان إذا كان كبريا وترافق بعوامل أخـر أمههـا

والتقني الذي وصل له السكان والتامسك االجتامعي واالبتعاد عن التفرقة بني 
فإنـه األجناس واألعراق وسيادة التسامح بينهم والرتابط الروحـي واملعنـوي 

يشكل عامل قوة جتعل الدولة متفوقة وقوية وهلـا مكانـة مـؤثرة يف العالقـات 
 .الدولية أما إذا كان العكس فإن النتيجة ستكون معكوسة أيضا

 :العوامل االجتامعية :4
  تشكل العوامل االجتامعية عنرصا هاما من عنارص قوة الدولة وذلك 

 هو العنرص األسايس يف منظومـة الرتباطها الوثيق بالعنارص األخر , فالفرد
األمن فهو الذي يصنع األمن للجامعة وهو الـذي حيـافظ عليـة وهـو كـذلك 
الذي هيدم منظومـة األمـن ويقـوض بنياهنـا ,وذلـك  ألن الفـرد هـو أسـاس 
املجتمع وحتقيق امـن الفـرد داخـل الدولـة يعنـي تكامـل األمـن االجتامعـي 

 .واستقراره 
عوامل عدة تلعب دورا بارزا يف تـشكيله ويدخل يف إطار امن املجتمع 
 :وحتقيقه ولعل من ابرز هذه العوامل 
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 : درجه التامسك االجتامعي −
يلعب التامسك االجتامعي بني فئات السكان املختلفة بغض النظر عن 
األصول التي جـاء منهـا سـكان الدولـة دورا بـارزا يف عمليـة حتقيـق األمـن 

نـرص يف حالـة تعـرض الدولـة للمخـاطر االجتامعي , وتزداد أمهيـة هـذا الع
 هوالتحديات اخلارجية ألهنا تتطلب الوقوف صفا واحدا وسـدا منيعـا يف وجـ

القو الطامعة ,ولعل التامسك االجتامعي بني السكان من املقومات الرئيـسية 
التي لعبت دورا أساسيا يف  احلفاظ عىل وحدة كثري مـن الـدول واسـتقالهلا يف 

اصـة يف منتـصف القـرن العـرشين وهـي فـرتة التحلـل فرتة من الفرتات وخ
 والتخلص من االستعامر 

 : املستو الثقايف والتعليمي إلفراد املجتمع−
  يلعب التطور الثقايف والعميل للمجتمعات دورا هاما يف حتقيق األمن 
الشامل هلا حيث أن الـشعب املـتعلم القـادر عـىل اسـتخدام معطيـات العلـم 

ت التقنية املختلفة والقادر عىل مواكبة كل ما هـو حـديث واالستجابة للتطورا
هــو الــشعب األقــدر عــىل تــوفري األمــن االقتــصادي والغــذائي والــصحي 

فنر املجتمعات التي تغزوها األمية والتخلف كم تعاين مـن ... واالجتامعي 
عدم االستقرار والترشذم والتفكك وانعدام األمن ,وال شك أن االستعامر قـد 

 كبريا يف ختلف كثري من الدول وحتى بعد حتلله عمـل عـىل إبقائهـا لعب دورا
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شعوبا متلقية ومستوردة للتكنولوجيا ال منتجة هلا لتبقى دوال هامـشية تعتمـد 
عىل غريها يف كل يشء مما جعل األوضاع األمنية اجتامعيا وسياسيا واقتـصاديا 

ة غريها ,لذا فـأن وغذائيا وصحيا ونفسيا فيها  مرتدية وجعلها قابعة حتت رمح
األس الرئييس لتحقيق األمن االجتامعي الشامل يتمثل بامتطاء ناصـية العلـم 
واملعرفة ومتابعه ومواكبة كل ما هو جديد ومستجد يف العامل , وخري طريق إىل 
ذلك هو بالبحث العلمي اجلاد اهلادف واسـتغالل اإلنـسان وتـسخري طاقاتـه 

 .جتامعي العلمية والعملية لتحقيق األمن اال
 : اإلرث احلضاري والتاريخ −

     يعترب اإلرث احلضاري من املقومات والعوامـل التـي جتمـع أفـراد 
األمة وتزيد من حلمتهم وتعاضدهم معا لذا فهي تشكل عامل من أهم عوامل 
األمن واالستقرار يف املجتمعات ,فالتاريخ املـشرتك وكـام اعتـربه الكثـري مـن 

 .من عوامل القومية واألمن االجتامعي  املفكرين يعترب عامال 
 : العوامل والظروف  املحيطة−

   تعترب العوامل املحلية واإلقليمية والدولية من العوامل اهلامة املـؤثرة 
عىل استقرار املجتمع وأمنه ولعل املسار الذي تسري فيه العالقات الدولية يثبت 

حييط هبا من ظروف أمنية صحة هذا الزعم ,حيث تتأثر الدول واملجتمعات بام 
وسياسية فإذا كانت األوضاع املحلية تعاين من األزمات السياسية واألمنية فان 
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ذلك ينعكس ال حمالة عىل الوضع واالستقرار االجتامعي فيها ,وكذلك احلـال 
فأن الظـروف والعوامـل الدوليـة مـن املـؤثرات الرئيـسية البـارزة عـىل امـن 

الدائرة وتدور يف نفس الفلك ,ولعل األوضاع املجتمعات التي تعيش يف نفس 
اإلقليمية  التـي تـشهدها  منطقتنـا العربيـة كالوضـع يف العـراق والوضـع يف 
فلسطني ولبنان وما ختلفه من نازحني والجئني ومرشدين وقتىل وأيتام وأرامل 
وتدهور مستويات املعيشة وتدين معدالت الدخل وانتشار والعنف واجلريمـة 

ية واملذهبية ونمو العصبيات والعنرصيات كلهـا عوامـل تزعـزع وبروز الطائف
االستقرار واألمن االجتامعي ليس يف بلداهنا فحسب بل يف البلـدان املجـاورة 

 . أيضا 
 . مستو الوعي وإدراك أمهية األمن من قبل األفراد−

   يلعب هذا العامل دورا كبريا يف حتقيق األمن االجتامعـي ألن األمـن 
يتوقف عىل وعي األفراد وإدراكهم ألمهيته وقيمته,  لذا جيب الرتكيز بحد ذاته 

عىل هذا البعـد مـن خـالل تـدريب األفـراد وهتيئـتهم وتثقـيفهم وإعـدادهم 
وتزويدهم باملعلومات األمنية من خالل الربامج املختلفـة ويف كافـه املراحـل 

ركوا واألماكن من مدارس وجامعات ومؤسسات ومواقع العمل املختلفة ليد
مسؤولياهتم ويعرفوا ما يتوجب عليهم القيـام بـه للمـسامهة يف صـنع وإدامـة 
األمن بأشكاله املختلفة ,وان وعي األفراد هو اخلطوة الرئيسية واهلامة لتحقيق 



אא 

 91

األمن االجتامعي الذي هو عنرص أسايس من عنارص األمن الـشامل ,ويـرتبط 
افـة املجتمـع وتعليمـة ألن هذا العامل بعامل آخر هو نسبة التعليم ودرجـة ثق

 . املجتمع املتعلم هو األقدر عىل خلق األمن واحلفاظ علية 
 . تركيبة السكان العمريه والنوعية −
 . الوضع االقتصادي ومعدل دخل الفرد−

WאאW 
لقد فرضت الظروف الدولية التي مرت هبا اإلنسانية وخاصة احلروب 

جتمـع يف إطارهـا الـدول املـستقلة ذات الـسيادة لكـي العاملية وجود منظامت 
تساهم يف حتمل مـسؤولياهتا جتـاه تنميـه املجتمـع اإلنـساين وتقـوم بوظـائف 
متعددة خدمة للبرشية ومحاية هلا ,كوظـائف األمـن اجلامعـي والـسلم الـدويل 

الـخ .. ومحاية  املهجرين والالجئني واملسامهة يف التعلـيم والتنميـة اإلنـسانية 
ل ابرز هذة املنظامت هي عصبة األمم التـي أنـشئت بعـد احلـرب العامليـة ولع

 وأسست بـدال منهـا هيئـة األمـم ُم ألغيت عصبة األمم1946 ويف عام األوىل
 م أي بعد فرتة قصرية من انتهـاء احلـرب العامليـة الثانيـة , 1945عام املتحدة 

 عن طريق األمـن وتعهد أعضاء األمم املتحدة بالتعاون للمحافظة عىل السالم
 آنذاك , وقد كان ّاجلامعي لكنهم مل يكلفوا قوات دولية دائمة لدعم هذا التعهد

 .هلذه املنظامت دور كبري كفاعل مهم وطرف من أطراف العالقات الدولية 
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وير بعض الباحثني يف العالقات الدولية أن املنظامت الدولية ليـست 
 وذلك الن القرارات التـي تـصدر أكثر من العب ثانوي يف العالقات الدولية

,ولكن يف الواقع يظهـر لنـا .عنها ليست أكثر من توصيات ليس هلا تأثري ملزم 
تزايد أمهية ودور القانون الدويل يف ضبط العالقات الدولية ناهيك عن تطـور 
منظومة القيم اإلنسانية األخالقية التي أصبح هلا قـوة القـانون يف التـأثري عـىل 

 العالقات الدولية ,ومثال ذلك أن األمـم املتحـدة أصـبح هلـا سلوك الدول يف
القدرة عىل فرض العقوبات الرادعة يف كافة املجاالت عىل الدول التي متـارس 
العدوان أو تنتهك حقوق اإلنـسان أو متـارس الغطرسـة وتـرفض االنـصياع 
للرشعية الدولية وكذلك فان الدول أصبحت تدعم مواقف وقـرارات األمـم 

ة يف قطع املساعدات أو إيقافها أو ممارسة املقاطعة االقتـصادية وغريهـا املتحد
ضد الـدول التـي ختـالف قواعـد القـانون الـدويل ,ولعـل التطـور التـارخيي 
للعالقات الدولية حيتوي عىل كثري من األمثلة يف هذا اإلطار ,ولكن وبعد تغري 

لية وهي الواليات شكل النظام العاملي وهيمنة قوة واحدة عىل العالقات الدو
 الواليات املتحدة وبـام هاملتحدة فقد أصبحت القرارات الدولية خاضعة ملا ترا

يصب يف مصلحتها أوال وهذا ما ميز النظام العاملي اجلديد املـصبوغ بالـصبغة 
أوال )أمركـة (التي ير كثري من الباحثني يف العالقات الدولية إهنـا ) العوملية (

ًوقبل كل يشء واثر كثري ا عىل هذه اهليئـة العامليـة كالعـب مهـم يف العالقـات ّ
 .الدولية
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WאאW 
 الرشكات املتعددة اجلنسية  -
 .املنظامت غري احلكومية  -

  إىل جانب الدول واملنظامت الدولية والتي هي العب أسايس ورئييس 
القـات يف العالقات الدولية يوجد أطراف أخر أصـبحت ذات تـأثري يف الع

ألدولية وخصوصا يف عقود ما بعد منتـصف القـرن العـرشين وذلـك بـسبب 
 والثقافية –خصوصا −التطور الكبري يف املجاالت كافة السياسية واالقتصادية 

 : األطراف هي هوالعلمية والتكنولوجية وغريها ,ولعل ابرز هذ
   ):multi national corporations(الرشكات املتعددة اجلنسية  -

تعبري يطلق عىل الرشكات الكرب الـضخمة والتـي تنـشئ وتقـيم  انه
فروعا هلا خارج الوطن أالم الذي ولدت فيه بغية حتقيق الربح وتعظيم قدرهتا 
 هوهيمنتها املاديـة واالقتـصادية وكـذلك الـسياسية حيـث أن كثـريا مـن هـذ

الرشكات أصبح تلعب أدوارا سياسية وتـؤثر عـىل مـسار الـسياسة الداخليـة 
ارجية لكثري من الدول ,كيف ال وكثري من هذه الرشكات أصبح رأسـامهلا واخل

يفوق عرشات املرات دخل كثري من الدول الكبـرية ذات املـوارد االقتـصادية 
الوفرية باإلضافة إىل أن عدد العاملني يف بعض الرشكات يفـوق عـدد سـكان 

لوجيـا كثري من الدول ,وترتكز اغلب نشاطات هذه الـرشكات يف قطـاع تكنو
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 – وخصوصا بعد ثورة االتصاالت اهلائلة التي تعيـشها البـرشية –املعلومات 
من القطاعـات اهلامـة والرئيـسية ,ولعـل ... وقطاع النفط والتامني والسياحة 

سيادة النظام العاملي اجلديد املبنـي عـىل الفكـر الرأسـاميل هـو مـا جعـل هـذه 
 بسبب تالقي املـصالح الرشكات تنمو بشكل كبري يفوق حدود التصور وذلك

ما بني الرأساملية االقتصادية التي تتبعها كثري مـن الـدول وبـني مـصالح هـذه 
 .الرشكات 

 % 85من إمجايل الناتج القومي العـاملي وحـوايل % 80وتستأثر بحوايل 
من أمجايل التجارة العاملية ,أما يف جمال التجارة فأن  هذه الرشكات هتـيمن عـىل 

رشكة كرب للدول القويـة ) 350(ية حيث أن هناك حوايل ثلثي التجارة العامل
وكـام أسـلفنا فـان بعـض هـذه .  مـن التجـارة الدوليـة % 40حتظى بحـوايل 

الرشكات تفوق قدراته االقتصادية قدرات كثـري مـن الـدول حيـث جتـاوزت 
السنوية أمجايل الناتج القومي الندونيسيا  ) General Motors) (مبيعات رشكة 

 كانت تـساوي النـاتج املحـيل  −"مثال) Sony(ام أن مبيعات رشكة  ك−"مثال−
زادت عن أمجايل الناتج املحيل لكل من تشييل  ) IBM(ملرص بينام مبيعات رشكة 

 )26( . "وكوستاريكا  واإلكوادور معا

                                                 
 " حاالت فوىض اآلثـار االجتامعيـة للعوملـة"معهد بحوث األمم املتحدة للتنمية االجتامعية  . 26

 .238,ص1997هشام عبد اهللا , بريوت , : ترمجة عمران أبو حجلة , مراجعة 
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    ومن األمثلة عىل احلجم الضخم لبعض هذه الـرشكات هـي رشكـة 
)ABB( رشكه سـويدية كبـرية  من اندماج 1987التي تكونت عام )ASEA (

وقـد اسـتثمرت فـور )BROWN  BOVERY(ورشكة سويرسية ضخمة هي 
 رشكـة أخـر وتـسيطر 60 مليار دوالر شـملت دمـج ورشاء 3،6تأسيسها 

 41 رشكة يف بلدان العامل الثالـث و130 رشكة منها 1300حاليا عىل أكثر من 
من ألف باحث وخبـري رشكة يف دول أوروبا الرشقية ومتلك هذه الرشكة أكثر 

 مراكــز بحثيــة ومــرصف ومركــز للمعلومــات ومركــز متويــل لتــامني وثالثــة
التي أعلنت ) 500(ـ بني الرشكات ال) 70(اخلدمات ملالية وقد احتلت املرتبة 

,ومـن ابـرز البيانـات واملعلومـات التـي نـرشهتا جملـة )فورشـن (عنها جملـة 
  :)27(عن الرشكات اخلمسامئة الكرب ما ييل) فورشن(
تريليـون دوالر يف )11454( بلغ جمموع إيراد هذه الرشكات يف ذلك العـام −

 تريليـون ,بيـنام بلـغ النـاتج 28حني كان الناتج القومي العاملي يف تلك السنة 
 تريليون دوالر,بينام النـاتج املحـيل 7,745املحيل اإلمجايل للواليات املتحدة و

 . تريليون دوالر5,909اإلمجايل لكل دول العامل الثالث بلغ 
 :أما توزيع هذه الرشكات جغرافيا فهو كام يوضحه اجلدول التايل 

 
                                                 

 .128− 125منري احلمش ,مصدر سابق , ص  . 27
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 )1(اجلدول رقم 
 

  و قد يكون لبعض هـذه الـرشكات فـروع يف عـرشات الـدول يف أن 
هلـا فـروع يف IBM)( واحد وهذا ما أعطاها الصبغة التعدديـة , فمـثال رشكـة 

لدا ب) 62( هلا فروع يف أكثر من Mobile)(بلد يف العامل  ورشكة ) 80(أكثر من 
ألف فرع حول العامل ويضاف ) 270(   هلا − مثال–يف العامل ورشكة كوكا كوال 

لذلك أن حجم رأس املال لبعض هذه الرشكات قد يتجاوز مئـات املليـارات 

العـــــــدد  اجلهة املالكـــةالتسلسل
  150 االحتاد األورويب  .1
  12 سويرسا .2
  175 الواليات املتحدة .3
 112 اليابان .4
 12 كوريا اجلنوبية .5
  1 تايوان .6
 5 الربازيل .7
 4 الصني .8
 2 املكسيك .9

 1 اهلند 10
 8كندا11
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ا قد يقرتب عدد العاملني يف بعـضها مـن املليـون ــــن الدوالرات وأيضـــم
  وتشجيع قبة مناسبة عىل حترك رؤوس األموال اخلاصة .)28(عامل 

 : املنظامت غري احلكومية−
 يف فرتة ما بعد السبعينات من القـرن أملـايض دخلـت أطـراف أخـر
كفاعل يف العالقات الدولية والتي كان بعضها ما فوق الدولة والبعض األخـر 

 األطـراف هما دون الدولة وقد كانت املنظامت غـري احلكوميـة جـزء مـن هـذ
 هتعاون بني األفـراد بعيـدا عـن التوجيـ املنظامت بتضامن وه,حيث تتكون هذ

 املنظامت حملية وقد تكون دولية أو إقليميـة أي أهنـا هاحلكومي ,وقد تكون هذ
قد جتمع يف إطارها أفرادا من دول وقوميات خمتلفـة جيمعهـم هـدف مـشرتك 
وهو حتقيق ما يصبو إلية البرش يف كافه أنحاء املعمورة ,أي أهنا أصبحت تركـز 

 هساين وحتقيق أهداف مشرتكة ختدم البرش مجيعا ,ومن ابـرز هـذعىل البعد اإلن
... املنظامت هي األحزاب السياسية النقابات املختلفة ,االحتادات , اجلمعيات 

 املنظامت تلعـب دورا كبـريا وفـاعال يف إطـار العالقـات هالخ ,وقد بدأت هذ
د األول من الدولية خصوصا يف الفرتة األخرية من القرن العرشين وبداية العق

 هالقرن احلادي والعرشين عندما أصبح العامل يوصف بأنه قرية كونية وما وفرت

                                                 
 , بـيشء مـن 67−65بق  , ص , مـصدر سـامبـادئ العالقـات الدوليـة, سعد حقي توفيق  . 28

 .الترصف 
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ثورة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من خدمات كبـرية سـهلت تواصـل 
 املنظامت مع بعضها البعض خارج األطر والقيود احلكومية للدول ,وهـو ههذ

لرتكيز عىل البعد اإلنساين  نحو اهما يوحي بان العالقات الدولية أصبحت تتج
 .  اإلنسانية مجعاءه ضمن خطاب عاملي مشرتك تفهم مفردات

كان البد لنا ولكي نتعرف عىل ماهية النظام العاملي املعارص مـن إيـراد 
املعلومات السالفة الذكر فيام خيص التنظـري لـنامذج الـنظم واىل بيـان أطـراف 

ظـام العـاملي اجلديـد فأنـة البـد مـن النظام والفاعلني فيه ,أما فيام يتعلـق بالن
 :)29(التعرف عىل  ابرز مالمح النظام العاملي اجلديد والتي تتمثل فيام ييل 

 .الثورة اهلائلة يف العلوم والتكنولوجيا العلمية واملعرفية.1
الثورة اهلائلة يف جمال االتصاالت واملواصالت وخصوصا وسائل اإلعالم . 2

كل %20 إىلالتي تنمو بمعدالت مذهله تصل املختلفة ,كثورة االنرتنت و
ربع عام واحلواسيب ,  واهلواتف النقالـة واملحطـات الفـضائية ,وحتـول 

 .العامل إىل قرية كونية صغرية 
ة كالعــب مهــم يف العالقــات بــروز ظــاهرة الــرشكات املتعــددة اجلنــسي. 3

البنك ,باإلضافة إىل تزايد دور املؤسسات املالية الدولية األخر كالدولية
 .الدويل وصندوق النقد ومنظمة التجارة الدولية 

                                                 
 .232 , 231عطا زهرة , مصدر سابق , ص  ص  . 29
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ــة احلــواجز و. 4 ــة وإزال ــر التجــارة العاملي القيــود عــن حركــة األفــراد حتري
 ,وتوجيه دول العامل من قبل القو الكرب نحو اقتصاد السوق واألموال

حقـوق اإلنـسان , التعدديـة , :تزايد احلديث عـن بعـض املفـاهيم مثـل . 5
 .الخ وحماولة نرشها بالقوة ..., إهناء التسلطية الديمقراطية 

تقلص دور الدولة القومية وتآكل السيادة الوطنية للدولـة وذلـك بـسبب . 6
سيادة قيم العوملة الثقافية عنوة عن الدولة التي أصبحت تواجه صعوبة يف 

 .التقوقع داخل حدودها السياسية 
 وتبادل املنافع وتـشابك interdependence "االعتامد املتبادل "لقد أصبح . 7

املصالح من السامت البارزة واملميزة للنظام العاملي اجلديد ,  حيث مل يعـد 
بمقدور دولة واحدة بإمكانياهتا الذاتية إن تعيش وتتطور وتـستمر فكـان 
البد هلا من التعاون والرتابط وبناء شبكة مـن العالقـات مـع غريهـا مـن 

ية التي أصبحت تلعب دورا كبـريا يف الدول وخاصة العالقات االقتصاد
حتليل العالقات الدولية ,حيث أصبحت العالقة بني االقتصاد  والسياسة 
تتزايد ترابطا واندماجا وتالصقا فأصبح من الصعب احلديث عن أحدمها 

 ولعل اهنيار االحتاد السوفيتي الذي مل ينهـزم عـسكريا بـل −دون األخر ,
يثبت أمهية االقتصاد ودورة يف العالقـات  −هزم اقتصاديا بالدرجة األوىل

 . الدولية 
ساهم النظام العاملي اجلديـد ومـا احتـواه مـن أحـداث بظهـور أصـوات . 9

هنايـة "متشددة يف الغـرب تنـادي بمفـاهيم جديـدة كـان أبرزهـا دعـوة 
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 عىل اعتبار إن التاريخ وصل إىل هنايته بانتصار الرأساملية العاملية "التاريخ
 وهو ما أثار سجاالت فكرية طويلة " صدام احلضارات ",وكذلك دعوة 

بني الرشق والغرب كل يدافع عن قيمه ومبادئه وحضارته ,ورافـق ذلـك 
بروز أصوات تنـادي بحـوار احلـضارات وتالقيهـا بـدال مـن تـصادمها 

 .?? .!! احلرب الفكرية مشتعلة إىل هذه الساعة هوتقاتلها ,وما زالت هذ
ني أن ابرز مالمح هذا النظام هو الفـوىض العارمـة,  ير كثري من املحلل. 10

والتي من ابرز دالئلها هو كثـرة احلـروب والنزاعـات واسـتخدام القـوة 
العسكرية من قبل القو الكرب عموما والواليات املتحـدة خـصوصا , 

الـخ  يف ...إضافة إىل كثرة النزاعات الداخلية العرقية واملذهبية والطائفيـة
 .ملختلفةمناطق العامل ا

ظهور التكتالت االقتـصادية الكـرب كاالحتـاد األورويب ونمـور أسـيا . 11
 واليابان ثم الصني التي أصبحت اليوم القوة االقتصادية الثانية يف العامل 

جيب اإلشارة هنا إىل أن الرأساملية العاملية بـدأت تتعـرض للخطـر مـن .  12
زمـة املاليـة التـي جذورها ويف عمق قواعدها , وذلـك عنـدما هـزت األ

 وظهرت 2008بدايات عام   واألورويب يفاألمريكيتعرض هلا االقتصاد 
 )30( .2008 بشكل جيل يف  شهر آب آثارها

                                                 
, و حممـد الـسيد سـعيد, "هيكـل النظـام العـاملي اجلديـد"عبد املنعم املشاط, : للمزيد انظر . 30
, مركــز البحــوث والدراســات الــسياسية, كليــة االقتــصاد والعلــوم "النظــام العــاملي اجلديــد"

 .1994لقاهرة, السياسية, جامعة ا
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ًاحلرب هي خيار البد منه أحيانا وهذا ثابـت منـذ فجـر التـاريخ فقـد 

ىل القتال والنزاع فيام بينها من أجل حتقيقـه أهـدافها جلاءت اجلامعات البرشية إ
مهام صغرت هذه األهداف أو كربت فاحلرب كانت وما زالت سمه من سامت 
احلياة البرشية مل خيلو منها زمان أو مكان والتاريخ ميلء بالشواهد عىل احلروب 

فقـد كانـت احلـرب دائـرة يف ) املحـدودة(والصغرية ) الشاملة( منها ةالطاحن
مواطن احلضارات القديمة يف وادي النيل وبالد ما بني النهرين وبـالد فـارس 

 أثينـا واليونان حيث شهد التاريخ اإلنساين اعنف احلروب بني اإلغريقوبالد 
  , ويف العرص احلـديث كانـت هنـاك حـروب ه وبني روما وقرطاجهواسبارط

رأ احلربني العـامليتني ًطاحنه أبرزها تلك احلروب التي  سجل هلا العامل تارخيا يق
األوىل والثانية وما رافقها من خـسائر بـرشية وماديـة مـا زال العـامل إىل اليـوم 

 .حيصد عواقبها
والبرش كلهم جممعون عىل أن اخليار الصعب هو القتـال ألن اإلنـسان 
بطبيعته ال حيب أن يصاب باألذ سواء يف جسمه أو يف مالـه ولكنـه قـد جيـرب 

ًحلرب أحيانا قد يكون خيارا وحيدا بني يـدي اإلنـسانًعىل ذلك أحيانا فا ً بـل .ً
لقد دعا بعض املفكرين إىل إتقـان فنـون احلـرب الن يف هـذا اإلتقـان وسـيلة 
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حيث اعترب أن الـسالم ) األمري(للحفاظ عىل احلكم كام فعل ميكافليل يف كتابة 
 .فكرة خيالية 

بـان احلـروب  ":ويف الفكر العريب قال  ابن خلدون يف معنـى احلـرب 
وأنواع املقاتلة مل تزل واقعة يف اخلليقة منذ براها اهللا واصلها إرادة انتقام البـرش 

 ."من بعض ويتعصب لكل منها أهل عصبيته 
ولكن احلرب يف اإلسالم مل تكن بدافع االنتقام والقتل بل كانـت مـن 
ط اجل نرش الدين وإحالل العدل مكان اجلور ودفاع عن النفس لذا فهي بأبس

 ألهنا مضبوطة بضوابط أخالقية ليس هلا مثيـل سـبقت "حرب عادلة "املعاين 
 .كل املواثيق واملعاهدات الدولية 

 رصاع مـسلح بـني دولتـني أو ":احلرب يف االصـطالح الـدويل هـي 
فريقني من الدول ينشب لتحقيق مصالح وطنية وهـي حالـة قانونيـة معـرتف 

هـي اسـتخدام للقـوة والعنـف :لبسيط  احلرب بمفهومها ا" "بإمكانية قيامها 
, فـالقوة رضوريـة يف كـل جمتمـع ) 31 ("املسلح املنظم بني اجلامعات اإلنسانية

ًتقريبا لفرض القانون ومعاقبة مـن يتجاهلونـه باإلضـافة إىل أن التـوتر يـسود 
خمتلف فئات املجتمع يف النظام الدويل وهذا التوتر قد يؤدي إىل نشوب النـزاع 

هذه الفئات تدعي لنفسها السيادة وبالتايل ال تريد أن ختـضع ألي املسلح إذ أن 
                                                 

 .211سعد حقي, مصدر سابق, ص . 31
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سلطة لذلك نجد أن احلرب هي الوسيلة القانونية الوحيدة إلعادة هذه الفئات 
الـذي بحـث يف ) كلـسن(إىل جادة الصواب, حيث أن بعض املفكرين أمثـال 

ً أمـرا موضوع احلرب العادلة اعترب أن اللجوء إىل القوة يف سـبيل إعـادة احلـق
ًمرشوعا وبني بأن ليس كل عدوان أمر غري مرشوع كام أن كل حرب دفاعية ال 
تعترب مرشوعة إال إذا توضح اهلدف الذي ثارت من اجله هـذه احلرب,وهـي 

, وال بد لكل يشء مـن سـبب واحلـرب ) 32(ظاهرة مرافقه للعالقات الدولية 
التي تؤدي لنشوب حينام تنشب ال بد هلا من أسباب لذلك فإن جممل األسباب 

 :احلروب هي
 :األسباب االقتصادية .1

البحث عن لقمـة العـيش واملـسكن واألرض اخلـصبة واألمـن كـان 
السبب األول للحروب منذ فجر التاريخ إىل يومنا هذا فمعظم احلـروب التـي 
سجلها التاريخ كان أهم دوافعها وأسباهبا هو االقتصاد وبكل مـا حتويـه هـذه 

طور األيام وتغري أنامط احلياة توسع مفهـوم االقتـصاد الكلمة من معنى ومع ت
ًباعتباره سببا من أسباب احلروب فتسعى الدول دائام بأن متتلك اقتـصادا قويـا  ً ً
يعتمد عىل مقومات صناعية وزراعية وجتارية ورؤوس أموال وخربة وبالتـايل 
فإن اإلنتاج احلاصل من هذه العوامـل ال بـد لـه مـن أسـواق لتـرصيفه فيهـا 

                                                 
 .1983سموحي فوق العادة, بريوت, : , ترمجةالقانون الدويلرينه جان دوبوي,  . 32
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ًوبالتايل احلصول عىل عوائد مادية حتقق نموا وتطورا وتقدما يعطي هذه الدول  ً ً
 .مكانة متقدمة عىل غريها من الدول

وبسبب هذا املفهوم البـسيط قامـت معظـم احلـروب التـي زعزعـت 
 .استقرار النظام الدويل وأوجدت خلخلة يف العالقات الدولية عىل مر األزمان

تي شهدها العامل يف فرتة من الفـرتات والتـي وإن احلركة االستعامرية ال
كان سببها الرغبة واهليمنة عىل البالد التي حتوي اخلريات الكثرية والوفرية التي 
ًتؤمن هلا وملصانعها ومنتجاهتا مصدرا وسوقا ال غنـى عنـه, خـري شـاهد عـىل  ً

 .ذلك
واألســباب االقتــصادية هــي التــي تــدفع ودفعــت الــدول العظمــى 

ض املناطق الغنية بمصادر الطاقة التي تضمن هلا والقتـصادها للوصول إىل بع
ًاالستمرار واحلياة مغلفة ذلك بأسباب سياسية لتكون طريقا تصل من خاللـه 
إىل حتقيقه أهدافها االقتصادية, وحرب اخلليج الثانيـة والثالثـة رغـم دوافعهـا 

رض حتـوي السياسية إال أن اهلدف االقتصادي هلا ال خيفي عىل أحـد فهـذه األ
من اخلريات والطاقات واملعادن والكنوز ما يضمن استمرار حضارة الواليات 
ًاملتحدة ويديم استمراريتها مئات من السنني وهي تعرف ذلك وتدركه إدراكـا 
ًعميقا لذلك سعت للحصول عىل قواعد متقدمـة هلـا تـضمن تـدفق خـريات 

 .نيهاًالنفط العريب ملصانعها دعام القتصادها ورفاهية ملواط



אא 

 105

لذلك فالعوامل االقتصادية سبب مهم جدا يف نـشوب احلـرب وقيـام 
ًالتوترات بني الدول وخصوصا إذا استخدم هذا العامل مـن قبـل دولـة ضـد 
أخر كورقة ضغط عليها وخاصة عنـد قيامهـا بـضغوطات اقتـصادية هامـة 
تتمثل يف فـرض الـرضائب والرسـوم اجلمركيـة وقطـع املـساعدات والقيـام 

وغـرية .. ازات التجارية واحلصار االقتصادي واملقاطعة االقتـصاديةباالستفز
 .ًكثري فهذه كله قد يكون سببا يف نشوب حروب طويلة ومؤثرة بني الدول

 :األسباب االجتامعية .2
عامل مهم ال نستطيع جتاهله من أسباب قيـام احلـروب ألن العوامـل 

ر الناتج عن ضـعف االجتامعية يف داخل البالد كاالضطرابات وعدم االستقرا
متاسك الشعب وانتفاء الوحدة الوطنية قد يدفع بعض القـادة  لـشن احلـروب 
جلمع صفوف أبناء شعبهم وتوحيدهم حتت راية واحدة يكون هـدفها الـدفاع 
عن بالدهم ومحايتها مما يساهم يف مجع كلمتهم ومل شملهم ومـن األمثلـة عـىل 

منه حتقيـق الوحـدة الوطنيـة يف ألثيوبيا كان اهلدف ) موسيليني(ذلك احتالل 
 .ايطاليا

 :األسباب الدينية .3
ومن التاريخ شواهد كثرية عىل احلـروب الدينيـة مثـل احلـروب التـي 

 .وقعت بني الرومان والكاثوليك وبني روسيا والدولة العثامنية
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 :األسباب األيديولوجية .4
نــشبت حــروب كثــرية يف التــاريخ ألســباب ثقافيــة وحــضارية 

ن اهلـدف منهـا هـو نـرش هـذه األيـديولوجيات والثقافـات, وأيديولوجية كا
والرصاع احلضاري والثقايف مستمر ومتصل وقـد أخـذ يتطـور ويأخـذ أبعـاد 
جديدة بسبب األحداث الدولية اهلامة التي أصابت العامل يف بداية هـذا القـرن 

 يف الواليات املتحدة وما صاحبها مـن 2001 أيلول 11وخاصة بعد أحداث 
 .فاهيم والسياسات لكثري من القضايا األيديولوجيةتغيري للم

 :األسباب السياسية .5
من األسباب اهلامة لنشوب احلروب وحاالهتـا كثـرية وذلـك بـسبب 
اخلالفات الكثرية بني الدول سواء احلدودية أو األمنية أو اختالف األنظمة من 

والتي تؤدي الناحية األيديولوجية كله يؤدي إىل التوترات املستمرة بني الدول 
 .بالتايل لقيام احلروب
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نستطيع القول بأن القانون الدويل التقليدي قد اعترب احلرب واستعامل 
ًالقوة عمال مرشوعا تستطيع أي دوله أن تستخدمه ضد أي دولـه أخـر مـن  ً

. ها أو احتالهلا وضم اإلقليم املحتل إىل أراضـيهاأجل حتقيق أهدافها ومصاحل
وبناء عىل ذلك فإن االستعامر والغزو مها أعامل مرشوعه وقد انطلـق القـانون 
الدويل يف ترشيعه هذا من أفكار الدول األوروبية التي صاغت بنوده وقواعده 

يف بام يضمن مصاحلها وحيقق أهدافها ويضفي الرشعية عىل أعامهلا االستعامرية 
أرجاء املعمورة لذلك فقد صيغت بنود هذا القانون ليتناسب مع رغبتها وحيل 
مشكلتها يف اقتسام األقطار التي تم استعامرها, لذلك فقد صاغ الفقهاء املبادئ 

 .والنظم القانونية التي تؤيد هذه األهداف وتضفي عليها الرشعية
وبعـد أن ذاقـت أما من حيث استعامل القوه يف العالقات الدولية فإنه 

البرشية مرارة احلرب العاملية األوىل تعالت الصيحات وتضاعفت اجلهود مـن 
أجل إنشاء مؤسسه دولية تنظم عالقات الشعوب والدول وتكفل للـسالم أن 
يعم ويسود وأن ينتهي القتال ووجدت هذه الدعوات اإلنـسانية صـد كبـري 

                                                 
اسـتخدام القـوة يف العالقـات الدوليـة يف ضـوء ميثـاق األمـم (طاهر اجلنايب, : للمزيد انظر . 33

 .15, ص1986 أيلول 1تاريخ ) 770(, جملة األقىص, العدد )املتحدة
 



אא 

 108

عـن الـدول اخلمـس حيث تنادت األمم لالجتامع وشكلت جلنة من مندوبني 
) الواليات املتحدة, إنجلرتا, فرنسا, اليابان, إيطاليـا(العظمى يف ذلك الوقت 

 ووضعت نظام عصبة األمم يف ميثاق دويل 1919 فرباير 13وأهنت أعامهلا يف 
مادة ومقدمة وكانـت حتتـوي ) 26(يعرف بعهد عصبة األمم وكان يتألف من 

 :مقدمة امليثاق عىل األهداف التالية
 .يادة األمن والسلم بني الدول ومنع احلروبس .1

 .تنشيط التعاون الدويل .2
وأما املبادئ التي جيب أن يلتزم هبا األعـضاء ويـسعون لتحقيـق هـذه 

 :األهداف من خالهلا
 االلتزام بعدم اللجوء إىل احلرب .1
 .أن تكون العالقات الدولية مبنية عىل أساس العالنية والرصاحة والعدل .2
 قانون الدويل هي أساس التعامل بني الدولأن تكون قواعد ال .3
 .إتباع العدالة واحرتام املعاهدات .4

ورغم ذلك كله فإن الـدول وجـدت أن هـذا امليثـاق غـري كـاف ملنـع 
 والذي كان 1928اللجوء إىل احلرب وهلذا اتفقت عىل عقد ميثاق باريس عام 

تنـع عـن أن مجيع الـدول جيـب أن مت: (التي تنص عىل)1(من أهم بنوده املادة 
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أما املادة الثانية فقـد نـصت ) اللجوء إىل احلرب كوسيلة رئيسة حلل املنازعات
وقـد وقـع هـذا  )البحث عن الوسائل السلمية حلـل املنازعـات الدوليـة(عىل 

امليثاق قبل احلرب العاملية الثانية وشاركت فيه دول من خمتلـف قـارات العـامل 
 .ييس ووحيدوكان هدفه منع اللجوء إىل احلرب كخيار رئ

وانتهت احلرب العاملية الثانية وعانـت البـرشية مـن ويالهتـا وتنـادت 
فأنـشأت . األمم مرة أخر إلنشاء منظمة دولية حتفظ األمن والسلم الدوليني

األمم املتحدة بعـد أن متـت املوافقـة عـىل مجيـع مـواد ميثاقهـا البـالغ عـددها 
ميثاق األمـم املتحـدة,  وبذلك أعلن عن ميالد 1945مادة يف حزيران )111(

ًوبذلك يعترب العامل بأنه قد أحرز تقدما كبريا بعد احلرب العامليـة الثانيـة حيـث  ً
نجد أن املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة قد حرمت اللجوء إىل التهديـد أو 

 .استخدام القوه إال يف حالة الدفاع الرشعي عن النفس
الـسلم الـدوليني فـإن ميثـاق كذلك ومن أجل املحافظة عىل األمـن و

األمم املتحدة مل جيز التهديد باستخدام القوه كام مل يسمح بالتـدخل العـسكري 
 .ضد الدول األخر األعضاء يف األمم املتحدة

أنه يمتنع عىل أعـضاء : (كام أن مقدمة املادة الثانية من امليثاق تنص عىل
ل القـوة أو اسـتخدامها ضـد ًاهليئة مجيعا يف عالقاهتم الدولية التهديد باسـتعام
 )34(...).سالمة األرايض واالستقالل السيايس ألي دولة

                                                 
 .4املادة .انظر ميثاق هيئة األمم املتحدة  . 34
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 أما موقف القانون الدويل من استخدام القوة  والتهديـد باسـتخدامها 
هي أوسـع ) حتريم استخدام القوة(يف العالقات الدولية فإنه ينظر إىل أن عبارة 

يـشتمل عـىل اللجـوء إىل ذلك ألن استخدام القـوه ) حتريم احلرب(من عبارة 
, ) 35() مجيع أنواع احلـروب (احلرب أو أي طريقة ووسيلة أخر غري احلرب 

وتفرس احلرب بأهنا معارك مـسلحة بـني دولتـني أو أكثـر, حيـث أن القـانون 
إعـالن −2وجود معارك مادية −1: الدويل يفرتض رشطني لوجود احلرب مها

عالن احلرب مـن قبـل طـرف احلرب من جانب واحد عىل األقل, وينتج من إ
 :من األطراف آثار مهمة مثل

 . تغري حالة السلم إىل حالة احلرب .1

 . احلياد بالنسبة للدول غري املشرتكة باحلرب .2

. بطالن املعاهدات واالتفاقيـات املعقـودة بـني الـدولتني املتحـاربتني .3
ولذلك نجد بأن ميثاق األمم املتحدة مل حيرم احلرب فقط بـل حـرم اسـتخدام 

 .قوة والذي يشمل احلرب وأية وسائل أخر غري احلربال
ولكن ميثاق األمم املتحدة مل يغفـل احلـق الطبيعـي للـدول يف الـدفاع 
الرشعي عن نفسها ضد العدوان, والعدوان كام عرفـة بعـض فقهـاء القـانون 

                                                 
,جملـة العلـوم )التهديد باستخدام القـوة يف العالقـات الدوليـة(رياض القييس :  للمزيد انظر .35

 .50, ص1969, بغداد, 1القانونية, ج
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الدويل جيب أن يتم بواسطة قوة مسلحة ضد إقليم الدولة وإال ال يعترب اهلجوم 
 .الت الدفاع الرشعيحالة من حا

אאWאאאאאW 
مل يغفل املجتمع الدويل عن وضع عدة وسائل سلمية حلـل النزاعـات 
ًالدولية وأيضا وضع قواعد لتطوير العالقات الودية بني الدول واالبتعاد عـن 

لك فإن مجيع خلق الظروف التي قد تعرض األمن والسلم الدوليني للخطر لذ
ًاالتفاقيات واملعاهدات واملؤمترات الدولية املعقودة ابتداء مـن مـؤمتر الهـاي 

 وحتـى الوقـت احلـارض كلهـا نـادت  وسـعت ونظمـت 1899الدويل عـام 
 .الوسائل السلمية التي حتافظ عىل األمن والسلم الدوليني

هذا باإلضافة إىل أن ميثاق عـصبة األمـم كميثـاق األمـم املتحـدة قـد 
خصص الكثري من مـواده وبنـوده لتأكيـد رضورة حـل املنازعـات بالوسـائل 

 .ومن أمثلة ذلك. السلمية
جيب العمل عىل تنمية العالقـات الوديـة ( من املادة األوىل تنص 2الفقرة  .1

 الذي يقيض بالتـسوية يف احلقـوق بـني أبني األمم عىل أساس احرتام املبد
 )صريالشعوب وبان لكل منها احلق يف تقرير امل

عـىل مجيـع أعـضاء اهليئـة فـض منازعـاهتم : ( تـنص2 من املادة 3الفقرة  .2
بالوسائل السلمية عىل الوجه الـذي ال يعـرض األمـن والـسلم والعـدل 

 ).الدويل للخطر
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ة حلل اخلالفات يتطالب بالبحث عن الوسائل السلم) 38−33(املواد من  .3
 .الدولية

من شـأنه أن يعـرض عىل أطراف أي نزاع ): (33(بحيث نصت املادة 
األمن والسلم للخطر أن يبحثوا حله يف البداية بطريقة املفاوضات والتحقيـق 
والوساطة والتوفيق والتحكيم والتـسوية القـضائية أو اللجـوء إىل الوكـاالت 

وهـذه املـادة ). واملنظامت اإلقليمية أو غريها من الوسائل السلمية حلل النزاع
 :ق املستخدمة حلل اخلالفات الدولية وهيتقودنا إىل موضوع هام وهو الطر

وهي إحد الطرق الدبلوماسية حلل نـزاع قـد ينـشب بـني : املفاوضات .1
دولتني ويقوم به عادة املبعوثون الدبلوماسيون للدول املتنازعة وهي مـن 

 .أفضل الطرق حلل املنازعات

ليس هلا عالقة بـالنزاع بـإجراء ) طرف ثالث(حيث تقوم دولة : الوساطة .2
وضات بني الطرفني املتنازعني والعمل عىل تقريب وجهات النظر حلل مفا

 )36(.اخلالف

ويتم من خـالل جلنـة حمايـدة تكـون مهمتهـا هـي التحقيـق يف : التحقيق .3
 احلقائق والبينات باإلضافة إىل التحري املوضـوعي وإظهارموضع النزاع 

قيـة وقد أنشئ هذا األسلوب بموجـب اتفا. عن تفصيالت الوقائع املادية
                                                 

 .361سعد حقي, مصدر سابق, ص . 36



אא 

 113

ً وســجل تقــدما حقيقيــا بفــضل الواليــات املتحــدة 1899الهــاي عــام  ً
االمريكيه التي وقعت عدة معاهدات تنص عىل اللجوء إىل التحكـيم, ثـم 
بعد ذلك إجراء النقاش حوهلا بعد أن تكتـب اللجنـة تقريرهـا وتـستمتع 
ه لتالوته من قبل اللجنة ويرتك للدولتني املتنازعتني حرية األخذ بام ورد في

وتسوية اخلالف أما مبارشة أو بواسطة التحكيم وقد وردت هذه الطريقة 
 باإلضافة إىل أن معاهدة الهاي فرست معنـى 1899يف مؤمتر الهاي عام

  1907الوساطة والتحقيق والتحكيم يف عام 

وهو أن تقوم دولة متربعة قد تكـون صـديقة للطـرفني : املساعي احلميدة .4
ها بمحاولة التقريـب بـني دولتـني بيـنهام من ذات نفسها ودون الطلب من

نزاع وذلك بدون أن تشرتك هذه الدولة باملفاوضات بصورة مبارشة بـني 
الدولتني املتنازعتني باإلضافة إىل أهنا ال تقدم حل للنزاع القائم, وهنا البد 
من اإلشارة إىل أنه ليس بني الوساطة واملساعي احلميدة سو فارق بسيط 

 )37(.ً يتضمن اقرتاحا بإجياد تسويةوهو التدخل الذي

ويتم ذلك عن طريق  إحالة النزاع إىل جلنة  حمايدة مهمتها تقديم : التوفيق .5
تقرير إىل الطرفني يتضمن اقرتاحات واضحة من أجل إجراء تسوية بينهام 

                                                 
 دار النهـضة العربيـة, القـاهرة, م ,, مبـادئ القـانون الـدويل العـاحممد حافظ غانم : للمزيد . 37

1972. 
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وهذا التقرير غري ملزم ألي طرف من األطراف, ولوحظ أن مهمـة جلنـة 
كان الطرفني مقتنعني بأن اجلنة ال تفرض نفـسها التوفيق  ال تتوافر إال إذا 

وإن تقريرها ال حيمل صفة احلكم الصادر عـن املحكمـة وإنـام هـو ثمـرة 
جهود مشرتكة قام هبا أعضاء اللجنة املفوضني, وقد أنشئ هذا األسلوب 

 .م1919بموجب عدة معاهدات عقدت بعد عام 
 :عليه التحكيموهذا هو األسلوب القانوين أو القضائي وهو ما يطلق 

أن التحكيم هو أسلوب نموذجي ملجتمع العالقات الدولية حيـث أن 
ًاحلكم يصدر قراره استنادا إىل القانون ويعد قرار احلكم الزاميا للطرفني عمال 

ًمن اتفاقية الهـاي وهنائيـا أي أنـه غـري قابـل لالسـتئناف ) 81(بأحكام املادة 
مونه, ولكـن ذلـك ال يمنـع أحـد لذلك عىل الطرفني االنصياع له وتنفيذ مض

 .الطرفني إال دعاء بأن احلكم فيه ظلم أو جتاوز عىل الصالحيات
ًوالتحكيم يعد إجراء تعاقديا لذلك فإنـه ال بـد مـن عقـد اتفـاق بـني  ً

 ويصبح كاملعاهدة وبموجبة "اتفاق التحكيم"الدول املعنية ويسمى هذا العقد
ىل املحكمـني لـد حمـاولتهم يتم حتديد مهمة املحكمني واختصاصا هتـم وعـ

تسوية أي نزاع التقيـد بالتفـسري القـانوين وإذا صـادف أن أصـدر املحكمـون 
قرارهم وبعد ذلك تم اكتشاف حاالت جديـدة فمـن حـق أحـد الطـرفني أن 

 .يطلب إعادة النظر يف القرار
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فتقـوم بـه حمكمـة العـدل الدوليـة التـي : أما من ناحية القضاء الدويل
التي تعترب األداة القضائية يف األمم املتحدة وتتكـون مـن  و1945أسست عام 

ًقاضـيا ومـدة ) 15(قضاه مستقلني من أصحاب اخلـربة والكفـاءة وعـددهم 
 .سنوات) 9(العضوية 

من النظام األسـايس ملحكمـة العـدل الدوليـة ) 38(وقد نصت املادة 
القـانون عىل أن املحكمة تفصل يف املنازعات التي ترفع إليهـا وفقـا ألحكـام (

 :)38(الدويل مطبقة يف هذا اخلصوص ما ييل
 .االتفاقيات الدولية العامة واخلاصة .1

 . مبادئ القانون العامة التي أقرهتا األمم املتحدة .2

 .العادات الدولية املرعية .3

 .أحكام املحاكم ومذاهب كبار املؤلفني يف القانون العام .4

5. عىل ذلكتطبيق مبادئ العدل واإلنصاف إذا وافق أطراف الدعو . 
 

                                                 
 .النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية) 38(املادة  . 38
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אאאא 
جاءت احلرب العاملية الثانيـة يف أهواهلـا وخـسائرها املاديـة والبـرشية 
وشموهلا ملعظم أجزاء الكرة األرضية بكوارث للعامل أكثر من تلك التي جلبتها 

 الفتـك والتـدمري وهـو احلرب العاملية األوىل بل حدث تطور جديد يف ميـدان
ًانطالق الذرة من عقاهلـا سـالحا جديـدا ال يبقـي وال يـذر وأصـبح الـسالم  ً
ًواألمن رضوريا أكثر من أي وقت مىض, وهكـذا بيـنام كانـت رحـى املعـارك 
ًتدور كانت دول احللفاء تتنـاد فـيام بينهـا لتكـوين هيئـة دوليـة تـضع حـدا 

سائل سلمية فيام نـشب مـن للحرب وترسخ السلم واألمن للدول وتفصل بو
 .نزاع

لذلك عقـدت عـدة اجتامعـات ضـمت الـدول املنتـرصة, الواليـات 
املحتدة بريطانيا روسيا, الصني, من أجل حتقيق هذه األهداف وعندما تأكدت 

, اسـتمر 1945بوادر النرص عقد مؤمتر سان فرانسيسكو يف أواخر نيسان عام 
سني دوله وخرج إىل النـور ميثـاق هذا املؤمتر شهرين كاملني حرضته حوايل مخ

وتم توقيـع الـدول .  فصال19مادة مقسمة يف ) 111(األمم املتحدة مؤلفا من 
 فصار نافـذ 1945 ترشين أول عام 24الكرب املنترصة علية بام فيها فرنسا يف 

 .املفعول
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 : األهداف التي أنشئت من أجلها األمم املتحدة
 مـع عـدم التـدخل يف الـشؤون املحافظة عـىل األمـن والـسلم الـدوليني .1

الداخلية ألية دولة إال إذا خرجت عـن النطـاق الـوطني وصـارت متـس 
مصالح الدول األخر. 

منع اللجوء إىل القوة يف حل املنازعات الدولية التي يمكن أن هتدد السلم  .2
ــق,  ــسلمية, املفاوضــات, التحقي ــائل ال ــن الوس ــدوليني وم ــن ال واألم

 .والتوفيق, التحكيم, والقضاء

 .احرتام القانون الدويل والعدالة والتقيد بمبادئ القانون الدويل .3

 .التسامح وحسن اجلوار وحق الشعوب باملساواة وتقرير املصري .4

نرش التقدم االجتامعي والرفاهية االقتصادية عن طريق رفع مستو احلياة  .5
ومكافحــة البطالــة وحماولــة حــل املــشكالت االقتــصادية واالجتامعيــة 

 .عزيز التعاون الدويل يف ميدان الثقافة والتعليموالصحية وت
وعليه نؤكد بأن األمم املتحدة واألهداف التي أسـست لتحقيقهـا إنـام 
جاءت لرتكز عىل الدور الرئييس والفاعل هلذه املنظمـة الدوليـة يف العالقـات 
الدولية التي كان حيتاجها العامل بأرسه وسـيبقى حيتاجهـا ألن األمـن والـسلم 

 والتعلم مها من أساسيات احلياة للبرشية التي جتعـل اإلنـسان يعـيش والغذاء
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ًبكرامة ورشف دون أن يكون مضطهدا مهانا ألن الفكرة الرئيسية هلذه املنظمة  ً
وهي صيانة السلم واألمن الـدوليني مجاعيـا وبـأدوات التنفيـذ التـي أنـشئت 

ــة يف ا ــذه املنظم ــرئيس هل ــال وال ــدور الفع ــد ال ــام تؤك ــداخلها إن ــات ب لعالق
 )39(.الدولية

 :رشوط قبول األعضاء يف األمم املتحدة
 .أن تكون الدولة مستقلة وذات سيادة .1
 .أن تكون حمبة السالم .2
 . أن تقبل بااللتزامات الواردة يف امليثاق .3

 :األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة
يعترب جملس األمن هو األداة التنفيذية والذراع الرئييس هليئـة :جملس األمن .1
مم املتحدة وتعترب اختصاصات جملس األمن بـشان حفـظ الـسلم واألمـن األ

الدوليني وما يرتبط بذلك ولكي يتضح لنا الـدور الفاعـل والرئيـيس ملجلـس 
 :األمن يف العالقات الدولية ال بد من معرفة احلقائق التالية

                                                 
منظمـة األمـم املتحـدة واملـنظامت "أمحد أبو الوفا, : للمزيد من التفصيل يمكن الرجوع اىل  . 39

 .1997, دار النهضة العربية, القاهرة, "املتخصصة اإلقليمية
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أن للمجلــس نوعــان مــن االختــصاصات يف حفــظ األمــن والــسالم  .1
ًزاعات سـلميا واالختـصاص اآلخـر هـو حلهـا الدوليني ومها حل الن

 .بالقمع والقوة

ملجلس األمن احلق يف أن يقرر أن هذا أو ذاك هو إخالل باألمن والسلم  .2
 .الدوليني

ًللمجلس احلق يف التدخل بالشكل الذي يراه مناسبا من أجل املحافظـة  .3
 .عىل األمن والسلم الدوليني وإعادة األمور إىل نصاهبا

لطة واسعة جـدا مـن حيـث تقـدير معنـى العـدوان يمتلك املجلس س .4
واألعامل املخلة باألمن والسلم الدوليني فليس هناك ضوابط يلتزم هبـا 

 .أو حدود حتبط أو ختفض من صالحيته يف ذلك

قرارات املجلس بخصوص استعامل القوة أو عدمها هي قرارات ملزمة  .5
 .جلميع الدول األعضاء واجبة التنفيذ

 بيان الصالحيات الواسعة ملجلـس األمـن ودورة وأيضا ومما يدخل يف .6
الفاعل يف العالقات الدولية أن له احلق يف االشرتاك مع اجلمعية العامـة 
لألمم املتحدة يف قبول األعضاء اجلدد وانتخاب أعضاء حمكمـة العـدل 

 .الدولية وانتخاب األمني العام لألمم املتحدة
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يـث أنـه العمـود الفقـري مما سبق يتضح لنا أمهية دور جملس األمن ح
هليئة األمم املتحدة كفاعل رئييس يف العالقـات الدوليـة, إال أن حـق اسـتعامل 

 جعل العالقات الدولية برمتها رهينة ملصالح الدول صاحبة هذا احلق "الفيتو"
مما حيول دور جملس األمن واألمم املتحدة بـشكل عـام مـن فاعـل رئيـيس إىل 

وهذا  ما الحظناه ونالحظه  .  العالقات الدوليةفاعل ثانوي بل هاميش يف جمال
بعد تطور األحداث الدولية عىل الصعيد العـاملي واملتمثلـة هبيمنـة الواليـات 
املتحدة عىل العامل وسيطرهتا كقطب رئييس عىل األمم املتحدة وجعل قراراهتـا 
ق رهينة لرغباهتا وأهوائها ومصاحلها يف بؤر النـزاع املفتعلـة مـن قبلهـا يف رش

العامل وغربة وما احلرب عىل العراق سواء كانـت احلـرب األوىل أو الثانيـة إال 
ًجتسيدا رصحيا لتحول الدور الفاعل لألمم املتحدة إىل دور هاميش وغري مـؤثر  ً
يف العالقات الدولية فالناظر يف مجلة أسباب احلرب عىل العراق جيد أهنا حرب 

ىل منـابع الـنفط العـريب وتـامني مصالح بعيدة املـد فالرغبـة يف الـسيطرة عـ
استمرار حـضارهتا ملئـات الـسنني القادمـة وضـامن سـري صـناعتها ووسـائل 
مواصالهتا واتصاالهتا وتدفق الدوالرات إىل خزائنها ثم حماولة توسيع وبسط 
النفوذ األمريكي عىل األرايض اخلصبة التي تـدر اخلـريات ذات امليـاه الدافئـة 

ء الـصافية ثـم الرغبـة يف إذالل وقهـر الـشعوب والشواطئ اهلادئـة واألجـوا
وإظهار أن العامل تسوده أيدلوجية وحضارة واحـدة كـل ذلـك وغـرية الكثـري 
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ًالكثــري دفــع الواليــات املتحــدة وخــصوصا بعــد اهنيــار االحتــاد الــسوفيايت 
واضمحالل األيدلوجية الشيوعية لبسط سـيطرهتا عـىل هيئـة األمـم املتحـدة 

 :وذلك لعدة أسباب
 .اء صفة الرشعية لقراراهتا يف بسط نفوذها وهيمنتها عىل العاملإعط .1
فرض ما تريده من قرارات عىل كافة دول العامل من خالل سـيطرهتا عـىل  .2

 .األمم املتحدة وأدواهتا
نقض ما تريـده مـن قـرارات دوليـة جيمـع العـامل عليهـا إذا كانـت هـذه  .3

 .القرارات ال تصب يف مصلحتها
لوجيتها وحضارهتا ونـرش أفكارهـا مـن خـالل توسيع نفوذها وبسط أيد .4

 .األمم املتحدة
كل ذلك وغرية يدلنا داللة واضحة عىل التحـول اجلـذري لـدور جملـس  .5

 .ًاألمم األمن واألمم املتحدة عموما من فاعل رئييس إىل فاعل ثانوي
والــدليل عــىل ذلــك هــو عنــدما أدارت الواليــات املتحــدة  ظهرهــا 

جتمع الدويل بعدم شن حرهبـا املجنونـة عـىل ورضبت بعرض احلائط رغبة امل
العراق مدعية رغبتها يف حتقيق الديمقراطية وختليص الـشعوب مـن حكامهـا 
املتسلطني  ولكن يتضح بعد فرتة بسيطة األهداف اخلفية البعيـدة املـد التـي 
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ترغب يف حتقيقها وأمهها إذالل الشعوب وقهرهم عكس ما جاءت بـه األمـم 
لعريضة يف ميثاقها الذي يدعو إىل احرتام حقوق الشعوب املتحدة بالنصوص ا

وحقها يف العيش بسالم وحقها يف تقرير مصريها عىل أرضها وبـسط سـيادهتا 
 .عىل كافة أرجاء دولتها واختيار النظام  السيايس وبالطريقة التي يراها الشعب

ومن دالالت التحول اجلذري لدور هيئة األمم املتحـدة يف العالقـات 
 يف القرارات الدولية حيث وجـد "الفيتو"لية هو استعامالت حق النقض الدو

هذا احلق لألعضاء الدائمني يف جملس األمن من أجل االعرتاض عىل أي قرار 
قد يؤثر يف جمريات األمن والسلم الدوليني ولكن املراقب الستعامل هذا احلـق 

جد من اجله حيث يف جملس األمن سيتأكد له التغيري اجلذري يف اهلدف الذي و
بني السجل الطويل للواليات املتحدة يف استعامل هذا احلق يف قـضية فلـسطني 

أهنا استعملته لتربير وإعطاء الرشعية إلرسائيل من أجل إبادة شعب : وحدها 
بأكمله وحرمانه من كافة حقوقه بل استعملته ضـد القـرارات املعنويـة أيـضا 

ب للتـرصفات اهلمجيـة لدولـة وليس امللموسـة فقـط وهـي اإلدانـة والـشج
إرسائيل, هذا وغرية أكثر مما يدل عىل حتول مسار األهداف باجتاه معـاكس ملـا 

 .نصت علية املواثيق واألعراف الدولية
أما دور دول العامل واملنظامت الدولية األخر يف الدفاع عـن حقهـا يف 

 تطالب األمم املتحدة فقد صدرت وما زالت تصدر دعوات بني احلني واآلخر
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 أو زيادة عدد أعضاء جملس األمن ليصبح للـدول الفقـرية "الفيتو"بإلغاء حق 
والنامية احلق فيه إال أهنا ال تلقى الصد املناسب, بل حتظى بـالرفض وعـدم 

ولكن رغم ذلك كله فإن األمر ال يمنع من التعرف عىل بـاقي أدوات . القبول
لفاعـل األول والرئيـيس يف هذه املنظمة لبيان أهنا صممت وأنـشأت لتكـون ا

حتديد مسار العالقات الدولية بـني الـدول مهـام كـان حجمهـا العـسكري أو 
 :                السيايس أو اجلغرايف ومن هذه األدوات

وتتألف من ممثلني عن كل دولة عـضو يف األمـم املتحـدة :اجلمعية العامة .2
 من كل عام كام أهنا سواء كانت كبرية أو صغرية وتعقد دورات عادية يف أيلول

تعقد دورات استثنائية إذا دعت احلاجة لذلك بناء عىل طلب من جملس األمن 
 :أو غالبية األعضاء ومن صالحيتها

إجراء املناقشات وتقديم التوصيات حول األمور الداخلة يف ميثاق األمم  .1
 .املتحدة

 .دراسة التقارير السنوية من خمتلف أجهزة وكاالت األمم املتحدة .2
 .بول أعضاء جددق .3
 .انتخاب أعضاء غري دائمني ملجلس األمن .4
 .انتخاب أعضاء الوكاالت .5
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 .تعديل ميثاق األمم املتحدة .6
 عـضو ولكنـه 11تكون يف البداية مـن :املجلس االقتصادي واالجتامعي .3

 عضوا وينتخب العضو ملدة ثالث سنوات ومن أهـم 27اآلن يتكون من 
 :صالحياته

ل الدولية املتعلقـة باالقتـصاد واالجـتامع تقديم الدراسات حول املسائ .1
 .والثقافة والتعليم والصحة يف العامل

 .تقديم التوصيات حول رضورة احرتام حقوق اإلنسان .2
 .تنسيق نشاطات الوكاالت املختلفة .3
 .اقرتاح عقد املؤمترات الدولية لبحث األمور ضمن اختصاصاته .4
 .تزويد جملس األمن بأي تقرير يطلب منه .5

 :الت التي يتألف منها املجلسوأهم الوكا
هـدفها نـرش التفـاهم بـني الـشعوب :منظمة اليونسكو مركزهـا بـاريس  .1

 .ومكافحة األمية

هدفها إنقاذ البرشية من املجاعة ومقرها : منظمة األغذية والزراعة الدولية .2
 .روما
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ًهيدف إىل تقديم القروض لرفع مـستو الـدول اقتـصاديا : البنك الدويل .3
 .مقرة واشنطن

 .محاية حقوق العامل وتأمينهم مقرها جنيف: ظمة العمل الدوليةمن .4

 .هدفها رفع املستو الصحي والغذائي: منظمة الصحة العاملية .5

 .هدفه تيسري سبل املراسالت يف العامل مقره سويرسا: احتاد الربيد الدويل .6

هدفها رفـع كفـاءة مراقبـة األحـوال اجلويـة : اهليئة العام لألرصاد اجلوية .7
 .جنيفمقرها 

هدفها مساعدة الالجئني يف العودة إىل أوطاهنم ورعايـة : منظمة الالجئني .8
 .شؤوهنم

تتألف من األمني العام وهيئـة مـن املـوظفني ملـساعدته يف :األمانة العامة .4
 :أعامله ومن واجبات األمني العام

 .تعيني موظفي األمانة طبقا لألمانة والنزاهة والتوزيع اجلغرايف .1
 .ي للجمعية العامةتقديم تقرير سنو .2
 .تنبيه جملس األمن إىل كل مسألة تتعلق باألمن والسلم الدوليني .3
 .االمتناع عن أي عمل قد يسئ إىل مركزه .4
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 قاضـيا مـن خمتلـف 15مقرها هولندا وتتألف مـن :حمكمة العدل الدولية .5
أقطار العامل وينتخبون عـن طريـق جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة مـدة 

 :ن واجباهتاسنوات وم) 9(القايض 
 .تفسري االتفاقيات الدولية .1
 .تفسري أي مسألة تتعلق بالقانون الدويل .2
إبداء الرأي القانوين يف مجيع املسائل الترشيعية وأحكامهـا غـري قابلـة  .3

 .لالستئناف
مهمة هذا املجلس اإلرشاف عـىل األقـاليم الغـري متمتعـة :جملس الوصاية .6

 . بوضعها حتت الوصايةباحلكم الذايت وصدر قرار من األمم املتحدة
من كل ما  تقدم يتبني لنا كيف نـشأت  األمـم املتحـدة وكيـف صـيغ 
ميثاقها ليعطيها القوة والرشعية لتتحكم بمجريات األحداث الدوليـة وحتـدد 
مسار العالقات الدولية ولتجعله منسجام مـع خـري البـرشية بـام حيقـق األمـن 

 .ملنظمة الدوليةوالسالم والعدل والعيش الكريم لكافة أعضاء ا
ولكن سنر بعض القضايا وهي أمثلة وليست عىل سبيل احلرص لتدل 
داللة واضحة عىل التغري الكبري الذي طرأ عىل أدوار األمم املتحدة وحوهلا من 

 :فاعل رئييس إىل فاعل ثانوي وهاميش يف العالقات الدولية
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ه إدارة ليس أدل من هذا املثل عىل أن العـامل متحكمـة بـ:قضية فلسطني  .أ 
القوة بدل إرادة املنطق حيث أن قـرارات جملـس األمـن التـي تـشجب 
وتدين ومتنع إرسائيل من الغطرسة والتمرد نراها ال قيمـة هلـا وال وزن 
هلا بمقابل معيار القوة الذي مهش جملس األمن واألمم املتحـدة برمتهـا 

 القـايض بانـسحاب إرسائيـل مـن 242ومن أبرز قراراهتا القرار رقـم 
 ولكننا نشاهد قيمة هذا القرار وهـل 1967ألرايض التي احتلتها عام ا

تم تنفيذه أم ال كل ذلك يدل أن قوة الواليات املتحـدة هـي التـي تـدير 
 .وترسم سياسة العامل

لقد شنتها الواليات املتحدة رغم املعارضة الدولية : حرب العراق الثانية  .ب 
والـداعي لألمـن هلا ورغم موقف األمـم املتحـدة املعـارض للحـرب 

والسلم العامليني ولكنها رضبت عرض احلائط باألمم املتحدة وقراراهتا 
ًوحشدت أساطيلها وجنودها وشنت حربا ال مربر هلا وفرضت احلصار 
ودمرت معامل حضارة دامت مئات السنني وسـامهت بتجويـع املاليـني 

مـم  عامـا فـأين األ13وقطع اإلمدادات الغذائية والدوائية عـنهم ملـدة 
املتحدة وأين دورها الفاعل يف توفري الدواء والغذاء والتعلـيم وإنعـاش 
األوضاع االقتصادية من خالل أجهزهتا السابقة الذكر ولكـن هيهـات 

 .هيهات
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 أهنــت 2001 أيلــول عــام 11بعــد إحــداث :قــضية اإلرهــاب الــدويل  .ج 
الواليات املتحدة ما تبقى من هيئة لألمم املتحـدة مـن نفـوس شـعوب 

حيــث بــدأت حرهبــا األيدلوجيــة واحلــضارية ضــد مــا يــسمى العــامل 
باإلرهــاب ملقيــة اللــوم عــىل احلــضارة والثقافــة اإلســالمية والــدين 

 يف زرع قيم اإلرهاب يف نفوس إتباعه −يف نظرها–اإلسالمي املتعصب 
معها وضدها فمن كـان معهـا فهـو ضـد : فقد قسمت العامل إىل قسمني

 يف أفغانستان جمهـزة عـىل مـا اإلرهاب والعكس صحيح وشنت حرهبا
تبقى من أشالء هذا البلد املمزق الذي كان املخـزن الـذي زرعـت فيـه 
الواليات املتحدة أوكار املنظامت املحاربة لالحتاد السوفيايت السابق كـل 
ذلك جيري بعيدا عن ساحة األمم املتحدة فلم يكن هلا أي دور يف تغيـري 

 هذه القضية مما مهش دورهـا بـل النظام احلاكم أو جمريات األحداث يف
 .ألغاه هنائيا

عارض املجتمع الدويل شـن احلـرب ضـد النظـام :حرب العراق الثالثة  .د 
ًالعراقي حفاظا عىل األمن والسلم الدوليني وحفاظا عىل هـذا الـشعب  ً
املحارص املدمر إال أن الواليات املتحـدة رضبـت عـرض احلـائط هبـذا 

ويل املعارض لشن احلرب فـشنت الكالم ومل تسمع لصوت املجتمع الد
حرهبا وحققت رغبتها من أجل حتقيق مصاحلها اخلاصة وليس من أجل 

 .رفاهية الشعوب وحريتها كام تدعي
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ًيتبني لنا أن األمم املتحدة كمنظمة دولية أنشئت لتكون فاعال رئيـسا يف  ً
العالقات الدولية فلقد صيغ ميثاقهـا ليمنحهـا القـوة يف اختـاذ مـا تـراه 

با من أجل احلفاظ عىل أمن وسالمة ورفاهية وتقدم شعوب العـامل مناس
وقد برز دورها أثناء احلرب الباردة يف املحافظة عىل توازن العـامل ومنـع 
نشوب حربا عاملية ثالثة تدمر البرشية ولكن تغـري نـسق النظـام الـدويل 
وحتوله إىل أحاد القطبية بزعامة الواليـات املتحـدة وتنـصيب نفـسها 

امي للديمقراطية يف العامل جعل موازين القو ختتل وترتنح ما بـني باحل
الثبات والسقوط وما األحداث البسيطة التي رسدناها إال دلـيال قاطعـا 
عىل حتول دور املنظمة الدولية من فاعل رئييس إىل فاعل ثـانوي بـل إىل 

 .العدم يف مسار العالقات الدولية

אאWאאאW 
   يعترب موضوع حقوق اإلنسان من املواضيع اهلامة التي تقتيض دراسة 
العالقات الدولية بحثها ومناقشتها ومن املفيد التعرف عـىل املفـاهيم املتعلقـة 

 فهــو مفهــوم حركــي ")حقــوق اإلنــسان ( هبــذا املوضــوع فبالنــسبة ملفهــوم 
جتمع , وخيتلف من جمتمـع تارخيي وليس جامد يتطور مع تطور امل/ديناميكي

إىل أخر, فهو أذن ليس مفهوم جمرد بل له محولة سياسية وايدولوجية واضحة , 
 20 ,و19وقد عرف هذا املفهوم تطورا ملموسا وتوسعا كبريا خالل القـرنني 

 "وقد سامهت احلركات العاملية النضالية يف بلورته وترسيع تطوره وتعزيـزه , 
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تعريف هذا املفهوم , فقد تعددت وتنوعت التعاريف أما بالنسبة لتحديد و) 40(
وحسب وجهـة نظـر الـدارس والباحـث والزاويـة التـي تنـاول مـن خالهلـا 

 تلك احلقوق األصـيلة "املوضوع ومن هذه التعاريف وبشكل عام فأهنا تعني 
 "وكـذلك فإهنـا تعنـي ) 41 ("يف طبيعتها والتي بدوهنا ال نستطيع العيش كبرش

طالب التي جيب أن تتوفر للجميـع األفـراد مـن دون متييـز تلك احلاجات وامل
بينهم العتبارات اجلنس أو اللون أو النـوع او الـدين أو املـذهب الـسيايس أو 

 أهنــا جمموعــة ", وقــد يــشري املفهــوم إىل ) 42("األصــل الــوطني أو اجلنــسية 

                                                 
يف املوقـع االلكـرتوين عـىل شـبكة االنرتنـت  جلريـدة )  وحقـوق اإلنـسانالعوملة: ( انظر )  (40

 .,2005مارس ,) 5(العدد) املناضل(
 /www.are.wikipedia, org:انظـر املوقـع االلكـرتوين للموسـوعة ) ويكيبيـديا (موسوعة  ) (41

wiki. 
, دار العـريبحقوق اإلنسان يف الوطن امحد الرشيدي ,عدنان السيد حسني ,: للمزيد راجع  ) (42

 .23ـ 15,ص2002الفكر , بريوت ,
نـدوة ( , حقوق اإلنسان يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل: للمزيد يمكن مراجعة  -

 : , املتحاورون ) 

,إبراهيم الزملي , ضاري خليل حممـود , باسـيل يوسـف , مطبعـة األديـب البغداديـة  -
,1998. 

  , اهليئـة املـرصية العامـة للكتـاب اإلسالمحقوق اإلنسان وواجباته يف أسامة األلفي , -
  .2000,القاهرة, 

 , ترمجـة ,حممـد حـسني املـريس حقـوق اإلنـسان يف اإلسـالمإبراهيم عبـد اهللا املرزوقـي , -
 .1997,مراجعة ,حسن احلفناوي, منشورات املجمع الثقايف , أبو ظبي,
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االحتياجات واملطالب التي يلزم توفرها لعموم األشـخاص دون متييـز بيـنهم 
واء العتبارات اجلنس أو اللـون أو النـوع أو املـذهب الـسيايس أو األصـل س

 فرع خاص مـن " وقد عرفها بعض الباحثني بأهنا "الوطني أو أي اعتبار أخر 
فروع العلوم االجتامعية خيتص بالعالقات بني الناس استنادا إىل كرامة اإلنسان 

 ويف تعريـف "ي بتحديد احلقوق والرخص الرضورية الزدهار كل كائن بـرش
 جمموعة من احلقوق الطبيعية , والتي تشمل كافة جوانب "أخر نر أهنا تعني 

احلياة السياسية واملدنية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية , ويتمتـع هبـا كـل 
وهـي . كائن برشي وحيميها يف كافة مراحله العمرية بشكل فـردي أو مجـاعي

 هتـدف إىل محايـة األفـراد واملجموعـات مـن الضامنات القانونية العاملية التـي
تــدخل الــسلطات يف احلريــات األساســية وتلزمهــا بالقيــام بأفعــال معينــة أو 

 ) 43.(االمتناع عن أفعال أخر حفاظا عىل الكرامة اإلنسانية
جمموعـة احلقـوق الطبيعيـة التـي يمتلكهـا ": وكذلك فإهنا قد تعني−

ائمه إن مل يتم االعرتاض هبا بـل أكثـر اإلنسان  واللصيقة بطبيعته والتي تبقى ق
 ).44 ("من ذلك حتى لو انتهكت من قبل سلطة ما 

                                                 
ة جماهبة العنف ضد املـرأة حممد النارص, مفاهيم حقوق اإلنسان ـ حمارضة ضمن منهاج دور ) (43

 2006لطلبة جامعة آل البيت من قبل املركز الوطني حلقوق اإلنسان, شباط,
حقـوق اإلنـسان يف األردن :حممد تركي بني سالمة,حممد كنوش الـرشعة , دراسـة   حـول  ) (44

 19/12/2006,تاريخ,13230,جريدة الرأي ,العدد الواقع واملأمول
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    من خالل التعاريف السابقة نستطيع القـول بـان مـصطلح حقـوق 
 كل ما تقتضيه الطبيعة اإلنسانية من احتياجـات ورضوريـات "اإلنسان يعني 

واالستقرار محايـة لكي تبقى هناك قوة تدفع اإلنسان نحو الشعور باالطمئنان 
له من االنحالل والتدهور والضعف واالنتهـاك بعيـدا عـن التمييـز للـون أو 
جنس أو أصل أو دين , الدافع يف ذلك هو اخلصائص اإلنسانية املـشرتكة بـني 

وبذلك تكـون حقـوق اإلنـسان ذات .مجيع البرش من حيث النشاءة والطبيعة 
 .طابع عاملي تشمل مجيع البرش دون استثناء 

ًتنال حقـوق اإلنـسان اهتاممـا, ووضـعا متميـزا, يف جمـال العالقـات  ً ً
وقد مرت املعرفة بحقـوق اإلنـسان, ومحايتهـا القانونيـة بعديـد مـن . الدولية

املراحل والتطورات, منذ بداياهتا األوىل, بوصفها مسألة داخلية ختضع إلطـار 
ــوطني ــصاص ال ــآخر, . االخت ــشكل أو ب ــي خــضوعها, ب ــذي يعن ــر ال األم

لـذا مل جتـد . الجتاهات السياسية, والدينية, واالجتامعية املوجـودة يف الدولـةل
الدول أي التزامات دولية جتاه محاية هذه احلقوق بدعو أهنا ختـص الـشؤون 

 . الداخلية, وختضع لطبيعة النظام الداخيل للدولة

ًوقــد تطــورت حقــوق األفــراد مــن جمــرد اعتبارهــا حقوقــا طبيعيــة, 
 األساس واملصدر, يف األديـان, واألخـالق, والفلـسفات, وشعارات قد جتد

 . ًواملثاليات, إىل جعلها حقوقا قانونية وضعية تنص عليها الدساتري يف الدول
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وجدير بالذكر أن معظم الدول, كانت إىل وقت قريب ال تعرتف بيشء 
اسمه انتهاك حقوق اإلنـسان;  فكانـت مـن شـأهنا أن تـضيق عـىل كثـري مـن 

ًستصدار قوانني استثنائية, أو بإنكار حقوق طائفة معينة, نظـرا إىل احلريات, با
فعـىل سـبيل املثـال, كانـت . ضآلة تكوينها, وضعف تأثريها يف املجتمع ككل

الدول األوروبية الغربية تعرتف باحلقوق املدنية, والـسياسية, يف حـني كانـت 
. شعارات جوفاءهتمل احلقوق االجتامعية, والثقافية, واالقتصادية, بحسباهنا 

أما الفكر االشرتاكي, فكان هيتم فقط بإشـباع رغبـات اإلنـسان يف االجتـاهني 
االقتــصادي, واالجتامعــي يف حــني كــان يلغــي احلقــوق الــسياسية, أو يقــوم 

 . بتهميشها

ًمنذ نشأة األمـم املتحـدة, بـدا االهـتامم جليـا بحقـوق اإلنـسان عـىل 
ن حق الدول واألنظمة احلاكمة التـربؤ املستويني; الدويل, والعاملي, فلم يعد م

الفقـرة ) 2(من هذه احلقوق, بدعو أهنا ذات شأن داخيل, وقد نصت املـادة 
 ليس يف هـذا امليثـاق مـا يـسوغ لألمـم "من ميثاق األمم املتحدة عىل أنه ) 7(

املتحدة أن تتدخل يف الشؤون التي تكون من صميم السلطان الـداخيل لدولـة 
قتيض األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن حتل بحكم ما, وليس فيه ما ي

هذا امليثاق; عىل أن هذا املبدأ ال خيل بتطبيق تدابري القمـع الـواردة يف الفـصل 
 . "السابع 
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 الذي عقد لوضع امليثاق, صيغ 1945ويف مؤمتر سان فرانسيسكو عام 
وق اإلنـسان اهتامم األمم املتحدة بحقوق اإلنسان, يف صورة إعالن تناول حق

 تعزيز وتشجيع احـرتام حقـوق اإلنـسان و "األساسية;إذ نص يف فقراته عىل 
ًاحلريات األساسية للناس مجيعا, بال متييز بسبب العنرص, أو اجلنس, أو اللغة, 

ثم قامت األمم املتحـدة بـدور أكثـر إجيابيـة, ) 3(الفقرة ) 1( املادة "أو الدين
ـــــــسمرب 10ويف   قوق اإلنسان,,إذ أنشأت جلنة ح1946وذلك يف عام   دي

, "اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان" اعتمدت هيئة األمم املتحـدة, 1948
وقـد .  دولة, يف حني امتنعت ثامين دول عن التـصويت48الذي صدقت عليه 

عني اإلعالن بوضع اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان بعد سـنوات طويلـة مـن 
رشات التـي ناقـشت حقـوق اإلنـسان, الكفاح, والنظريات, والبيانات, والنـ

 )45(. حيث أعطيت هلذه احلقوق الصيغة القانونية املشمولة بالنفاذية والتطبيق
 وقد جاء يف ديباجة هذا اإلعالن 

                                                 
نص دويل يتضمن جمموعـة مـن املبـادئ األساسـية املتعلقـة  ) :اإلعالن(معنى مفهوم  . 45 -

بموضوع معني ويصدر اإلعالن باإلمجاع إما يف اختتام مـؤمتر دويل خـاص بموضـوع 
معني أو عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة وليس لإلعالن قوة إلزامية بل قـوة معنويـة 

 .فاقية ثم إىل بروتوكول وأدبية ويمثل يف بعض احلاالت اخلطوة األوىل للوصول إىل ات
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وملا كان تنايس حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفـضيا إىل أعـامل مهجيـة آذت "
انبثـاق عـامل الضمري اإلنساين, وكانت غاية ما يرنو إليه عامـة البـرش هـو 

يتمتع فيه الفرد بحرية القول, والعقيدة, ويتحرر من الفزع, والفاقة, فـإن 
  "اجلمعية تنادي هبذا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

أمــا املبــادئ التــي قامــت عليهــا حقــوق اإلنــسان والتــي تــسعى لرتســيخها 
 :وإخراجها إىل حيز الوجود فهي 

אW 

 حياة لإلنسان بدون كرامـة أي كيانـه الـذي يـشعره بقيمتـه فال: الكرامة  �
 . وأمهيه وجودة يف هذه احلياة 

تقـوم حقـوق اإلنـسان عـىل مبـدءا تـضامن البـرش وتعـاوهنم :التضامن �
 .وتآزرهم واحتادهم بام فيه خريهم أمجعني 

إن التسامح واملحبة بـني بنـي اإلنـسان مهـا ضـامنة أكيـدة مـن :التسامح  �
قوق اإلنسان ,فعندما تطبق حقوق اإلنسان ويشعر كـل ضامنات تطبيق ح

 .إنسان بأنة استوىف حقوقه يسود الود والتالف والتسامح بني الناس 
إن حتقيق العدالة بني بني اإلنسان هو مطلـب بـرشي منـذ األزل :العدالة  �

 .وهو ركيزة حقوق اإلنسان وأساسها 
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نسان بغض النظر عـن إن شعور اإلنسان بأنة متساو مع أخيه اإل. املساواة �
لونه أو جنسه أو عرقه ,هو رضورة هامة وأساسية تسعى حقوق اإلنسان 

 .لتطبيقها 
 إن اهللا قد خلق الناس أحرارا ومنع اسـتعبادهم وإذالهلـم الن يف :احلرية   �

ذلك انتقاص من قيمتهم وتقليل من تكريمهم الذي أقـرة اهللا منـذ خلـق 
امر والبذل والعطـاء وهـي مبـدءا اخللق ,فاحلرية هي أساس العمل واألع

 .أسايس من املبادئ التي ترتكز عليها حقوق اإلنسان 

אאWאאאW 

وردت كلامت حقوق اإلنـسان, وكرامـة األرسة البـرشية, واحلريـات 
األساسية, يف مجيع عهود ومواثيق إنشاء منظمة األمم املتحدة ومـا يتبعهـا مـن 

ذلــك أن احلــروب املتتاليــة والنزاعــات العرقيــة وأشــكال التمييــز . ئــاتهي
العنرصي أصابت الضمري العاملي باإلحباط نتيجة للويالت التي جرهتـا تلـك 

 . احلروب والنزاعات عىل البرشية

وقد نص ميثاق األمم املتحـدة يف ديباجتـه ويف كثـري مـن مـواده عـىل 
 بغض النظر عن اجلنس أو اللون أو احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

 . الدين أو املعتقدات
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 وبدأت مجعيتها العامـة يف 1945ومنذ أن أنشئت اهليئة الدولية يف عام 
ًاالنعقاد دورة بعد دورة وعاما بعد عاما, يتم إدراج بنـود حقـوق اإلنـسان يف  ً

 . جداول أعامل دورات انعقاد اجلمعية العامة

حقوق اإلنسان بشكل رسمي حينام شـكلت وقد تبلور العمل يف جمال 
جلنة "ومحلت تلك اللجنة اسم . جلنة إلعداد ميثاق حلقوق اإلنسان حول العامل

ًوضـمت هـذه اللجنـة عـددا مـن . "إعداد الوثيقة الدوليـة حلقـوق اإلنـسان
 . الشخصيات الدولية واملتخصصني يف القانون الدويل

للجنــة هــذه الوثيقــة  صــاغت ا1948ًويف النهايــة, وحتديــدا يف عــام 
ُوعرضت عىل اجلمعية وحصلت عىل التأييد الالزم للموافقة عليها, ثم أطلـق 

ً, الذي ظل من يومها ميثاقـا للعمـل "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان"عليها 
الدويل من أجل حتقيق مستو أفضل من احلريـة والرفاهيـة والعدالـة جلميـع 

 . شعوب األرض

حلقوق اإلنسان استمر عمل املنظمـة الدوليـة يف وبعد اإلعالن العاملي 
جمال حقوق اإلنسان من طريق عديد من هيئاهتا ومنظامهتا وبراجمها, وكان من 
أحد نتائج ذلك العمل الدؤوب املتواصل إصدار العهدين الدوليني اخلاصـني 

كـام قامـت . باحلقوق املدنية والـسياسية, واحلقـوق االقتـصادية واالجتامعيـة
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مم املتحدة بكثري من األعامل اإلعالميـة لتحقيـق الـشعور بالكرامـة وتقوم األ
 . اإلنسانية وحقوق الشعوب

 :العاملي حلقوق اإلنسانابرز ما ورد يف اإلعالن 

 :  ما ييللقد كان ابرز ما ورد يف اإلعالن من حقوق 
 بثالث سنوات اسـتطاعت 1945   بعد إنشاء هيئة األمم املتحدة عام 

ة أن تقر إعالنا يؤكد وبشكل رصيح عىل رضورة احرتام حقوق األمم املتحرض
اإلنسان وحرياته التي تعرضت للكثري من االنتهاكات فيام مـىض , فخـرج إىل 
النور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ليكون ميثاقا دوليـا اتفقـت عليـة كافـة 

ة وسياسية أطراف األرسة الدولية يعرب ويؤكد وعىل تقاليد ومبادئ دينية وثقافي
تتعلق بحقوق اإلنسان بعد ان جاء ميثاق األمم املتحـدة مؤكـدا عـىل رضورة 
إنشاء كل ما يضمن حقوق اإلنسان يف كافة أرجاء املجتمع الدويل وخاصة إذا 

) 46(ما علمنا أن أهم أهداف األمم املتحدة هي حفظ األمن والسلم الدوليني ,
 :ت فهي أما ابرز ما جاء يف االعالن من حقوق وحريا

التأكيد عىل أن مجيع الناس ولدوا أحـرارا وهـم متـساوون يف  الكرامـة  .1
 .احلقوق 

                                                 
 .529 – 509 , مطبعة دار اجلاحظ, صدول العاملهادي اجلاوشيل , : للمزيد انظر  )  (46
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 .التأكيد عىل عدم التمييز مهام كان نوعه وألي سبب  .2

  .]3املادة [حق احلياة واحلرية واألمان  .3

  .]4املادة  [منع الرق واالستعباد واالجتار بالرقيق .4

 .]5ة املاد[منع التعذيب واملامرسة اإلنسانية  .5

 .]6املادة[أعطى احلق لكل إنسان بالشخصية القانونية  .6

املساواة أمام القانون مع احلـق ألي فـرد يف اللجـؤ إىل حمـاكم بـالدة إذا  .7
تعرض حقه لالنتهاك مع حقه يف النظر بقضيته عـىل قـدم املـساواة مـع 
اآلخرين بشكل علني وحمايد مع حق املتهم بان يبقى بريئا إىل أن تثبـت 

 .]11املادة [ادانتة 

أعطى احلق لإلنسان يف احلرية الشخصية واحلياة اخلاصة ومنـع تـدخل  .8
اآلخرين فيها مع صيانته لعـرض ورشف اإلنـسان وسـمعته بموجـب 

  .]12املادة [القانون

أعطى لإلنسان حق مغادرة بلدة والعودة إليهـا متـى شـاء مـع حقـه يف أن  .9
جوء إىل أي مكان فرارا من يتنقل يف املكان الذي يراه مناسبا وحقه يف الل

 .]13،14املادة[االضطهاد السيايس 

  .]15املادة [أكد عىل حق الشخص بالتمتع باجلنسية ومنع حرمانه منها .10



אא 

 141

أعطى احلق للرجل واملرأة بتشكيل أرسة من خالل الـزواج الـذي يـتم  .11
برضا الطرفني دون اكراة واحرتم األرسة وأعطاها حق احلامية مـن قبـل 

 .]16املادة[ولة املجتمع والد

  .]17املادة[أكد عىل حق امللكية وعم اعتداء احد عىل ملكية احد .12

ــذا  .13 ــصانة بموجــب ه ــدان م ــر والوج ــرأي والفك ــري وال ــة التعب حري
  .]18،19املادة [اإلعالن

منح الفرد حق املشاركة يف الشؤون العامة وتويل الوظائف واملنـصب يف  .14
لــشعب مــن خــالل بــالدة وأكــد عــىل أن احلكــم يــستمد مــن إرادة ا

 .]21املادة[االنتخابات الديمقراطية النزهية احلرة

  .]22املادة[أعطى الفرد احلق يف احلصول عىل الضامن االجتامعي .15

أكد عىل حق العمل وكل ما يتعلق بة من اجر عادل ورشوط منصفة مع  .16
حق العامل يف تشكيل نقابات هلم مع حقهـم يف احلـصول عـىل أوقـات 

 .]24املادة[ دورية راحة وفراغ وإجازات

أكد عىل حق الـشخص يف احليـاة الكريمـة مـع تـوفري كافـة اخلـدمات  .17
الصحية له باإلضـافة إىل عنايتـه بموضـوع األمومـة والطفولـة وحـق 

 .]25املادة[األطفال يف الرعاية االجتامعية 
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 .]26املادة [حق التعليم متاح للجميع  .18

التقـدم العلمـي وأكـد عـىل حق املشاركة يف احلياة الثقافية واملسامهة يف  .19
 .]27املادة [حقوق امللكية الفكرية لكل شخص 

Wאאאא1966אK 

   جاء هذا العهـد الـدويل املتعلـق بـاحلقوق االقتـصادية واالجتامعيـة 
 , ومحايـة والثقافية ليسعى إىل تعزيز الرفاة وحتقيق كريم من املعيشة للـشعوب

مصاحلها الثقافية واالقتصادية واالجتامعية , حيث وافقت علية اجلمعية العامة 
 1976/كـانون ثـاين /3 ودخل حيـز التنفيـذ يف 1966/كانون أول/19يف 

حيث مثل هذا العهد مع العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والـسياسة نقلـة 
زيــد مــن احلقــوق واحلريــات نوعيــة للمجتمــع الــدويل فــيام يتعلــق بــإقرار امل

 :ولإلنسان , وان أهم ما اشتمل علية هذا العهد من احلقوق واحلريات هي 
التأكيد عىل حق تقرير املـصري للـشعوب وحقهـا يف التمتـع بـالثروات  .1

 .واخلريات واملوارد الطبيعية اخلاصة هبا 
أكــد عــىل رضورة تــامني احلقــوق االقتــصادية واالجتامعيــة والثقافيــة  .2

 .ل والنساء دون متييز للرجا
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 أكد عىل رضورة عدم تقييد حقوق اإلنسان بالقانون واالتفاقيات ألي  .3
 .حجة كانت 

 أكد عىل رضورة حق كل شـخص يف العمـل الكـريم الـذي حيقـق لـة  .4
املعيشة الكريمة وواجـب الـدول لتحقيـق نمـو اقتـصادي واجتامعـي 

لنـساء عـىل لإلفراد , مع رضورة توفري رشوط عمل مناسبة للرجـال وا
حد سواء ومنح أجور عادلة مـع تـوفري الرعايـة الـصحية واإلجـازات 

 .وأوقات الراحة والفراغ ومكافئات

 رضورة تامني بيئة صحية واجتامعية مناسبة بام يـضمن محايـة االنفـراد  .5
 .من األمراض املعدية واملتفشية واملهنية 

يـرسا ومتاحـا أكد عىل احلق يف التعليم وكل ما يتعلق بة وذلك بجعله م .6
 .للجميع, مع حرية اآلباء يف اختيار التعليم الذي يرونه مناسبا ألبنائهم 

 رضورة توفري احلياة الثقافية املناسبة وأجواء احلرية البحث العلمي مـع  .7
 .محاية حقوق امللكية الفكرية 

 مسؤولية الوكاالت كاملجلس االقتصادي عـن مراقبـة تقـارير حقـوق  .8
 .اجلمعية العامة من وقت ألخر اإلنسان ورفعها إىل 
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WאאאאאK 
 15/6/1215االنجليزيـة الـصادرة يف ) املاغنا كارتـا(   تعترب وثيقة 

والتي هدفت إىل احلد من سلطة امللك املطلقة تعترب الوثيقة الرئيـسية األوىل يف 
وهي من أهم املعامل األساسية التارخيية حلقـوق جمال احلقوق املدنية والسياسية 

 ووثيقـة إعـالن 1689اإلنسان , يضاف هلا الئحة احلقـوق االنجليزيـة لعـام 
 1787 والدسـتور األمريكـي الـصادر يف عـام 1776الواليات املتحدة عـام 

 كلهـا مـن 1789باإلضافة إىل وثيقة الثورة الفرنـسية حلقـوق اإلنـسان عـام 
ام يتعلق بتكوين األساس الصلب للحقوق املدنيـة والـسياسية الوثائق اهلامة في

 .لإلنسان واحلريات املتعلقة هبا 
   جاء هذا العهد منبثقا عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ليهدف إىل 
تعزيز ومحاية احلقوق املدنية والسياسية التي هي أساسية األمن ورخاء وكرامة 

 1966/كــانون أول /16ة عليــة يف اإلنــسان حيــث وافقــت اجلمعيــة العامــ
  .1976/آذار /23ورس مفعولة يف 

     تعترب احلقوق الواردة يف هذا العهـد هـي ثمـرة قـرون طويلـة مـن 
التضحية والكفاح والنضال من اجل احلصول عليها وحتقيقها لإلنسان , وقـد 
عانى كثري من البرش من بينهم نـساء وأطفـال مـن اجـل احلـصول عـىل هـذه 

 . وإقرارها احلقوق
 :  أما أهم ما يؤكد علية هذا العهد من احلقوق واحلريات فهي 
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حق الشعوب يف تقرير مصريها والتمتع بكيان سـيايس حـر وحقهـا يف  .1
 .التمتع بام متلك من خريات وثروات ومقدرات بكل حرية 

املساواة التامة دون متييز للـون أو عـرق أو لغـة أو جـنس أو عقيـدة أو  .2
 .أصل 

 وجوب محاية هذه احلقوق واحلريات من قبـل كافـة األطـراف أكد عىل .3
 .وعدم جواز القضاء عىل أي منها او تقييدها 

 .التأكيد عىل حق احلياة  .4

التأكيد عىل إلغاء عقوبة اإلعدام ومنـع التعـذيب واملعاملـة الالنـسانية  .5
 والقاسية 

 .التأكيد عىل منع الرق واالجتار بالرقيق واالستعباد  .6

 حق احلرية الشخصية ومنع القبض عىل األشخاص بطريقـة التأكيد عىل .7
 .تعسفية , مع حق األشخاص بمحاكمة عادلة 

حرية التنقل مصانة لألشخاص مع حرية اختيار مكان اإلقامة ورضورة  .8
 .منع حرمان أي شخص من دخول بالدة 

املساواة التامة بني اجلميع أمام القضاء ورضورة متتع كل فرد بإجراءات  .9
 .عادلة وحق األفراد يف محاية القانون هلم حماكمة 
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التأكيد عىل حرية الفكر والضمري والديانة مع التأكيد عىل حريـة الـرأي  .10
 .والتعبري وحرية تشكيل النقابات واالنضامم إليها 

نــرصية والكراهيــة واحلقــد منــع العهــد الــدعوة إىل احلــرب والع .11
 .والتحريض

ع رضورة محايـة األطفـال أكد عىل احرتام حق تكـوين عائلـة وأرسة مـ .12
 .وحق التمتع باالسم واجلنسية 

 .حق األفراد باملشاركة باحلياة العامة واالنتخابات  .13

 .حق األقليات يف التمتع بثقافتهم وديانتهم ولغتهم اخلاصة  .14

واجبات اللجان املنبثقـة برفـع التقـارير املتعلقـة بـاإلجراءات املتخـذة  .15
  .لتامني احلقوق املقررة يف هذا العهد

يتعلقـان ) 47(تبع هذين العهدين بعد ذلـك التوقيـع عـىل بروتوكـولني
 .بالعهدين السابقني هبدف املساعدة عىل حتقيق ما جاء هبام وتطبيق أحكامهام 

 
                                                 

نوع خاص من االتفاقيات خيضع إىل نفس قواعـد املـصادقة وهيـدف إىل  هو ):الربوتوكول ( .47
كـول إىل تفعيـل تفعيل أحكام االتفاقية التي سبقته والتي تتعلق بنفس املوضوع وهيـدف الربوتو

 .آليات محاية احلقوق التي أقرهتا االتفاقية
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אאאWאאאK 
  التنمية االقتصادية واالجتامعية. 1

ــري ــدثت تغي ــرية ح ــا األخ ــسني عام ــة, ًيف اخلم ــصادية عميق ات اقت
واستتبعتها تغيريات أخر اجتامعية يف مجيع دول العامل األمر الذي عمل عـىل 
ازدياد الفجوة بني الدول الغنية والدول الفقرية حول أولويـات حـل املـشاكل 

وقـد أثـرت هـذه التغيـريات بالتـايل عـىل . االقتصادية واالجتامعية, وطرقهـا
 .  جمايل التنمية االقتصادية واالجتامعيةاجتاهات أعامل األمم املتحدة يف

بأعبـاء أعـامل األمـم املتحـدة يف أما ابرز املنظامت واهليئات التي تقوم 
 :هي جمال التنمية 

املجلــس االقتــصادي واالجتامعــي, الــذي يقــوم بجمــع املعلومــات  
ــديم  ــامل, وتق ــستو الع ــىل م ــا ع ــة, وحتليله ــصادية واالجتامعي االقت

ــة للــ ــة املــساعدات الفني ــة االجتامعي دول األعــضاء يف جمــاالت التنمي
 . املستدامة

ًكــام توجــد أيــضا مخــس جلــان إقليميــة تابعــة للمجلــس االقتــصادي  
ــصادية و  ــات االقت ــادل املعلوم ــىل تب ــل ع ــوم بالعم ــي تق واالجتامع

 . االجتامعية, وحتليل السياسات االقتصادية يف خمتلف مناطق العامل
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 .الدولية املساعدات التنموية   املتحدة يف تقديماألممدور  .2

تقوم األمم املتحدة مساعدات تنموية رسمية يف صورة قـروض ماليـة 
للدول النامية وبصفة خاصة تلك التي تعـانى مـن فقـر مـدقع وانخفـاض يف 
ُمعدل التنمية, حيث تعد هذه الـدول الفقـرية حمـط اهـتامم املنظمـة يف بـرامج 

 . املساعدة والتنمية

 .)48(تنشيط التنمية عىل مستو العاملتحدة لاألمم املدور  .3

وتقوم األمم املتحدة بتـشجيع التنميـة يف العـامل مـن خـالل صـندوق 
ُالتنمية التابع لألمم املتحدة; إذ يعد هذا الربنامج من أكرب برامج األمم املتحدة 

 دولة, يقـوم هـذا 132ومن خالل شبكة املكاتب املوجودة يف . املمولة للتنمية
مج بمساعدة الدول لبناء خططتها القومية للتنمية البـرشية املـستدامة, أو الربنا

ويذهب .  للحفاظ عىل البيئة, وخلق فرص عمل للشباب وتطوير وضع املرأة
 دولة من أفقر دول 66من ميزانية الربنامج إىل ما يقرب من % 90ما يقرب من 

 . العامل
 .ألنشطة التنموية وسائل دعم ا .4

تقديم القروض من أجل التنمية, فيقوم البنك الدويل هبـذا أما يف جمال 
وهنـاك نوعـان مـن القـروض يقـوم البنـك الـدويل . الدور عىل أكمـل وجـه

                                                 
 .للمزيد انظر جملة املقاتل , مصدر سابق  . 48
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بتقديمهام; النوع األول للدول النامية التي تقـدر عـىل دفـع فوائـد القـروض, 
والنوع الثاين فيذهب للدول الفقرية التي ال تقدر عـىل دفـع فوائـد القـروض, 

 . هلا رصيد يف سوق املال الدوليةوليس 

 . الدولية  التنمية والتجارة.5
  التنمية الزراعية.6

كذلك ال خيفى الدور الذي تقوم به منظمة الفاو التابعة لألمم املتحـدة 
 يف حتقيق التنمية الزراعية بني دول العامل, مع تطوير االهتامم باملصادر الطبيعية 

  التنمية الصناعية.7

ظمة اليونيدو بـدور هـام يف التنميـة الـصناعية يف األقطـار وتشارك من
 النامية; 

  حماربة الفقر.8

ُوتعد أنشطة األمم املتحدة يف جمـال حماربـة الفقـر مـن أهـم األنـشطة 
االجتامعية التي تقوم هبا املنظمة, و حتقق املنظمة هذا النشاط, من خـالل عـدة 

ُّلتي تعد أكرب ممول للخـدمات مؤسسة التنمية الدولية ا: مؤسسات عاملة, مثل ُ
 . االجتامعية, التي تقوم هبا املنظمة جتاه األقطار النامية

  التنمية املستدامة.9
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ــام  ــم املتحــدة 1983ويف ع ــشأت األم ــة ", أن ــة للبيئ ــة الدولي اللجن
; World Commission on Environment and Development "والتنميـة

. يئة وأمهيتها لإلنـسان يف كـل مكـانحيث وضعت مفاهيم جديدة متعلقة بالب
وبقيادة جرو هارمل برونالند, وضع مفهوم جديد للتنمية, بدال من ذلك الذي 

وقد قام املفهوم اجلديـد عـىل حماولـة . كان يعتمد فقط عىل التطور االقتصادي
استيفاء االحتياجات احلالية, دون التعرض ملحاولة األجيال القادمة السـتيفاء 

 . خلاصةاحتياجاهتم ا

 .وإعالن ريو للبيئة والتنمية األرض املؤمترات اخلاصة باملناخ و .10

, لضامن مـستقبل 21تبنت احلكومات املشاركة جدول أعامل ريو رقم 
التنمية يف العامل, ويف هذا الـصدد اختـذ املـؤمتر خطـوات للحـد مـن التـدهور 

 .  والعرشينًالبيئي, ووضع أسسا لألسلوب الصحيح للحياة يف القرن احلادي

وقد تبنـت قمـة األرض كـذلك إعـالن ريـو املتعلـق بالبيئـة   
والتنمية الذي حيدد حقوق وواجبـات دول العـامل, والبيـان اخلـاص بمبـادئ 

 كام تم نوقشت . الغابة الذي يضع أسس املحافظة عىل الغابات

  .تغري املناخ والتنوع البيولوجي نشاطات األمم املتحدة يف جمال  .11
ؤمترات كثرية برعايـة األمـم املتحـدة  لبحـث قـضايا املنـاخ عقدت م

ووسائل احلد من التلوث البيئي وكان أخرها مؤمتر كوبنهاجن الـذي عقـد يف 
 . وأثري حوله الكثري من اجلدال والنقاش 2009شهر كانون أول 
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 . واملساحات اخلرضاء يف العامل  الغابات.12

ًتعدا ملناقـشة إجـراءات , كان املجتمع الـدويل مـس1995بحلول عام 
 . إضافية رضورية لضامن تطبيق التنمية املستدامة يف غابات العامل

 .اإلنساين فيام يتعلق باإلنتاج واالستهالك  تغري السلوك .13

يعتمد حتقيق التنمية املستدامة يف العامل بشكل كبـري عـىل تغيـري نـامذج 
وكان إجياد وسائل . السلعاإلنتاج واالستهالك مع حتديد املنتج واملستهلك من 

لتغيري نامذج اإلنتاج واالستهالك األولية من ضمن بنود جدول أعـامل الـدول 
يف قمة األرض, ومنذ ذلك احلني رأست جلنة التنمية املـستدامة برنـامج عمـل 
بالتعاون مع مؤسسات داخل وخارج األمم املتحدة هتدف إىل دراسـة سـلوك 

 . املنزيل, واالهتاممات الصناعية, واحلكوماتاملستهلكني األفراد, واالستهالك 

  التغريات املناخية وارتفاع درجة حرارة األرض.14

طورت اتفاقية األمم املتحدة عن التغريات املناخية عن طريق برنـامج 
ــة  ــة UNEPالبيئ ــة العاملي ــاد اجلوي ــسة األرص ــع مؤس ــاون م  World بالتع

Meteorological Organization.التفاقية, التي تم التوقيـع  ومن خالل هذه ا
ُعليها يف ريو, أجربت الدول الكرب عىل خفـض انبعـاث غـاز ثـانى أكـسيد 

, كـام 2000 بحلول عـام 1990الكربون وغازات تدفئة أخر إىل مستويات 
وافقت هذه الدول عىل نقل التكنولوجيـا واملعلومـات املختـصة بتغـري املنـاخ 



אא 

 152

 دولة عىل توصـيات نـدوة 174دقت  ص1998ويف أبريل عام . للدول النامية
 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)تغيـريات املنـاخ 

 .  عامل وخبري يف تغريات املناخ2500التي انبثقت عن اجتامع 

  األوزونموضوع طبقة.15

, واتفاقيـة فيينـا حلاميـة طبقـة UNEPأوصت اتفاقيات برنامج البيئـة 
 1985Vienna Convention on the Protection of theاألوزون عــام 

Ozone Layer ــام ــال ع ــول مونرتي , 1985Montreal Protocol, وبروتوك
ــاج غــاز 1992وكوبنهــاجن عــام  ــالتوقف عــن مــن إنت ــة ب ــدول املتقدم  ال

 . الكلورفلوروكربون الذي يؤدي إىل تآكل طبقة األوزون

 .التصحرمكافحة خطر  .16

 تبني أن ربع أرايض العـامل مهـددة بخطـر ًتبعا لتقديرات برنامج البيئة,
وقد أصدرت األمم املتحدة معاهدة ملحاولة حل هذه املشكلة, وهي . التصحر

اتفاقية األمم املتحدة ملحاربة التصحر يف البالد املعرضة للجفاف أو التـصحر, 
ــا ــة, . ًوخــصوصا يف أفريقي ــاج الرتب ــة يف حتــسني إنت ــذه االتفاقي وركــزت ه
  عليها وعىل موارد احلياة فيهاوإصالحها واحلفاظ

  املخلفات اخلطرة والكيامويات.17

ورغبة يف التحكم يف ثالثة ماليني طن من املخلفات السامة التي تعـرب 
 يف 1989احلدود الدولية كل عام, قامـت الـدول األعـضاء بالتفـاوض عـام 
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اتفاقية بازل للسيطرة عىل أرضار املخلفات اخلطـرة, وطريقـة الـتخلص منهـا 
Basel Convention on the Control of Tran boundary Movements of 

Hazardous Wastes and their Disposal ومتنع املعاهدة, التـي وقـع عليهـا ,َّ
ً دولة, تصدير املخلفات الضارة إىل الدول النامية, التـي ال متلـك غالبـا, 170

 . التكنولوجيا الالزمة للتخلص اآلمن من هذه النفايات

  صيد األسامك يف أعايل البحار.18

 للحفاظ عـىل املـصايد, 1995وقد وضعت األمم املتحدة اتفاقية عام 
 . وتنميتها, ووضع خطوات عملية للحل السلمي للنزاعات يف أعايل البحار

  محاية البيئة البحرية.19

 International Maritime"املنظمة الدوليـة للمالحـة البحريـة"ُتعد 

Organization (IMO) مـن وكـاالت األمـم املتحـدة −  هي الوكالة املسؤولة
 عن وضع إجـراءات ملنـع التلـوث البحـري النـاتج عـن حركـة −املتخصصة

 . السفن
  املوارد الطبيعية والطاقة.20

 أن للـدول الناميـة كامـل 1952أعلنت اجلمعية العامة يف بداية عـام 
 وأن من حقها أن تستخدمها احلرية يف حتديد كيفية استخدام مواردها الطبيعية,

 . لتنفيذ خطط التنمية االقتصادية بام يتالءم مع مصاحلها الدولية
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 موارد املياه. 21

اهتمت األمم املتحدة بظاهرة ازديـاد الطلـب عـىل املـوارد املائيـة بـام 
يف صـدد −يواكب زيادة االحتياجات اإلنسانية والتجارية والزراعية وعقدت 

:  عدة مـؤمترات, هـي−ن أن تؤدي إىل كارثة بيئية عامليةهذه الظاهرة التي يمك
 International) 1992دبلـن عـام (مؤمتر األمم املتحدة اخلاص باملياه والبيئة 

Conference on Water & Environment 1992, ومــؤمتر األرض عــام 
Earth Summit والعقد الدويل إلمدادات مياه الرشب وخلوها من األمراض  

)1981 − 1990 (International Drinking Water Supply & Sanitation 

 Decade وقد اجتهت أنشطة هيئة األمم املتحدة يف هـذه املـؤمترات إىل مفهـوم 
التنمية املستدامة ملوارد املياه العذبة التي تكاد تنـضب نتيجـة للـضغط املتزايـد 

ــو االحتياجــات الزرا ــوث, ونم ــسكانية, والتل ــادة ال ــن الزي ــاتج ع ــة الن عي
 . والصناعية

  الطاقة.22
هتتم عدة أنظمة تابعة هليئة األمم املتحدة بإقامة املرشوعات, والـربامج 

أمـا األنظمـة األخـر, فتقـوم بدراسـة . التعليمية, والتدريبية يف جمال الطاقة
التغيريات التي حتدث يف أحوال الطاقة, والتأثري البيئي يف التنمية, واسـتخدام 

 . مصادر الطاقة
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  التعاون التقني.23

ًوضعت األمم املتحدة برناجما نشطا للتعـاون التقنـي يف جمـال املـوارد  ً
ويتــضمن الربنــامج تقـديم خــدمات استــشارية لــصياغة . الطبيعيـة والطاقــة

الــسياسات, واالســرتاتيجيات, واملــرشوعات, والــربامج وتطبيقهــا يف إدارة 
 . لًاملوارد الطبيعية فضال عن االجتامعات وورش العم

  األمان النووي.24

ً مفاعال ذريا ينتجون 440يوجد اآلن حوايل  . من كهربـاء العـامل% 17ً
 International Atomic Energyوتقــوم الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 

Agency (IAEA) وهي منظمة دولية يف هيئة األمم املتحـدة بمراقبـة التنميـة ,
 معايري لألمان النـووي, ومحايـة السلمية الستخدامات الطاقة الذرية, ووضع

 . البيئة

ولتوفري األمان الالزم يف االستخدامات النووية, وضعت وكالة الطاقة 
 معايري أساسية للحامية من اإلشعاع, وقامت بإصـدار قـوانني (IAEA)الذرية 

وحتديد ممارسات ألنواع حمددة من العمليات, بام يف ذلك وسائل النقل اآلمنـة 
    .للمواد املشعة

 عــىل مجــع املعلومــات املتعلقــة IAEAوتعمــل وكالــة الطاقــة الذريــة 
بالتكنولوجيا النووية, ونرشها من خالل النظام الـدويل للمعلومـات النوويـة 

International Nuclear Information System INISيف فيينا  . 
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بعد أن عانت البرشية مـن ويـالت احلـروب وخرجـت منهـا منهكـة 
بسبب اخلسائر الفادحة التي حلقت هبا عىل الصعيد املادي واملعنـوي وخاصـة 
بعد استعامل السالح النووي يف احلرب العاملية الثانية ومـا صـاحبة مـن اآلالم 

بام لزمن قادم أيـضا واجلروح العميقة التي تركت آثارها إىل زماننا املعارص ولر
وبعد موت وتشوه مئات األلوف بل املاليني من جراء ذلـك, أرادت البـرشية 
أن تعمل عىل ضبط استخدام هذه األسلحة سواء كانـت نوويـة أو كيامويـة أو 
جرثومية أو حتى تقليدية لـذلك عمـدت إىل توقيـع االتفاقيـات واملعاهـدات 

 :ز هذه املعاهداتاخلاصة بضبط استخدام السالح ونذكر هنا أبر
وتقيض بمنع اسـتخدام األسـلحة البيولوجيـة : 1925معاهدة جنيف عام  .1

 . والغازات السامة والكياموية يف احلروب
ً قـرارا يـدعوا 1966وعىل هامش ذلك أقـرت اجلمعيـة العامـة عـام 

الدول إىل االلتزام بربوتوكول جنيف ودعـوة الـدول التـي مل تنـضم إىل هـذه 
 .م إليهااملعاهدة باالنضام
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حظـر ( أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحـدة معاهـدة 1972ويف عام 
 ).وتطوير وإنتاج  وختزين األسلحة البيولوجية

 :1963معاهدة احلظر اجلزئي للتجارب النووية عام  .2
الواليـات (تم توقيع هذه املعاهدة يف موسكو من قبل وزراء خارجيـة 

حـضور األمـني العـام لألمـم املتحـدة ب) املتحدة بريطانيا, االحتـاد الـسوفيايت
وكانت تـنص عـىل حتـريم اسـتخدام التجـارب النوويـة يف الغـالف اجلـوي 

 وقعـت الواليـات املتحـدة 1974والفضاء اخلـارجي وحتـت املـاء ويف عـام 
واالحتاد السوفيايت معاهدة حظر التجارب النووية حيث حتظر إجراء أي جتربة 

 .كيلو طن) 150( قوهتا عن جوفية لألسلحة النووية التي تزيد 
بعد التطور الذي حصل يف ارتياد الفـضاء كـان : معاهدة الفضاء اخلارجي .3

ًالبد من وضع ضوابط هلذا العملية وخصوصا بعـد أن ثـارت مـشكلة سـباق 
التسلح يف الفضاء وملا ملثل هلذا املوضوع من  خطورة عىل حياه البرشية إذا ترك 

حدة أقرت بعض املبادئ مـن خـالل اجلمعيـة بدون  قيود لذلك فإن األمم املت
 :العامة تتعلق بالنشاط الفضائي اخلارجي وهي

أن القانون الدويل وميثاق األمم يطبقان عىل الفضاء اخلـارجي واألجـرام   .أ 
 .الساموية
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أن الفضاء اخلارجي واإلجرام الساموية مفتوحة للجميـع وليـست قابلـة  .ب 
 .للتملك القومي

 أقـرت اجلمعيـة 1963به املكـسيك عـام لذلك وبناء عىل ما تقدمت 
 والذي يدعو الدول إىل االمتناع عن 17/10/63العامة هذا املرشوع بتاريخ 

وضع أي أجسام حتمل أسلحة نووية أو أي نوع من أسلحة الدمار الـشامل يف 
 .مدار األرض أو الفضاء اخلارجي

ام أصبحت هـذه املعاهـدة ومنـذ عـ:معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية .4
 سارية املفعول بعد أن سبقتها مفاوضات بني الدول النوويـة منـذ عـام 1970
 عندما أصدرت اجلمعية العامـة قرارهـا بـاعتامد 1968 واستمرت إىل 1966

 :هذه املعاهدة والتي كان من أبرز ما تضمنته
تتعهد الدول النووية وتلتـزم بعـدم نقـل األسـلحة النوويـة أو أجهزهتـا  -

ري مبارشة وإن ال تساعد أو تشجع أو حتفـز أي دولـة بصورة مبارشة أو غ
 .غري مالكة للسالح النووي عىل صناعته أو حيازته

تتعهد الدول غري النووية أن ال حتصل عىل األسلحة النوويـة بأيـة طريقـة  -
من الطرق وبذلك قيدت هذه املعاهدة الـدول النوويـة بعـدم مـساعدهتا 

نووية بعـدم اسـتالم املـساعدات للدول غري النووية وقيدت الدول غري ال
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النووية, وقعت عليها الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت وبريطانيـا ومل 
 .توقع عليها الصني وفرنسا واهلند

معاهدة حظر وضع األسلحة النووية وأسلحة الدمار الـشامل األخـر يف  .5
ة عام وقعت هذه املعاهدة من قبل تسعني دولة مع هناي:قاع البحار واملحيطات

, وتقـيض 18/5/1972 بعد أن جـر التوقيـع عليهـا وإقرارهـا يف 1972
بحظر وضع السالح النووي يف قاع البحار واملحيطات وعدم منح التسهيالت 

 ميال وهي البحـر 12ملثل هذا السالح خارج نطاق املناطق الساحلية التي متتد 
 االنتقادات حيـث وتعرضت هذه املعاهدة لبعض. اإلقليمي أو املياه اإلقليمية

أهنا مل حترم النشاطات النووية يف املنطقة املالصقة للميـاه اإلقليميـة كـام أهنـا مل 
حتــرم األجــسام  الــسابحة أو املــاخره ذات األغــراض النوويــة كالغواصــات 

 .والسفن
تم توقيعها يف :اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البيولوجية .6

  التي حترض 1925ً تعزيزا التفاقية جنيف عام  وجاءت1972 نيسان عام 10
 .استخدام األسلحة الكياموية والبيولوجية يف احلرب

جـاءت :معاهدة منع نشوب احلرب املوجهة ضد الظواهر اجلويـة والبيئيـة .7
 حيـث دعـا املـؤمتر 1974هذه املعاهدة بعد املؤمتر الذي عقد يف موسكو عام 

واليات املتحـدة إىل عـدم تطويـع البيئـة الذي ضم زعامء االحتاد السوفيايت وال
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لألغراض العسكرية وذلـك لتخفيـف اآلثـار املـدمرة لألبحـاث عـىل البيئـة 
 .1977والظواهر اجلوية واملناخ وتم إقرارها عام 

 يف 1993 عـام "2" ك15وقعت بتـاريخ :معاهدة حظر السالح الكياموي .8
الـسالح باريس وتقـيض بحظـر تطـوير وإنتـاج وامـتالك ونقـل واسـتخدام 

الكياموي, وكذلك العمل عىل تدمري املخزون من هذه األسلحة خـالل عـرش 
وتعتـرب هـذه املعاهـدة . سنوات من تاريخ دخول هذه املعاهـدة حيـز التنفيـذ

 الذي مل حيظر إنتـاج وتـدمري األسـلحة 1925مكملة لربوتوكول جنيف عام 
 .الكياموية

 نيـسان 10 إقرارهـا يف تـم:اتفاقية حظر استخدام األسلحة غري اإلنـسانية .9
ً السالح كله ينتج أثارا غري إنسانية ولكـن هنـاك أسـلحة حتـدث أثـارا 1981 ً

قاسية من حيث املـساحة اجلغرافيـة أو نوعيـة اإلصـابة كـاحلروق مـثال مثـل 
أسلحة النابامل احلارقة وغريها, من األسلحة ذات الشظايا كالقنابل العنقوديـة 

 .السيئ عىل جسم اإلنسانواأللغام األرضية ذات التأثري 
 من 1996 أيلول 10وقعت يف :معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية .10

 دولة وتقيض بمنع أي دولة طرف القيام بأي تفجري أو جتربـة نوويـة 127قبل 
يف أي مكان خيضع لـسيادهتا وسـلطتها وكـذلك عـدم التـشجيع أو املـشاركة 

 .بذلك
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حاولـت البـرشية مـن خالهلـا هذه بعضا من املعاهدات الدولية التـي 
العمل عىل ضبط وتقييد استخدام األسلحة بكافة أنواعها ملا هلا من أثار مدمرة 

 .اقتصاديا وإنسانيا وحضاريا وقعتها األمم تكفريا عام ارتكبته بحق نفسها
אאא)49(: 

التفاقيات للحـد شاهدنا كيف تناد العامل بأرسة لتوقيع املعاهدات وا
من وضبط التسلح إال أن ذلك كان جيب أن يتم بشكل حمدد وواضح املعامل من 
قبل العمالقني النوويني الواليات املتحدة واإلحتاد الـسوفيايت حيـث شـهدت 
فرتة احلرب الباردة توقيع العديـد مـن املعاهـدات بينهـا حيـث أبـد بعـض 

بـرية مـن أجـل ختفـيض عـدد الرؤساء األمريكيني خالل تلك الفرتة رغبـة ك
ًالقوات العـسكرية وابـدوا اهتاممـا واضـحا بمفاوضـات احلـد مـن التـسلح  ً

−1974(وجريالد فورد) 1974−1969(وخاصة الرئيس ريتشارد نيكسون 
كام أهنم حاولوا القيام بصالت شتى ) 1981−1977(وجيمي كارتر ) 1977

ة ثــم تعرضــت لقيــت يف بدايــة األمــر معارضــة عنيفــة يف الفــروع العــسكري
ــة  ــا أد إىل عرقل ــة مم ــر واملواجه ــسوفيايت إىل التعث ــة ال ــات األمريكي العالق

                                                 
 جملـة األقـىص, العـدد ,)معاهدات نزع السالح اجلامعية(ًوأيضا سعد أبو دية, : للمزيد انظر . 49

 .31م, ص1986 ترشين أول 1 تاريخ 771
 .43, ص1994الة اإلعالم األمريكية, ً أيضا جملة الديمقراطية والدفاع وك−
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 "رونالـد ريغـان"مفاوضات احلد من التسلح وخاصة يف فرتة رئاسة الـرئيس 
 وبعـد ذلـك "حـرب النجـوم " أو "الـدفاع اإلسـرتاتيجي "صاحب مبادرة 

ا األمر إىل عهـد استأنفت إدارة ريغان مفاوضات احلد من التسلح واستمر هذ
 −:وكان من أهم املعاهدات التي ووقعت بينهام) األب(الرئيس جورج بوش 

 والسكرتري العـام لالحتـاد "نيكسون"وقعها  الرئيس ) 1سولت(معاهدة  .1
وضـع قيـود : وكان أهم بنودها 1972 عام "ليونيد برجنيف"السوفيايت 

ت للحـد مـن كام دعـ. وحدود مؤقتة عىل القذائف النووية اإلسرتاتيجية
 .الصواريخ املضادة للقذائف عابرة القارات

وكانــت هتــدف إىل وضــع قيــود عــىل :1979عــام )2ســولت(معاهــدة  .2
التحسينات يف خمتلف األسـلحة ووضـع سـقف لعـدد املركبـات املعـدة 
إلطالق الصواريخ ولكن هذه املعاهدة ورغـم التوقيـع عليهـا مـن قبـل 

 إال أهنـا مل "ليونيد برجنيـف" الرئيس األمريكي كارتر والزعيم السوفيايت
حتض بمصادقة الكونغرس بسبب تدخل اإلحتاد السوفيايت يف أفغانـستان 

 .1979يف هناية كانون أول عام 
3. تـم التوقيـع عـىل هـذه :معاهدة احلد من القوات النووية متوسطة املـد

 من قبل الرئيس رونالـد ريغـان والـزعيم الـسوفيايت 1987املعاهدة عام 
 والتي نصت عىل إلغاء فئة كاملة مـن القـذائف "ور باتشوفميخائيل غ"
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 بمقتـىض هـذه "كـروز"النووية حيث جر تدمري صـواريخ مـن طـراز 
وهـي القـوه ) روسـيا(املعاهدة أما بعد اهنيار االحتاد السوفيايت احتجـت 

العظمى النووية الوريثة لرتكة االحتاد السوفيايت السابق والتـي أصـبحت 
انه النووية لذلك عهدت الواليـات املتحـدة إىل توقيـع بيدها أزرار الرتس

 :ًبعضا من املعاهدات معها بخصوص احلد من التسلح النووي كان أمهها
 وسـميت معاهـدة احلـد مـن 1991ووقعت عـام ): 1ستارت (معاهدة  .1

ًاألسلحة النووية البعيدة املد وكانت هتـدف أيـضا إىل خفـض وحتديـد 
 .األسلحة اهلجومية بني الدولتني

) األب( من قبل جورج بـوش 1993ووقعت عام ): 2ستارت (معاهدة  .2
 وكانت هتـدف إىل خفـض األسـلحة "بوريس يلتسن"والرئيس الرويس 

االسرتاتيجية عن طريق خفض القوات النووية يف كال البلدين وتعد أهـم 
االتفاقيات التي اهنت املواجهة النووية التي ميزت احلرب البـاردة الكثـر 

 )50(. عامامن أربعني
ــصغرية   ــلحة ال ــشار األس ــة انت ــة يف مكافح ــشاطات األرسة الدولي ن

 :واألسلحة اخلفيفة
                                                 

نزع أسلحة الـدمار الـشامل يف منطقـة الـرشق "عبداملنعم املعامر, عبدالرمحن أمحد الداوود,  . 50
 .1999 الدار العربية للدراسات والنرش والرتمجة, القاهرة, ,"املتحدة األوسط ودور األمم
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لقــد ثبــت للعــامل بــأن االنتــشار غــري املــضبوط لألســلحة الــصغرية 
واألسلحة اخلفيفة التي تـرتاوح مـا بـني املـسدسات وأنظمـة الـدفاع اجلـوي 

 عدم استقرار سيايس ًاملحمولة عىل الكتف وخصوصا يف املناطق التي تعاين من
ًيشكل عقبة كبرية أمام السالم والتنمية ويشكل هدما جلهود إعـادة بنـاء هـذه 
املجتمعــات التــي مزقتهــا احلــروب والــرصاعات ســواء كانــت اإلقليميــة أو 

 .األهلية
ًوتلعب الواليات املتحدة دورا مميزا يف املجال الدويل لكبح االجتار غري 

حليلولة دون وصـوهلا إىل األطـراف واجلامعـات املرشوع باألسلحة اخلفيفة وا
املتنازعة, حيـث وضـعت الواليـات املتحـدة ضـوابط شـديدة عـىل تـصدير 
األسلحة اخلفيفة وبموجب هذه القوانني يـشرتط موافقـة احلكومـة عـىل كـل 

وخيـضع بيـع املـواد العـسكرية وأمههـا . معاملة بيع مواد أو خدمات عسكرية
احلاجات األمنية لكل من الواليات املتحدة : مههااألسلحة إىل معايري صارمة أ

والدولة املـستلمة للـسالح, كـذلك مـصالح الـسياسة اخلارجيـة األمريكيـة, 
باإلضافة إىل اإلرهاب, شؤون حقـوق اإلنـسان, سـجل الدولـة املـصدر هلـا 

 .السالح وغري ذلك من املعايري الصارمة
 احلرب البـاردة وكـان لقد ظهر االهتامم املتزايد باألسلحة اخلفيفة بعد

السبب الرئيـيس هلـذا التحـول هـو النزاعـات التـي حـصلت داخـل الـدول 
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واستخدام هذه األسلحة يف النزاعات اجلارية باإلضافة إىل استخدامها لغايات 
ًاجرامية مما شكل خطرا متزايدا عىل أمن املناطق والبلدان الغري مستقرة حيـث  ً

 . اس وال سيام النساء واألطفالتسبب يف قتل وجرح ونزوح ماليني الن
ترتاوح تقديرات إعداد األسلحة الصغرية واخلفيفة املوجودة بني أيدي 

 80و50 مليون قطعـة منهـا مـا بـني 500 مليون قطعة إىل 100الناس ما بني 
مليون بندقية أو كال شينكوف وإن احلصول عىل هذا النـوع مـن األسـلحة يف 

 .ء بطرق قانونية أو غري قانونيةبعض البلدان النامية أمر سهل سوا
ولكن يبدو أن االجتار غري املرشوع هبذه األسلحة لـه تـأثريات متباينـة 
وبعيدة األثر وأمهها ازدياد األخطار عىل األمن اإلقليمي والدويل وتأثريها قـد 

أو بصورة غري مبارشة ) القتل واجلرح واإليذاء(يشعر به الناس بصورة مبارشة 
باهظة التـي يـدفعها املجتمـع الـدويل لقـوات حفـظ الـسالم مثل التكاليف ال

باإلضـافة إىل تكبيـد . املنترشة يف العامل بسبب النزاعات التي تقع داخل الدول
البلد املعنى خسائر هائلة برشية اقتصادية واجتامعية وحتوله إىل بلد ممزق يعـاين 

 .الفقر والتخلف
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אאאא)51(:  
 املتحدة تتـصدر اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل احلـد مـن ال تزال األمم

انتشار األسلحة اخلفيفة والصغرية وعمدت إىل إصدار عدد مـن القـرارات يف 
السنوات األخرية تدعو إىل اختاذ جمموعة من اإلجراءات عىل كـل املـستويات 

 :ومنها
 يـدعو 1991 كانون األول 6 بتاريخ 46/36إصدار قرار حيمل الرقم  .1

 .بح االجتار غري املرشوع باألسلحة وضامن عدم هتريبهاإىل ك

 لتـشكيل 1995 كـانون األول 12 صـدر بتـاريخ 50/70القرار رقم  .2
جلنة من اخلرباء احلكوميني إلعداد تقرير حول طبيعة وأسباب مـشاكل 

 .األسلحة الصغرية

ج الــذي شــكل جلنــة ثانيــة الســتمرار تطبيــق /52/38القــرار رقــم  .3
 واقرتحت 1998وىل واجتمعت هذه اللجنة يف عام توصيات اللجنة األ
 .املزيد من التدابري

                                                 
, حزيـران )السياسة اخلارجية األمريكيـةأجندة (ملزيد من التفاصيل حول هذا املفهوم, انظر  . 51

 ., جملة الكرتونية تصدرها وزارة اخلارجية األمريكية2001
, "1991 – 1950الـسوق الدوليـة لتجـارة الـسالح خـالل الفـرتة مـن "عالء سامل, : أيضا  −

 .1995, يوليه 121السياسة الدولية, مؤسسة األهرام, القاهرة, العدد 
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 والقرار رقم 1996 كانون االول 10 صدر بتاريخ 51/45القرار رقم  .4
 وهيدفان إىل معاجلة نواحي نزع األسـلحة 1997 الصادر عام 38/52

 .يف فرتة ما بعد النزاع

ا إىل عقـد   دع1999 كانون األول 15الصادر يف : 54/54القرار رقم  .5
 ."االجتار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واخلفيفة"مؤمتر دويل حول 

ًكذلك يلعب جملس األمن الدويل دورا يف هذا املجال حيث  اصدر بيانا  .6 ً
 اقر بوجود مشكلة متنامية يف هذا املجال وانه ال بد 1999يف أيلول عام 

 .من البحث عن حلول هلا
دولية إقليمية هتـدف ملعاجلـة هـذه باإلضافة لذلك ووقعت معاهدات 

 :املشكلة ومن أمهها 
 دولـة أخـر يف 26وقعت الواليات املتحدة واملكسيك باإلضـافة إىل  .1

 اتفاقية متنع بموجبها الدول التـصنيع غـري املـرشوع 1997ترشين ثاين 
لألسلحة النارية والذخائر واملواد املتفجرة كام متنع االجتار غري املـرشوع 

 .هبا

بـااللتزام بنظـام ) 15( تعهدت دول االحتاد األورويب الـ 1998ر يف أيا .2
حمدد يف موضوع بيع األسلحة ووضع قيود متنـع بيـع األسـلحة لـدول 

 .يامرس فيها القمع  واإلرهاب
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 دولــة يف النــرويج لبحــث مــسألة 21 اجتمعــت 1988يف متــوز عــام  .3
اجلـة ًاألسلحة الصغرية واتفقت عىل رضورة إتباع عددا مـن الـسبل ملع

 .هذه املشكلة

 وضمن اجتامع القمة لدول عدم االنحياز الذي عقد 1988يف متوز عام  .4
يف جنوب أفريقيا أعرب املجتمعون عن قلقهم مـن مبيعـات األسـلحة 
الصغرية بطرق غري مرشوعة وأكدوا عىل رضورة اختاذ خطـوات فعالـه 

 .ملعاجلة مشاكل األسلحة الصغرية

نــزع "ول مــؤمتر يف بلجيكــا حــول  عقــد أ1998يف تــرشين أول  عــام  .5
 دولة وطالب 90 حرضة أكثر من "األسلحة  املستدام والتنمية املستدامه

 .املؤمتر  بنزع األسلحة ألنه يؤثر يف قضية التنمية

 دولـــة أعـــضاء يف األرسة 16 أعلنـــت 1998يف تـــرشين أول عـــام  .6
 سـنوات قابلـه للتجديـد عـىل 3ًاالقتصادية لغرب أفريقيا حرضا مدته 

 .نتاج واسترياد وتصدير األسلحة اخلفيفة يف مناطق غرب أفريقياإ
ًهذه بعضا مـن اجلهـود الدوليـة احلكوميـة يف جمـال مكافحـة انتـشار 
ًاألسلحة اخلفيفة وباإلضافة لذلك تلعب املنظامت غري احلكومية دورا هاما يف  ً
هــذا املجــال عــىل املــستو الــدويل حيــث تقــوم بــإجراء البحــوث العلميــة 

كاديمية ومجع املعلومات املفيدة وترعى مؤمترات ونـدوات تعقـدها هلـذه واأل
ًالغاية باإلضافة إىل قيامها بالتوعية عـىل املـستو الـدويل وذلـك تكاتفـا مـع 

ًاألدوار احلكومية يف هذا املجال وصوال لعامل أكثر أمنا واستقرارا ً. 
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אאאא 
األمــن مــسألة هامــة ورئيــسة يف حيــاة الــدول والــشعوب واألفــراد 
ًواملؤسسات عىل حد سواء, وملا كان هو نقيض اخلوف كان لزاما العمـل عـىل 
إجياده وإتباع كافة السبل للمحافظة علية ملا له من أمهية قصو يف احلفاظ عىل 

ادية, مقدرات األمم والشعوب يف مجيـع جمـاالت حياهتـا الـسياسية, االقتـص
االجتامعية, والثقافية, فانعدام األمـن يعنـي فنـاء األمـة ومكتـسباهتا وبالتـايل 
القضاء عىل كياهنا واختفاءها من قائمة الوجود بسبب ما سـوف يـصيبها مـن 

 .فوىض تؤدي إىل التفكك واالهنيار ثم الفناء
وال بد لكل أمة من األمم أو جمتمع من املجتمعات أن يواجه األخطار 

لذا احتل مفهوم . ألخطار تتفاوت وتتباين يف أنواعها وأهدافها وحدهتاوهذه ا
اآلمن األولوية األوىل يف سياسات الدول وتفكريها واحتل موقع الـصدارة يف 

ًومن أجل حتقيق ذلك اتبعـت األمـم سـبال ووسـائل متعـددة . اسرتاتيجياهتا
ع مـا للمحافظة علية اعتمدت هذه السبل وتلـك الوسـائل عـىل مقـدار ونـو

ًيتهددها من أخطار, واألخطار التي هتدد املجتمعات قد تكون أخطارا داخلية 
نابعة من الدولة ذاهتا أو من إقليمها وقد تكـون دوليـة واسـعة النطـاق بعيـدة 

املد. 
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 :وسوف نعرض بالتفصيل هلذا املوضوع اهلام
אאW 

ارض عـن التطـرق مل يغفل الفكر السيايس منذ القدم وحتى وقتنـا احلـ
ًملوضوع األمن القـومي فنجـد أن الفكـر الـسيايس اليونـاين متمـثال بأرسـطو 
يتحدث عن قوه الدولة وكيفية املحافظة عليها وعىل أمنها واستقرارها وحيـدد 

 .األخطار التي قد هتددها
كذلك فإن الفكر السيايس املعارص اهتم باألمن وحـدد أنواعـه وبـني 

ً احلديثـة ومـع بدايـة القـرن املـايض وخـصوصا مـع جوانبه كافة يف العـصور
احلروب العاملية التي شهدهتا البرشية حيث ساد يف األذهان بأن األمن مفهـوم 
عسكري بحت  وال لوم يف ذلك ألن األمم كانـت تواجـه احلـروب واملعـارك 
واحلركات العسكرية مما دفعها ألن جتعل من البعد العـسكري واالسـرتاتيجي 

 . يف حتديد  مفهوم األمن القوميأساسا خلططها
ثم تطور املفهوم ليشمل جوانـب عديـدة اجتامعيـة اقتـصادية إنـسانية 
لذلك فإن مفهوم األمن ارتبط بقدرة الدولة عىل جماهبة األخطار والتهديـدات 
خصوصا العسكرية وكذلك فإنه يـرتبط بقـدرة الدولـة عـىل محايـة مـصاحلها 

رب أو جتنـب احلـرب, وهنـاك تعريـف واملحافظة عليها سواء كان ذلك بـاحل
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اية قيمها الداخلية ـــأن األمن هو مقدرة الدولة عىل مح: (لألمن القومي يقول
 .)52()من التهديدات اخلارجية 

أنه اإلجـراءات التـي ( وهناك تعريف آخر ملفهوم األمن القومي وهو 
 مراعـاة تتخذها الدولة للحفاظ عىل كياهنا ومصاحلها يف احلارض واملستقبل مع

 .)53( )املتغريات الدولية
لذلك ومن خالل هذه التعاريف نجـد أن األخطـار التـي قـد تواجـه 
ًاألمة ليست فقط أخطارا عسكرية بل وكام أسلفنا قد تكون سياسية واجتامعية 
واقتــصادية ولكــن وعــىل الــرغم مــن تنــوع األخطــار إال أن األمــن القــومي 

فاع حيث تقوم هـذه اجلهـات بتـوفر واملحافظة عليه هو مسؤولية وزارات الد
املستلزمات الرضورية من جنود وعتاد ودعم لوجـستي وإداري, لـذلك فـإن 

بعض الدول أخذت عىل عاتقها تشكيل جملـس لألمـن القـومي يتـوىل املهمـة  
االستشارية وتقدم النصح واملشورة لرئيس الدولة وتنـسيق سياسـات الدولـة 

 هذه املجـالس ذات األمهيـة جملـس األمـن املتعلقة باألمن القومي, ومن أمثلة
القومي يف الواليات املتحدة األمريكية حيث يتوىل رئاسة هذا املجلس الـرئيس 

                                                 
, 1986, 768, جملـة األقـىص, العـدد ) القـومي ومواجهـة التهديـداألمن(عيسى املجايل,  . 52

 .13−8ص
, 76, جملـة الوحـدة, العـدد )مياه الرشق األوسط وحـروب العقـد القـادم(دراسة بعنوان  . 53

 .41, ص1991
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األمريكي نفسه ويتكون من نائب الرئيس ووزير الدفاع وحيرض هذا املجلـس 
وبعض املـوظفني ) CIA(يف بعض احلاالت رئيس هيئة األركان العامة ومدير 

 .األبيضاملهمني يف البيت 
ونالحظ أن رئيس األركان حيرض يف هذا املجلس ملا للخربة العسكرية 
ًمن أمهية وخصوصا يف وقت احلرب ألن توجه احلكومة يكون توجه عسكري 

 .وتسخر طاقات البالد كلها خلدمة املجهود احلريب
باإلضافة إىل املفهوم العسكري لألمن القومي نالحظ أن بعض الدول 

نها تواجه حتديات أخر مثل التنمية والتغري االقتـصادي وخصوصا النامية م
واالجتامعي لذلك نجد أن األمن ليس فقط املعـدات العـسكرية وال النـشاط 
العسكري وال القوة العسكرية وإن كان األمـن يـشملها مجيعـا أن األمـن هـو 
التنمية وبدون التنمية وخصوصا يف الدول النامية ال يمكن أن يكون هناك أمن 

, ومن خـالل التعـاريف الـسابقة نجـد أن األمـن )54(ستقرار عىل اإلطالقوا
القومي ألية أمة ال بد لتحقيقه من مقومات يرتكز عليهـا, وبـشكل عـام فـإن 

 :مقومات األمن القومي تتمثل بـ
وتشمل قدرة الدولة االقتصادية يف املجـاالت كافـة : العوامل االقتصادية .1

د الدولـة عـىل نفـسها يف اإلنتـاج صناعية, زراعية, خدمات, مد اعـتام
                                                 

 .45, مصدر سابق, ص)السياسات املقارنة يف وقتنا احلارض(جابرئيل املوند,  . 54
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ومد قدرة اقتصادها عىل مواجهـة األخطـار, يـضاف إىل ذلـك حجـم 
 .السكان ومهارهتم وخرباهتم التعليمية والفنية

الداخلية واخلارجية منها واملتعلقة باألوضاع السياسية : العوامل السياسية .2
 حـول ونظام احلكم يف الداخل ومد ارتبـاط الـشعب بدولتـه والتفافـه

النظام احلاكم فيه باإلضافة إىل قدرة هذا النظام عىل حتقيقه آمال وتطلعات 
هذا الشعب, يضاف لذلك سياسة الدولة مع غريها من دول اجلوار عـىل 
 .الصعيد اإلقليمي ومد التعاون فيام بينها وبني الدول يف املحيط الدويل

ومـد ارتباطـه وتعنى التكوين االجتامعي للشعب : العوامل االجتامعية .3
وتعاونه وانسجامه مع بعضه البعض ومد تآلف الطوائـف واألجنـاس 
والقوميات واألعـراق املوجـودة ضـمن نـسيجه وتركيبتـه باإلضـافة إىل 
إحساس الشعب أو األمة بالوالء واالنتامء للوطن واألرض التـي يعـيش 

قوق عليها هذا باإلضافة إىل ما حيظى به الشعب من عدالة ومساواة يف احل
 .والواجبات

ًوهي القوة العسكرية املتمثلة بالقوات املسلحة عـددا : العوامل العسكرية .4
ًوعتادا باإلضافة إىل كافة مقدرات األمـة التـي جيـب أن تتحـول  خلدمـة 

 .العامل العسكري واملجهود احلريب عندما يستدعي األمر ذلك
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ه حتقيقـا مما تقدم يتبـني لنـا أمهيـة األمـن القـومي أليـة دولـة ألن فيـ
, فاملصلحة الوطنية وحتديـد أبعادهـا ينطلـق مـن مفهـوم )55(ملصلحتها الوطنية

األمن فيها كذلك فإن األمن الوطني لدولـة مـا يمثـل أكثـر املـصالح حيويـة 
 .وأمهية للدولة والتي ال يمكن التنازل عنها أو املساومة عليها

 أكثـر لذا يقتيض األمر تعريف املصلحة الوطنيـة لدولـة مـا حيـث أن
األوضـاع التـي تـر الدولـة يف : (التعاريف مالئمة للمـصلحة الوطنيـة هـو

, وير بعض املفكرين بـأن املـصلحة )وجودها واستمرارها ما حيقق أهدافها
الوطنية هي احلفاظ عىل إقليم الدولة وصـيانة اسـتقالهلا وحريتهـا وكياهنـا يف 

لدولة التأثري عىل البيئـة عالقاهتا اخلارجية, كذلك فإن البعض ير أن حماولة ا
 .الدولية لصاحلها هو املصلحة الوطنية بعينها

لذلك نجد بأن املصلحة الوطنية للدولة هي التي حتدد سـلوك الدولـة 
ًيف سياستها اخلارجية يف إطار العالقات الدوليـة سـعيا منهـا حلاميـة مـصاحلها 

ًوذلك ضمن قدراهتا املتاحة داخليا وخارجيا ً. 
عقول احلديث عن األمن والسلم الدوليني بعيدا عن امن انه من غري امل

الفرد أوال وأمن الدولة ثانيا وأمن اإلقليم ثالثا وذلك ألهنا املكونات الرئيـسية 
                                                 

خلارجية االمريكي دونالد رامسفلد يف اجتامع لوزراء الـدفاع يف ويف هذا الصدد يقول وزير ا) 55(
 ).أن األمن هو األساس اجلوهري ملزيد من التقدم: (17/11/2004األمريكيتني بتاريخ 
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لألمن العاملي الشامل الـذي أصـبح هـدفا تـسعى إليـه األمـم املعـارصة ,إن 
صها منظومة األمن تتكون من معادلة سهلة الفهم بسيطة التوضيح يمكن تلخي

= امن اإلقليم ,وامـن اإلقلـيم = امن الدولة ,وامن الدولة =امن الفرد : بام ييل
امـن +امـن الفـرد (امن العـامل , وباختـصار فـأن = امن املنطقة ,وامن املنطقة 

, لـذا فـان !! امـن العـامل امجـع = امن املنطقـة +امن اإلقليم +الدولة الوطني 
ًب عليها إن تسعى أوال لتامني األفراد الدول الكرب  الباحثة عن امن العامل جي

يف بيوهتم ومساكنهم ومدارسهم ومزارعهم ومصانعهم ألهنم يشكلون احللقة 
األقو واحللقة األوىل يف لبنة األمن العاملي ,واألمن املطلوب هلم هـو األمـن 
الشامل املحتوي عىل كافه العنارص كاألمن االقتصادي واالجتامعي والسيايس 

الـخ مـن عنـارص األمـن التـي ال .... الصحي و النفيس ,والثقايف والغذائي و
 .يستطيع إن حييا اإلنسان بدوهنا 

ًلقد عانى اإلنسان عىل هذه األرض كثـريا فعـاش يف الفقـر واحلرمـان 
 لقد فقـد األمـن والـسالم الـدوليني ..تارة ويف احلروب الطاحنة تارة أخر ,

حد ملاليني البرش الذين يموتـون طويال عىل هذه األرض وكان البد من وضع 
حرقا بنريان السالح أو جوعا من قلة الطعام أو يف العراء من شدة الربد ألهنـم 
ال جيدون مأو يضمهم , لقد كان من ابرز مالمح فقدان األمـن العـاملي هـي 
احلروب الكونية التي شهدهتا البـرشية منـذ بـدايات القـرن العـرشين ومـات 
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 مـن املـدنيني األبريـاء وحرقـت ماليـني اهلكتـارات خالهلا عرشات املاليـني
 .ًوأصبحت رمادا اسودا ال تنبت إال احلزن والدموع 

خرجت الدول منهكة من احلروب وأرادت وضع حد هلذه املآيس التي 
يعاين منها ماليني البرش وقررت التكفري عن ذنبها فأعلنت عن مـيالد مفهـوم 

فقـررت مـن اجـل ) ألمـن اجلامعـي ا(جديد يف العالقات الدولية هو مفهوم 
بلورته إجياد منظمة دولية حتتكم إليها يف نزاعاهتا وتنظم هلـل شـؤوهنا وترعـى 

 ,وإللقاء املزيد من الضوء عىل هذا املفهوم البد مـن األمن اجلامعي لألمم كافه
تعريفه وتفصيل معناه ,حيث عرفه الكثري مـن املهتمـني والبـاحثني يف الـشأن 

 :هم الدويل ومن ضمن
 إن األمـن اجلامعـي هيـدف ":الدكتور إسامعيل صربي مقلـد حيـث يقـول −

وبالدرجة األوىل إىل احليلولة دون تغيري الواقع لـدويل أو اإلخـالل بأوضـاعه 
وعالقاته وتبديلها يف االجتاه الذي خيـدم مـصلحة دولـة معينـه عـىل حـساب 

  .)56("غريها من الدول 
ان الغاية الرئيسية واهلدف األسمى  ومن خالل هذا التعريف يتبن لنا ب

هلذا املفهوم هو العمل اجلامعي املشرتك من قبل املجتمع الدويل من اجـل منـع 

                                                 
 .293,ص 1984,جامعة الكويت ,3 ,طالعالقات السياسية الدوليةإسامعيل صربي مقلد , . 56
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اعتداء دولة عىل أخر والعمل عىل ردع العـدوان بطريقـه مجاعيـة ضـد مـن 
 يستخدم قوته لزعزعه امن واستقرار دولة أخر. 

 بعد انتهـاء احلـرب ً بلدا32ومن اجل حتقيق ذلك اهلدف اجتمع ممثلو 
. م لالتفاق عىل ترتيبـات الـسالم1919العاملية األوىل بالقرب من باريس عام 

وقرروا حسم نزاعاهتم عن طريق املفاوضات حتقيقا لألمن اجلامعي واتفقوا أن 
ًتقوم الدول بناء عىل ذلك, بالتكاتف ضد األعامل احلربيـة التـي تقـوم هبـا أي 

ُّم, وهـي جتمـع لعـدد مـن 1920األمـم عـام وأعلن عن ميالد  عصبة . دولة
الدول للمحافظة عىل السالم العاملي عن طريق األمن اجلامعي وكانت تتضمن 

األمانة العامة ,جملس العصبة ,اجلمعية ,وقد اسند إىل :ثالثة أجهزة رئيسية هي 
العصبة اختاذ كافة الوسائل الالزمة لتنفيذ األمن اجلامعـي الـذي نـصت عليـة 

من ميثاق العصبة والذي يـدعوا إىل املحافظـة عـىل سـالمه أرايض )10(املادة 
واستقالل مجيع األعضاء ضد أي عـدوان خـارجي وقـد أناطـت هـذه املـادة 
الدول بفرض العقوبـات العـسكرية او االقتـصادية او الـسياسية التـي تراهـا 
مناسبة ضد املعتدي  ,ولكن يبدو أن بذور احلرب مـا زالـت تنمـو يف أحـشاء 

تمع الدويل وكان نمو هذه البذور أقو من أن توقفه هذه املنظمة الدوليـة املج
التي ال متتلك قوة تردع هبا من يتعد عىل األمن اجلامعي للبـرشية ,إضـافة اىل 

العيوب القانونية يف العهد اخلاص بإنشائها جعلها قـارصة عـن أداء واجباهتـا  
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ي حق القيام فهي مل تفعـل شـيئا لذا فهي مل تقم بواجبها يف تطبيق األمن اجلامع
 :إزاء العديد من النزاعات التي نشبت يف العامل والتي من أمهها 

 م,1931هجوم اليابان عىل الصني عام  -
 م,1936 ومل تقم بإيقاف اهلجوم اإليطايل عىل أثيوبيا عام  -

 . م1938 احتالل أملانيا للنمسا عام  -

 .1939− 1936احلرب األهلية األسبانية عام  -

إلضافة إىل الكثري من النزاعـات األخـر والتـي كانـت تـؤثر عـىل با
مصالح الدول الكرب والتي هي جزء من بقايا احلرب العاملية األوىل ,ولذلك 
فشلت يف حتقيق األمن اجلامعي املنشود مما أد إىل اندالع احلرب العاملية الثانية 

 . بعد غزو أملانيا لبولندا1939عام 
 : Universal Security (57)األمن الدويل

   اشتعلت احلرب العاملية الثانية وأحرقت بنرياهنـا األخـرض واليـابس 
,وتعرض األمن والسلم الدوليني إىل خطر كبري بل إىل فان تام وتوجـت هـذه 
احلرب الرضوس بحسم مل يكن يتوقعه احد حيث استخدم فيها السالح الذي 

                                                 
:  املوقـع االلكـرتوين هليئـة األمـم املتحـدة للمزيد عن هذا املوضـوع يمكـن االطـالع عـىل . 57

www.un.org 
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 األمـر البحـث عـن الـسالم ما توقع صانعوه إن يفعل ما فعل ,لـذا اسـتدعى
وخاصة إن العامل مل يعرف له طعام منذ سنوات , وبعد انتهاء احلرب اجتمعـت 

املتحدة األمريكيـة, واالحتـاد الـسوفيتي,  الدول املنترصة  والتي هي الواليات
وإقامة تنظيم دويل جديـد,  .واململكة املتحدة وبحثت  وضع صيغة أمنية عاملية

اهليئـة الـسابقة  دوليـة, بعـد مـا تبـني عـدم جـدو يستند إىل مبادئ وأسس 
والتي أثبتت فشلها وعـدم قـدرهتا عـىل ضـبط األمـن العـاملي ) عصبة األمم(

واحلفاظ علية , وذلك عائد إىل عدم قدرة أجهزهتا وميثاقها عىل جماراة ومواكبة 
  .الدويل املتغريات يف املجتمع

 تــضمن 1944بر  أكتــو7أصــدرت الــدول املجتمعــة بيانــا أوليــا  يف 
الـدويل الرسـمي  مقرتحات لألسس واملبـادئ, التـي سـيقوم عليهـا التنظـيم

,وتـضمن البيـان "هيئـة األمـم املتحـدة"اجلديد, والذي أريد إن يكون اسمه 
املقرتحات والتي احتوت ستة مبادئ,وقد كان أبرزها هـو املبـدأ  األويل  قائمة

إذا اضطر إىل استعامل  دويل,مساعدة التنظيم ال": اخلامس الذي كان ينص عىل
 وهذا بحد ذاته مؤرش عىل إن التنظيم اجلديد سـتكون لـه سـلطة وقـوة "القوة

متارس عىل من خيالف او حييد عن الرشعية الدولية ويؤثر عىل األمـن والـسلم 
  .يف العامل 
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لقد وافقت الدول املنترصة وحلفائها والتي كانت قد أعلنـت احلـرب 
 دولـة 40ذه املبادئ الستة ,والتي بلـغ عـددها حـوايل  عىل دول املحور عىل ه

الـسعودية ومـرص والعـراق  اململكة العربية: منها عدد من الدول العربية هي 
املتحدة, خالل مؤمتر سان فرانسيسكو يف  وسورية ولبنان وأعلن  ميثاق لألمم

عىل مجيع مواد امليثـاق,   دولة111 حيث وافقت 1945 يونيه 26 أبريل ـ 25
من ضمنها الدولة العربية اخلمـس املـشار إليهـا ( دولة عليه 50قد وقع منها و

 .سابقا
لقد اختلف تشكيل هيئة األمم املتحدة عن عصبة األمم من حيث أهنـا 

 القوة لردع كل من حياول االنقضاض −ومن خالل نصوص ميثاقها−امتلكت 
خلطر  ,حيث أكد عىل الرشعية الدولية أو تعريض األمن والسلم الدوليني إىل ا

ميثاق األمم املتحدة عىل أمهية ودور جملـس األمـن ومـسؤولياته وواجباتـه يف 
املحافظة عىل األمن والـسلم الـدوليني وذلـك مـن خـالل الطـابع اإللزامـي 

مـن امليثـاق,  43 لقراراته  يتضح دور جملس األمن من خالل ما جاء يف املـادة
وا حتت ترصف جملس األمن, بنـاء ُوالتي تقيض بتعهد الدول األعضاء أن يضع

ًوطبقا التفاق أو اتفاقات خاصة, كل ما يلزم مـن القـوات املـسلحة  عىل طلبه
الرضورية حلفظ الـسلم واألمـن, وبـذلك يتـضح  واملساعدات والتسهيالت

الدور التنفيذي ملجلس األمن يف تنفيذ اهلدف األسمى الذي قامت علية األمم 
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حل املنازعات سلميا كام ورد يف الفصل :ان مها املتحدة ,وملجلس األمن وظيفت
السادس من امليثاق ,,واألخر حلها بالقمع والقوة وهـو مـا ورد يف الفـصل 
السابع من امليثاق ,بل إن جملس األمن أنيطت بة مهمة حتديد ما ذا كان قد وقع 
هتديد للسلم واألمن الدويل أو أي عمل من أعامل العـدوان وهـذا مـا ورد يف 

  . من امليثاق 39ملادة نص ا

 لقد اقتضت مهمة خلق األمن الدويل إجياد قوات مسلحة تابعه لألمم 
 حيـث اقتـضت املـواد .43/1املتحدة تقوم بالتنفيذ وهو ما ورد يف نص املادة 

 أيضا رضورة توقيع الدول عـىل اتفاقيـات خاصـة مـع األمـم 47 إىل 43من 
ع اخلطط احلربية هلذه القوات املتحدة هبدف تكوين قوات مسلحة وان من يض

هو جملس األمن ذاته ,وقد برزت احلاجة نتيجة للمتغـريات لدوليـة إىل إنـشاء 
هذه القوات والتي متثلت مهمتها يف مراقبة وقف إطالق النار بـني القطاعـات 
املتحاربة او اإلرشاف عىل اهلدنة بني األطراف املتحاربة وجاءت هذه القـوات 

 :عىل نوعني مها 
وهم ضباط مـن جنـسيات خمتلفـة يـتم اختيـارهم مـن :ملراقبني الدوليني ا.1

الدول األعضاء يف األمم املتحدة وإرسـاهلم بعـد تـدريبهم عـىل املهـام 
املطلوبة منهم إىل مناطق املسؤولية ,وابـرز مهـام هـؤالء املـراقبني هـي 
مراقبة وقف إطالق النار او حماولة تقريـب ووجهـات نظـر األطـراف 
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 هبدف إحالل الـسالم بينهـا ,هـذا وقـد تزايـد عـدد املـراقبني املتنازعة
 عنـدما كثـرت النزاعـات يف منـاطق 1990الدوليني وخاصة بعد عام 

العامل املختلفة وازداد نشاط األمم املتحدة يف جمال حفظ األمن والـسلم 
الدوليني فاستدعى األمر إرسال املـراقبني هلـا مثـل سـرياليون ,ليبرييـا 

الخ من منـاطق ...يا,البوسنة ,كرواتيا ,العراق ,السودان ,هايتي ,ارتري
 .النزاع املختلفة 

السالم العاملي هو الغايـة الكـرب التـي مـن :قوات حفظ السالم املسلحة.2
وذلك, عىل نحـو مـا ورد يف ديباجـة . ُأجلها أنشئت هيئة األمم املتحدة

ــا كــي نحــافظ عــىل الــسلم واألمــن": امليثــاق, وفيهــا  أن نــضم قوان
, وتتضمن جهود األمم املتحدة, للحفاظ عىل األمن والـسلم "ْالدوليني

صـنع الـسالم, وحفـظ الـسالم, : الدوليني ثالث مهـام رئيـسية, هـي
 . وفرض السالم

 : صنع السالم: ًأوال

وهــو هــدف يتطلــب إنجــازه اســتخدام الدبلوماســية, واملباحثــات, 
حدة, يف ذلـك, دبلوماسـية وتتبنى األمم املت. لتحقيق السالم واألمن الدوليني

كـذا . وقائية, للحد والتقليل من عوامـل النـزاع, يف أمـاكن التـوتر, يف العـامل
تتضمن هذه الدبلوماسية الوقائيـة, إجـراء وسـاطات دوليـة, يف الـرصاعات 
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ويتـضمن مفهـوم صـنع . القائمة, للبحث عن قاعدة إلرساء دعـائم الـسالم
نـني التـسلح, ومراقبتـه, وإزالـة أسـلحة تق: ًالسالم, آفاقا أوسع للتطبيق منها

 . الدمار الشامل

 : حفظ السالم: ًثانيا

ًتتطلب عمليـات حفـظ الـسالم, غالبـا, اسـتخدام القـوة العـسكرية 
وتـستلزم هـذه العمليـات, . لفرض النظام وحفظ السالم يف أماكن النزاعات

. ًأوال موافقة حكومـات الـدول, التـي جتـر فيهـا عمليـات حفـظ الـسالم
شارك جنود حفظ السالم, يف عديد من أنشطة هذه العمليات, منهـا إنـشاء وي

مناطق منزوعة السالح, ومراقبتها, ومراقبة عمليات نزع الـسالح, واحلفـاظ 
عىل النظام, يف بعض املناطق املدنية, ومراقبة االنتخابات, وتقديم مـساعدات 

 . إنسانية

 عمليـة 49حـدة , أجـرت األمـم املت1998 إىل 1948ويف الفرتة من 
وتصنف هذه العمليات إىل نوعني رئيسيني; . حفظ سالم, يف مجيع أنحاء العامل

وتسلح قوات األمم املتحدة التي تقوم . مهام املراقبة, ومهام حفظ السالم: مها
أما مهام حفظ الـسالم, . بمهام املراقبة بأسلحة خفيفة فقط للدفاع عن النفس

 فـرد, 1400دت هذه القوات ما يزيـد عـىل فتعد من العمليات اخلطرة; إذ فق
ونتيجة هلذه املعاناة التـي تالقيهـا قـوات حفـظ الـسالم, . أثناء القيام بمهامها
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ُوجهودها يف جمال السالم واألمن الدوليني, فقد منحت جائزة نوبـل للـسالم 
  .1988عام 

وكانت أول عملية حفظ سالم, يف تاريخ األمم املتحـدة, قيـام قـوات 
, بني القوات العربية من 1948تحدة, بمراقبة اهلدنة, يف فلسطني عام األمم امل

حيث أنشأت هيئة األمم املتحدة . جانب, والقوات اإلرسائيلية من جانب آخر
 United Nations Truce "هيئة مراقبة اهلدنة التابعـة لألمـم املتحـدة"هناك, 

Supervision Organization, UNTSO .تر يف املنطقـة, ونتيجة الستمرار التو
, يف (UNTSO)منذ ذلك احلني, حرصت األمـم املتحدة عىل بقاء هـذه اهليئــة 

ُلذا, تعد هذه املهمة أطول عمليـة حفـظ سـالم, يف . الرشق األوسط, إىل اآلن
 . تاريخ األمم املتحدة

وعىل الرغم من كل ما قدمته هذه العمليات, من جهـود وتـضحيات, 
لم, يف املناطق امللتهبة, مل ختـل بعـض عملياهتـا مـن يف سبيل إقرار األمن والس

األمـر الـذي حـدا بـاملجتمع الـدويل, إىل توجيـه كثـري مـن . جتاوزات عديدة
 Unitedففـي عمليـة األمـم املتحـدة يف الكونغـو . االنتقادات هلذه العمليات

Nations Operation in the Congo-UNOCO قامـت األمـم 1960, عـام ,
وات حفظ سالم, للمساعدة العسكرية واإلداريـة, حلكومـة املتحدة بإرسال ق

َالكونغو, عقب أعامل العنف التي اندلعت إثـر احلـرب األهليـة هنـاك وقـد . ْ



אא 

 187

ًسمح هلذه القوات باستصحاب السالح, دفاعا عن النفس فقط, مـع االلتـزام  ُ
 إال أنـه بمـرور الوقـت, . ًباحلياد التام, وعدم الدخول طرفا يف الرصاع الـدائر

رشعت قوات حفظ الـسالم يف االنحيـاز إىل بعـض األطـراف املتـصارعة يف 
األمر الذي دعا اهليئة الدولية, يف هناية املطـاف, إىل سـحب قواهتـا, . الكونغو

 . 1964وإهناء عملية الكونغو, يف يونيه 

ًكذا, كانت عملية حفظ السالم, يف يوغسالفيا السابقة, مـرسحا آخـر 
يث مل تستطع قوات حفظ السالم, هناك, أن توقف, أو لالنتقادات الدولية; ح

تسيطر, عـىل عمليـات القتـل اجلامعـي, والفظـائع اإلنـسانية, التـي ارتكبهـا 
بل إن بعض جنود هذه القوات, قد شارك يف ارتكـاب . الرصب ضد املسلمني

 . اغتصاب النساء املسلامت: خمالفات وانتهاكات إنسانية, مثل

, 1999, نرشته األمم املتحدة, يف نـوفمرب  صفحة155ٍويف تقرير من 
اعرتف كويف أنان, األمني العام لألمم املتحدة, بالـدور الـسلبي, الـذي لعبتـه 
قوات حفظ السالم يف البوسنة واهلرسك, وأنحى بالالئمة عىل األمم املتحدة, 
وأقر بمسؤوليتها اجلزئية, عن عمليـات القتـل اجلامعـي, التـي أسـفرت عـن 

سلم يف املناطق اآلمنة, التي حددهتا األمم املتحدة, وتعهدت  م20000مرصع 
 عام (Srebrenica)وكانت أبشع هذه املذابح ما حدث يف رسبرينيشيا . بحاميتها
, أغلبهم من النـساء, والـشيوخ, واألطفـال, يف 8000ُ, حيث تم ذبح 1995

 . ية الثانيةُأسبوع واحد, فيام يعد أسوأ مذبحة عرفتها أوروبا, منذ احلرب العامل
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, أن الربملـان 1999 اإلخباريـة, يف نـوفمرب CNNوقد أوردت شـبكة 
اهلولندي بصدد مساءلة قائد القوة اهلولندية, التي كانـت مكلفـة بحاميـة هـذه 

 "رصخة مـن املقـربة"ُوذلك بعد أن عرض الفيلم الربيطاين الوثائقي . املنطقة
(A Cray From the Grave)ديون, بعد انـسحاهبم مـن ; إذ ظهر اجلنود اهلولن

رسبرينيــشيا, يرقــصون ويغنــون ويــسكرون, يف حــني كــان الــرصب هنــاك, 
 . يامرسون عمليات القتل اجلامعي, ضد املدنيني العزل

وعـىل . 1999و 1998ًومل خيتلف األمر كثـريا يف كوسـوفا يف عـامي 
بتوجيـه رضبـات جويـة ) النـاتو(الرغم من قيام قوات حلف شامل األطليس 

قة ضد الرصب, أدت يف النهاية إىل انـسحاب الـرشطة الـرصبية, التـي متالح
ًارتكبت عديدا من املذابح اجلامعيـة, ومنـع عمليـات التطهـري العرقـي, التـي 

 حدثت للمسلمني يف هذه األثناء 

عىل الرغم من هذه املخالفات اجلسيمة, فإن عمليات حفظ السالم قد 
ضورها صـامم األمـان, الـذي تكون رضورية يف بعض األحيان; إذ يشكل حـ
ُوبشكل عام, تعد سلبيات هذه . يعمل عىل نزع فتيل املعارك واحلروب املدمرة

 . العمليات, أقل بكثري من اإلجيابيات املرجوة منها
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WאW 

أما عمليات فرض السالم, فتعد ـ عـىل العكـس مـن عمليـات صـنع 
لبحتة, التي تقوم هبا األمم املتحـدة, وحفظ السالم ـ من العمليات العسكرية ا

, أول عمليـة 1950ُوتعد عملية األمم املتحدة يف كوريـا يف عـام . لرد عدوان
فعقب غزو كوريا الشاملية لكوريا اجلنوبية عـام . فرض سالم يف تاريخ املنظمة

إال أن االحتاد الـسوفيتي . , فوض جملس األمن أعضاءه إلهناء العدوان1950
فام كـان مـن جملـس األمـن, إال أن . ًرار, مستخدما حق الفيتوعارض هذا الق

. وضع القوات التابعة لألمم املتحدة, حتت قيادة الواليات املتحـدة األمريكيـة
االحتـاد مـن أجـل "وأصدرت اجلمعية العامة, يف هذا الصدد, قرارهـا العـام 

ً, والذي يتيح لألمـم املتحـدة أن تتخـذ مـا تـراه إجـراء حاسـام,"السلم  لـرد ً
العدوان, وفـرض األمـن والـسلم الـدوليني, يف حالـة مـا إذا اعرتضـت, أو 

, بـام )الفيتو(استخدمت, دولة من الدول الدائمة العضوية حقها يف النقض أو 
, بتوقيـع 1953وقد انتهى الرصاع الكوري يف . يعرقل عمليات األمم املتحدة

 عـىل احلـدود Panmunjomمعاهدة اهلدنة بني الكوريتني, يف قرية بـانمونجوم 
 . بني الدولتني

ومن عمليات فرض السالم املميزة, يف تاريخ اهليئة الدولية, ما قامـت 
به القوات الدولية التابعة لألمم املتحدة, عقـب الغـزو العراقـي للكويـت, يف 
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ًفعقب هـذا الغـزو, أصـدر جملـس األمـن عديـدا مـن . 1990أغسطس عام 
راق سـحب قواتـه مـن الكويـت, وإهنـاء القرارات, التي تتضمن مطالبة العـ

, 1990 نوفمرب عـام 29ويف . غري أن العراق مل يستجب هلذه القرارات. الغزو
َرشع جملس األمن استخدام كل الوسائل املمكنة إلهناء الغـزو العراقـي, إذا مل  َّ َ

 ينـاير 15يستجب العراق للقرارات السابقة, الداعية إىل االنسحاب, بحلـول 
وعـىل هـذا, قامـت قـوات .  العراق رفض اإلذعان هلذه املهلـةإال أن. 1991

, (Desert Storm)احللفاء التابعة لألمـم املتحـدة, بعمليـة عاصـفة الـصحراء 
 . إلهناء الغزو العراقي للكويت

, أصدر بطرس غايل الـسكرتري العـام لألمـم املتحـدة 1992ويف عام 
سلم واألمن الدوليني, حتـت ًآنذاك, تقريرا عن جهود األمم املتحدة, إلقرار ال

ً, حمـددا فيهـا أربعـة أهـداف (Agenda for Peace) "خطـة الـسالم"عنـوان 
, "حفـظ الـسالم", و"صنع السالم", و"الدبلوماسية الوقائية": رئيسية, هي

 وضـع "الدبلوماسـية الوقائيـة"وتـشتمل .  عقب الرصاعات"بناء السالم"و
وتتضمن . بعض األماكن, يف العاملإجراءات وقائية, ملنع نشوب النزاعات, يف 

هذه اإلجراءات بناء جسور الثقة بـني الـدول, واحلـث عـىل تقـيص احلقـائق, 
وإنشاء جهاز أو نظام إنذار مبكر, لتحديد املشاكل واألزمـات املتوقعـة, قبـل 
حدوثها, وتتضمن كذلك إرسال قوات وقائيـة تابعـة لألمـم املتحـدة وذلـك 

 . النزاعات, أو املتوقع حدوث نزاع فيهالتخفيف حدة التوتر يف أماكن 
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ً, فيتضمن العمل مع األطراف املتنازعة مجيعا, حلل "صنع السالم"أما 
االحتكام إىل حمكمـة العـدل : أسباب النزاعات, ويتضمن أنشطة عديدة, منها

كـذا . الدولية, أو استشارهتا, وتقديم مساعدات إنسانية, أو اسـتخدام احلظـر
لـذا, حـث األمـني العـام . ة املسلحة يف بعض األحيـانتتضمن استخدام القو

الدول األعضاء عىل إنشاء قوة مسلحة, ومساعدة جملس األمن, لتطبيق املـادة 
ًمن امليثاق, وبناء قوات لفرض السالم, تكون مـسلحة تـسليحا جيـدا, ) 43( ً

, "حفـظ الـسالم"أمـا عمليـات . مقارنة بتسليح قوات حفظ الـسالم املعتـاد
 إرسال قوات عسكرية تابعـة لألمـم املتحـدة, ومـوظفني مـدنيني فتعمل عىل

تابعني هلا كذلك, بموافقة األطراف املتصارعة, وذلك إلنشاء مناطق منزوعـة 
الــسالح, ومراقبــة معاهــدات نــزع الــسالح, ومعاهــدات الــسالم, وتقــديم 

 . مساعدات إنسانية, ومراقبة االنتخابات

ملحـق خطـة "لألمـم املتحـدة , أصدر األمني العـام 1995ويف يناير 
, عقب الفشل الذريع لعمليات حفـظ "خطة للسالم", وذلك لتقييم "للسالم

ويف هذا التقييم, حث األمني العـام . السالم يف الصومال ويوغسالفيا السابقة
الدول األعضاء, تقديم املزيد من املعونـات الـسياسة, والعـسكرية, واملاليـة, 

 . يف إنجاحهالعمليات حفظ السالم لإلسهام 

 عقب الرصاعات, فيتضمن تعـضيد الـدعائم التـي "بناء السالم"أما 
مشاريع التنمية : تقوي السالم, من خالل التنمية االقتصادية واالجتامعية, مثل

 . الزراعية بني الدول, وتبادل الثقافات, وبرامج التعليم, والشباب
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أهـداف ومن خالل كل مـا سـبق, تناضـل املنظمـة الدوليـة لتحقيـق 
ْامليثاق, وإحالل السالم واألمن العـامليني, باختـاذ خـالل خطـوات حاسـمة, 

وإحالل السالم . إلزالة املعوقات والعقبات, التي هتدد السالم, وملنع العدوان
 . يعنى تأكيد مبادئ العدل, وإرساءها, لتشمل العامل

بعض األمثلة لنـشاط األمـم املتحـدة يف جمـال حفـظ الـسلم واألمـن 
 )58(: ْلينيالدو

 : الرصاع يف كشمري. 1

, أصـبحت جـامو وكـشمري 1947عقب انفصال اهلند وباكستان عام 
وقـد قـرر حـاكم . ًضمن الواليات التي نالت استقالهلا طبقـا خلطـة التقـسيم

واليتي جامو وكشمري اهلندويس, يف ذلك الوقت, عـدم االنـضامم إىل أي مـن 
 . البلدين

 قوات األمم املتحـدة للمراقبـة يف , أرسلت1949عام  2كانون 1ويف 
 & United Nations Military Observer Group in Indiaاهلنـد وباكـستان 

Pakistan - (UNMOGIP) . 
َ حدد خط وقف إطالق النـار بـني اهلنـد وباكـستان, حزيران 18ويف  َّ

ويف البداية وافق اجلانبان عىل وقـف إطـالق . حتت إرشاف بعثة األمم املتحدة
                                                 

 .للمزيد ايضا انظر جملة املقاتل , مصدر سابق  . 58
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 والبدء يف إجراء استعدادات لالستفتاء العام يف كشمري, إال أن اجلانبني مل النار,
يتوصال إىل خطة لنزع األسلحة من جامو وكشمري قبل البـدء يف اسـتعدادات 

 . االستفتاء

) 80(, أصـدر جملـس األمـن قـراره رقـم 1950 مارس عام 14ويف 
قت نفـسه ـ ممثـل لألمـم ُثم عني ـ يف الو. بإهناء مهمة بعثة األمم املتحدة هناك

وعــىل الــرغم مــن . املتحــدة يف اهلنــد وباكــستان هــو الــسري أويــن ديكــسون
الوساطات التي  قامت هبا األمم املتحدة بعد ذلـك, ظـل اخـتالف وجهـات 
ًالنظر قائام, وظلت املشكلة تطفو عىل السطح حينا بعد حـني يف جملـس األمـن  ً

 . 1964−1950ً عاما, من 14ملدة بلغت 

 : رصاع يف كورياال. 2

َمل حيالف النجاح اجلهود التي  بـذلتها األمـم املتحـدة إلعـادة توحيـد  ُ
, األوىل, يف 1948الكوريتني, وانتهـى األمـر بتكـوين دولتـني لكوريـا عـام 

الشامل, وهـي كوريـا الـشاملية, أو مجهوريـة كوريـا الـشعبية الديموقراطيـة, 
ويف العام نفـسه,  .  مجهورية كورياوالثانية, يف اجلنوب, وهي كوريا اجلنوبية أو

, 1947ِتكونت جلنة, مـن قبـل اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة, يف نـوفمرب 
ُلدراسة مشكلة كوريا, والبت يف االستفسارات واملوضوعات, التـي طرحـت 

 . بصددها
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 : أزمة الكونغو. 3

ربام تكون هذه العملية من أكثر العمليات التي  قامت هبا هيئـة األمـم 
, وبعـد فـرتة 1960ففي عام . ًملتحدة, تعقيدا من الناحية السياسية والقانونيةا

عىل اسـتقالهلا مـن بلجيكـا, حـدث ) ليبولدفيل(قصرية من حصول الكونغو 
األمر الذي أد إىل عودة القوات البلجيكية إىل الكونغـو . مترد عسكري هناك

كان من األمـني فام. وصاحب ذلك زيادة التوتر, وعموم الفوىض. مرة أخر 
يف ذلك الوقت, بتأييد من االحتاد السوفيتي والواليات ) داج مهرشولد(العام, 

ًاملتحدة األمريكيـة, إال أن استـصدر قـرارا بتـدخل األمـم املتحـدة, إلعـادة, 
َوقد حشد ما يقرب من . وفرض السالم واألمن يف الكونغو ِ  ألـف جنـدي 20ُ
, التي مل تقترص مهمتها عىل حماولة فـرض تابعني لألمم املتحدة يف هذه العملية
فقـد أدار آالف العـاملني بـاألمم املتحـدة . السالم, بل تعدت إىل إدارة البالد

وقـد . الكونغو, بام يف ذلك الوزارات, واملرافق الرئيسية, والبنوك, واملطارات
استأنف مسؤولو األمم املتحدة, بعد ذلك, حمادثات لسحب القوات األجنبيـة 

ونغو, وللضغط عىل األطراف املتنازعـة هنـاك, للموافقـة عـىل رشوط من الك
 . ضامن الستتباب األمن والسالم

ُوتعد هذه هـي املـرة األوىل يف تـاريخ املنظمـة كلـه, التـي تقـوم فيهـا 
 . "بناء أمة"باملجازفة بإدارة بلد كامل, فيام سمي بعد ذلك بعملية 
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 : اليمن. 4

 أدت إىل  األهليـة يف الـيمن, التـي اندلعت احلـرب,1962يف سبتمرب   
 . 1969/1970ٍتدخل أطراف يف رصاع استمر إىل عام 

, تويف اإلمام أمحد بن حييى, وخلفه ابنه اإلمام 1962 سبتمرب 19ففي 
وبعد استخالفه بأسبوع, قام الثـوار يف الـيمن باإلطاحـة باإلمـام . حممد البدر

وقامــت مــرص ). اليمنيــةاجلمهوريــة العربيــة (حممــد البــدر, وإعــالن قيــام 
باالعرتاف هبا, ثم أتبعها االحتـاد الـسوفيتي يف اليـوم التـايل, غـري أن اململكـة 
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية مل يقدموا عىل أي إجـراء, حتـى يتعرفـوا 

 . عىل طبيعة النظام اجلديد يف اليمن

مـراقبني , قرر األمني العام لألمم املتحدة إرسـال 1963 مايو 27ويف 
, )179( يونيه, أصدر جملـس األمـن القـرار 11ويف . لألمم املتحدة إىل اليمن

 United Nations Yemenالذي نص عىل إنشاء بعثة مراقبـة لألمـم املتحـدة 

Observation Mission UNYOM . وقد تكونت هذه البعثة من ستة مـراقبني
ًا, ووحـدة  موظفـ114عسكريني, ووحدة استطالع يوغوسالفية مكونة مـن 

ً طائرة عادية, وست طائرات عمودية فضال عـن 12طريان كندية, مشكلة من 
ومثلت . ً عضوا دوليا, وأعضاء عسكريني, تم تعيينهم يف مركز التعبئة28عدد 

قوات الطـوارئ الدوليـة يف العـريش بمـرص قاعـدة إمـداد لوحـدة الطـريان 
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يـني اجلنـرال الـسويد فـون وقد قام األمني العام لألمم املتحدة بتع. الكندية
ومـع وصـول اجلنـرال فـون . ًقائدا هلذه البعثة) General Von Horn(هورن 

هورن, وبشائر قوات بعثة املراقبة, بدأت البعثة  مهمتها يف اليمن يف الرابع من 
ًوقد حتددت مهام هذه البعثة استنادا إىل معاهـدة التحريـر التـي . 1963يوليه 

ــة ــسعودية, :  للمــشكلة, وهــمصــاغها األطــراف الثالث ــة ال اململكــة العربي
وقد كانت مهمة بعثة . واجلمهورية العربية اليمنية, واجلمهورية العربية املتحدة

ًاملراقبة ـ حسبام وردت يف هذه املعاهدة ـ أكثر تقييدا, عكـس مـا كانـت عليـه 
 هذه فعىل سبيل املثال, أنشئت. مهامت املراقبة لألمم املتحدة يف عمليات سابقة

البعثة, دونام التوقيع عىل أي اتفاق لوقف إطالق النـار, يف حـني مل يكـن ثمـة 
وانحرصت مهـام هـذه البعثـة يف . وقف إلطالق النار, حتى يمكن أن يراقب

ًومل يكن داخال يف مهمة البعثة العمل عىل حفظ الـسالم, أو . تدوين األحداث
 أخذت يف التحـسن بعـد أن غري أن األحوال. فرضه, أو مراقبة تطبيق املعاهدة

وعدت اململكـة العربيـة الـسعودية بإهنـاء دعمهـا للنظـام امللكـي املخلـوع, 
 . وتعهدت اجلمهورية العربية املتحدة بسحب قواهتا من اليمن

 : األزمة الكوبية. 5

مل يكن العامل قط عىل حافة هاوية احلرب النووية, يف وقت ما, قـدر مـا 
ي ذلـك الوقـت, نـصب االحتـاد الــسوفيتي ففـ. 1962كـان يف أكتـوبر عـام 
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صواريخ نووية يف كوبا األمـر الـذي دفـع اإلدارة األمريكيـة إىل اختـاذ بعـض 
وقـد وصـف . اخلطوات احلاسمة, للرد عىل هذا اإلجـراء الـسوفيتي املـستفز

 , هذا الوضع (Nikita Khrushof)الرئيس السوفيتي آنذاك, نيكيتا خروشوف 
ن بإحاطتنا بقـواهتم العـسكرية, وهتديـدنا باألسـلحة لقد قام األمريكا: بقوله

 . لذا فاآلن سوف يعلمون ماذا يعني هذا اإلحساس. النووية

 John), تلقى الرئيس األمريكي جون كينـدي 1962 أكتوبر 16ويف 

Kennedy)  دالئل مؤكدة, عىل قيام االحتاد السوفيتي ببنـاء قواعـد لـصواريخ
كيندي إزالة هذه الصواريخ من كوبا, حتى لـو  الفور قرر نووية يف كوبا, وعىل

وعىل الرغم من أن . أد ذلك إىل اندالع حرب بني أمريكا واالحتاد السوفيتي
 Robert)كينــدي قــد اقتنــع بوجهــة نظــر وزيــر الــدفاع روبــرت مــاكنامرا 

McNamara) يف ذلك الوقت, من أن تلـك الـصواريخ لـن تغـري شـيئا مـن , ً
ة يف املنطقة, فقد أرص عىل موقفه بحتمية إزالـة هـذه توازن القو اإلسرتاتيجي

 . الصواريخ; حيث يعرض نصبها األمن األمريكي للخطر

ً أكتــوبر, أرســل كينــدي خطابــا شــديد اللهجــة مــع الــسفري 22ويف 
وقد حذر فيه من أن الواليات املتحـدة لـن تقـف ). خروشوف(السوفيتي إىل 

ة يف املنطقة, كام أهنـا تـرص عـىل إزالـة مكتوفة األيدي إزاء أي تغيري مليزان القو
. هذه الصواريخ, وعىل الفور, بـسبب مـا متثلـه مـن هتديـد لألمـن يف املنطقـة
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ًوعقب ذلك اخلطـاب بـساعات قليلـة, وجـه الـرئيس األمريكـي خطابـا إىل 
ًالشعب األمريكي, أخربهم فيـه أنـه ـ وفقـا ملـصادر وثيقـة ـ قـد وردت إليـه 

السوفيتي يقوم ببنـاء قواعـد للـصواريخ النوويـة يف معلومات تفيد أن االحتاد 
ْكوبا, وأن هذه الصواريخ التي جيري نصبها يمكنها إصابة أي مدينة يف املنطقة  َ

; لذا, أعلن الرئيس (Hudson Bay) وخليج هيدسون (Peru)الواقعة بني بريو 
 : األمريكي عن قيامه باختاذ ثالث خطوات حاسمة, هي

 . وسيايس حول كوبافرض حصار اقتصادي . أ
حتذير من أن الواليات املتحدة سوف تقوم باختاذ إجراءات أخر أشـد, . ب

إذا مل يفلح هذا احلصار يف إهناء التهديد للواليات املتحـدة األمريكيـة 
 . وحلفائها يف الغرب

تعهد الرئيس األمريكـي بـالرد بـرضبات انتقاميـة, يف االحتـاد الـسوفيتي . ج
 أي دولة غربية هلجوم, أو رضبة عـسكرية مـن نفسه, إذا ما تعرضت

 . كوبا

 سفينة حربية أمريكية 56وأصدر الرئيس األمريكي كيندي أوامره إىل 
 غواصة حاملـة لـصواريخ نوويـة بالتوجـه إىل سـواحل 12ملحارصة كوبا, و

ْاالحتاد السوفيتي, ووضع قاذفات القنابل اجلوية عىل أهبة االستعداد, وإعداد  ُ
ونتيجة هلـذا . لإلطالق) صاروخ ذايت الدفع(تي صاروخ باليستي أكثر من مائ
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َاخلطاب وللهجته احلاسمة, سقط يف أيدي الـدول, وأصـبح العـامل يف ذهـول  ِ ُ
 . خشية تدهور األمور بصورة مل يسبق هلا مثيل من قبل

ًوعىل الفور, عقد جملس األمن اجتامعا طارئا, ويف ذلك االجتامع تبادل  ً
, والـسفري (Adlai Stevenson) آنـذاك أدالي ستيفنـسون الـسفري األمريكـي

 االهتامات, واإلشـارة إىل الطـرف (Valerin Zorin)السوفيتي فالريين زورين 
فاهتمـت الواليـات املتحـدة االحتـاد . اآلخر بأنـه الـسبب يف تـدهور الوضـع

السوفيتي بأنه السبب يف تفاقم األحداث, نتيجة قيامه بنصب صواريخ نوويـة 
با, وألقى  االحتاد الـسوفيتي اللـوم عـىل الواليـات املتحـدة األمريكيـة, يف كو

 . بسبب حصارها كوبا

ً, مناشـدا االحتـاد )يـو ثانـت(وقد تدخل األمني العام لألمم املتحـدة 
ــاف  ــاع, وإيق ــة األوض ــة لتهدئ ــدة األمريكي ــات املتح ــسوفيتي, والوالي ال

فروضني عـىل كوبـا, ملـدة االستعدادات العسكرية, وإلغاء احلظر, واحلصار امل
تراوح من أسبوعني إىل ثالثة أسابيع, وذلك إلعطـاء الفرصـة لكـال الطـرفني 

وقـد . لعقد االجتامعات, وتبادل وجهات النظر, وإجياد حل سلمي للمشكلة
ًلقي هذا االقرتاح قبوال لد الرئيس السوفيتي خروشوف, رغبـة يف اخلـروج  َ ِ َ

ً الرئيس كيندي هـذه املناشـدة واضـعا من هذا املأزق العصيب, يف حني رفض
عـىل أن الـسفري األمريكـي . األمني العام يف موقف بالغ احلرج مع خروشوف
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أعلم األمني العام بعد ذلك بأن أمريكا سوف تقبل املناشدة وسـرتىض بخطـة 
يو ثانت لتهدئة الوضع, يف حالة إذا ما طلب يو ثانـت مـن خروشـوف إبعـاد 

قع األمريكية, ولـو لفـرتة قـصرية, الختبـار حـسن السفن السوفيتية عن املوا
ًوبالفعل استجاب خروشوف هلذا الطلـب فـورا, األمـر الـذي دعـا . املقاصد

الرئيس األمريكي كيندي إىل االستجابة ملناشدة األمني العـام الثانيـة, وقبـول 
 . خطته لتهدئة األوضاع امللتهبة, ومن ثم بدء املحادثات

ئيسني خروشوف وكنيـد, تعقـد بطريـق وكانت املحادثات, بني الر
 أكتوبر من خروشـوف إىل كينـدي, أفـاد الـرئيس 27ففي رسالة يف . الرتاسل

 أنه إذا أكدت الواليات املتحدة لالحتاد السوفيتي أهنا لن تقوم هي, "السوفيتي 
وقبـل أن يـرد . "أو أحد حلفائها, برضب كوبا, فإن الوضع كله سوف يتغـري

لة, وصلت إليه رسالة أخر من خروشوف, عرب راديو كيندي عىل هذه الرسا
ًموسكو, الذي كان يذيع خطابا للرئيس خروشوف, طالب فيها أمريكا بإزالة 

إال أن الرئيس األمريكي فضل يف رده أن يركز . الصواريخ األمريكية من تركيا
عىل اخلطاب األول, فأكد للرئيس السوفيتي, أنه لـن يـرضب كوبـا, وسـيفك 

ًنها عاجال, غري أنه ـ من جانب آخرـ جتاهل متاما الطلـب الـسوفيتي احلصار ع ً
 . بإزالة الصواريخ األمريكية من تركيا
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 أكتوبر, رد خروشوف عىل خطاب الرئيس كيندي, بأنـه يثـق 28ويف 
وانتهت املأساة . يف كالمه وتعهداته, وبالتايل سوف يسحب صوارخيه من كوبا

 . مل أن يتعرض حلرب عاملية نوويةعند هذا احلد, بعد أن أوشك العا

 : مشكلة قربص. 6

, أصبحت قربص مجهورية مستقلة, وفـق 1960 أغسطس عام 16يف 
ويف . دستور هيدف إىل التوازن بني القبارصة األتـراك, والقبارصـة اليونـانيني

 Republic of Cyprus سبتمرب من العام نفسه, أصبحت مجهورية قـربص 20
, 1963وقد سـاد اجلزيـرة هـدوء نـسبى حتـى عـام . ةًعضوا يف األمم املتحد

وذلك حينام تدهور الوضع نتيجة اخلالفات السياسية بـني القبارصـة األتـراك 
 هبضم حقوق الـسكان "مكاريوس"والقبارصة اليونانيني, نتيجة قيام الرئيس 

القبارصة األتراك, األمر الذي أد إىل اندالع القتال بني الطائفتني يف ديـسمرب 
, وبموافقة مجيـع األعـضاء, تقـدم 1964 مارس عام 14ويف . العام نفسهمن 

جملس األمن بتوصية لتكوين قوات حفـظ الـسالم التابعـة لألمـم املتحـدة يف 
 United Nations Peacekeeping Force in Cyprus - UNFICYPقـربص 

  ومهمتها منع جتدد القتال واإلسهام يف إحالل النظام والقانون يف اجلزيرة,

ُوعىل الرغم من أن قوات حفظ السالم يف قربص كان قد حدد هلا مدة 
ثالثة أشهر, بداية لالضطالع بمهامها, إال أهنا استمرت يف العمل إىل أكثر من 
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ويف أثناء هذه املدة, قامت قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة . ً عاما30
 لنار عىل جانبي اخلط بمراقبة التزام الطرفني املتصارعني بوقف إطالق ا

ُوقد منيت القوات يف تلك املهمة بخـسائر . املحدد لوقف إطالق النار
 ّومع ذلك تعد تلـك العمليـة مـن أنجـح عمليـات حفـظ . ً قتيال165تتعد ُ

 . السالم, التي  قامت هبا األمم املتحدة يف تارخيها

, بدأ الوضع الـسيايس يف قـربص يف 1996ويف النصف الثاين من عام 
َالتدهور مرة ثانية, وبدأت عمليات انتهاك وقف إطالق النار تتزايد مـن قبـل  ِ
الطرفني, وبالتايل أوىص األمني العام لألمم املتحدة بتجديد مهمة قوات حفظ 

 . 1997السالم هناك, حتى يونيه 

אאאאW 
الرئيـسية  و الدولية    يتم دعوة قوات حفظ السالم عندما تطلب الق

 من  األمم املتحدة وضع حد للنزاعات التي هتدد االستقرار اإلقليمي والسالم

  .واألمن الدوليني

    عادة يتم نرش قوات حفظ السالم عندما ينفـذ وقـف إطـالق النـار 
األمم املتحدة واجبها هـو أن تراقـب  فقوات. وتعطي أطراف النزاع موافقتها

إطالق النار,  قع وترفع تقارير حمايدة حول االلتزام بوقفاحلالة عىل أرض الوا
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 وهذا يمنح الوقـت. وانسحاب القوات أو العنارص األخر يف اتفاق السالم

  .ويفسح املجال أمام اجلهود الدبلوماسية ملعاجلة األسباب الكامنة وراء النزاع
يـة يف    لقد أد انتهاء احلرب الباردة يف الترسيع يف  إحداث نقلة جذر

الـسالم وعمليـات حفـظ الـسالم املتعـددة  عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ
أنشأ جملس األمن بعثات حلفظ  وانطالقا من روح التعاون اجلديدة,. األطراف

األحيـان عـىل تنفيـذ  السالم أكرب وأكثـر تعقيـدا, هبـدف املـساعدة يف غالـب
عمليـات  ا برحتوم. اتفاقات السالم الشاملة بني أطراف النزاعات الداخلية

. حفظ السالم تـضم عنـارص غـري عـسكرية حرصـا عـىل حتقيـق االسـتدامة
 لكـي تـدعم هـذا الطلـب 1992عمليات حفظ السالم عـام  فتأسست إدارة

زدادت وتوسعت واجبـات هـذه ا واملعقدة املتزايد عىل عمليات حفظ السالم
دمـاج بعمليات لنـزع السالح والترسيح وإعادة اإل تقوم أصبحالقوات حيث 

السابقني يف احلياة املدنية, وتوفري األمن للمجموعات الضعيفة مـن  للمقاتلني
القطـاعني القـضائي واألمنـي, ومراقبـة حقـوق اإلنـسان  السكان وإصـالح

وتوفر هذه البعثات مساعدة أمنيـة . داخليا وإعادة توطني الالجئني واملرشدين
ية, كـام تـدعم عمليـات االقتـصاد فيام تنفذ برامج إنـسانية وأخـر للمعونـة
 .سياسية معقدة وانتخابات يف أغلب األحيان
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 توسعا كبريا يف أعداد وواجبات هـذه القـوات 2004   لقد شهد عام 
 عمليـة 17 ألف فرد مشرتكني يف أكثر مـن 100حيث وصل العدد إىل حوايل 

اغلبها يف أفريقيا ,ووصل جمموع ما أنفق عىل عمليات حفظ السالم حتى عـام 
 مليارات دوالر ,ورصح األمني العام السباق لألمم املتحـدة 4 اقل من 2004

الدوالرات أنفقت عىل عمليات حفظ الـسالم   مليارا من30إن )  كويف أنان(
 فقـط عـىل اإلنفـاق 2003عـام   ممـا أنفـق يف30/1يف تاريخ املنظومـة متثـل 

 .العسكري العاملي
األمانة العامة  ظ السالم    وقد أجربت الزيادة املستمرة يف عمليات حف

ولكن إذا أريـد لألمـم املتحـدة أن . عىل تطوير اسرتاتيجيات جديدة ومبتكرة
املسبوقة وإدارة عمليات حفظ الـسالم  تنجح يف مواجهة هذه التحديات الغري

 .من الدول األعضاء اجلديدة فإهنا تبقى بحاجة إىل دعم سيايس ومايل أكرب

 مـسؤولوا األمـم املتحـدة بـصعوبات   وما بني احلني واألخر يعـرتف
لـويز (التمويل املايل لعمليات حفظ السالم , حيث اعرتفت نائبة األمني العـام

توفري املساعدة املالية والعتاد لعمليات حفظ الـسالم حيـث   بأمهية)  فريشيت 
حتوال واضحا ”والحظت . ناشدت البلدان املتقدمة أن تسهم    بالقوات أيضا

ففـي :  عـىل مـر الـسنني“حفظ السالم التابعة لألمم املتحدةيف تشكيل قوات 
والرشطة مجيعا من العـامل   كانت أكرب الدول املسامهة بالقوات2004هناية عام 
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وأكرب املسامهني  .النامي وقدمت ثلثي جنود األمم املتحدة حلفظ السالم تقريبا
 كن الـدولل. هي بنغالديش وباكستان حيث قامتا بنرش ربع القوات النظامية

 يف املائة من ميزانية حفظ الـسالم 40األعضاء يف االحتاد األورويب, فيام دفعت 
وفيام دفعت الواليـات .  يف املائة من القوات10املتحدة قدمت أقل من  لألمم

 من رعاياها فحسب 318املائة من ميزانية حفظ السالم كان هلا   يف26املتحدة 
وحتتاج األمم املتحدة بوجـه خـاص .  العامبحلول هناية من القوات يف امليدان

لـبعض املهـام املحـددة لبعثـات حفـظ  إىل وحدات مدربة بشكل جيد للغايـة
 .البلدان املتقدمة السالم املعارصة, وتلك موجودة بشكل أكرب يف جيوش

  ولكن مع توسع نطاق عمل هذه القـوات وازديـاد أعـدادها بـسبب 
دويل فقد أصـبحت تعـاين مـن نقـص يف ازدياد حاالت النزاع عىل املستو ال

التمويل ,ولعل األزمة املالية العاملية بـدأت تلقـي بظالهلـا عـىل متويـل األمـم 
) بـان كـي مـون (املتحدة وهذه ما أبد ختوفه منه األمني العامل لألمم املتحدة 

 , حيث طلب من الدول املمولة أن 2008عشية األزمة املالية العاملي يف أيلول 
مساعداهتا لألمم املتحدة , خوفا من عجـز األمـم املتحـدة عـن أداء ال تقلص 

واجباهتا ألن ذلك سيؤدي اىل تفاقم اخللل يف منظومة األمن والسلم الـدوليني 
 . مما يعرض املاليني من البرش يف كل بقاع األرض إىل املوت والترشد 

    إضافة إىل هذه الصعوبات فان قوات حفظ السالم تواجـه حتـديات 
أخر حيث ما تزال عملية مجع أموال كافية بـرسعة لـبعض املهـام األساسـية 
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املقـاتلني الـسابقني يف  حلفظ السالم كنـزع السالح, والترسيح وإعادة إدمـاج
املجتمع هو اهلم األكرب فانه ما زالت هناك صعوبة يف جعـل الـدول األعـضاء 

ارات الفنيـة بقوات ورشطة مدربة وجمهزة جيـدا بـشكل مـوايت وباملهـ تسهم
تزال اإلدارة تفتقر إىل قدرات مهمة للغاية يف أجهـزة  وال. واللغوية الصحيحة

االتصال, والقدرات البحرية واألرصـدة اجلويـة والقـوات اخلاصـة حلـاالت 
الطوارئ وهذا ما ورد بشكل رصيح عىل لسان األمـني العـام لألمـم املتحـدة 

 عـن جهـود األمـم  يف معـرض حديثـة24/10/2008يوم ) بان كي مون (
 أدعو جمـددا الـذين يـستطيعون تـأمني ":املتحدة حلل أزمة دار فور حيث قال 

قوات وبالتحديد وحدات ملهامت لوجستية متعددة وللنقل الثقيـل واملتوسـط 
 مروحية متوسـطة 18واالستطالع اجلوي وست مروحيات تكتيكية خفيفة و 

 التحديات التـي تواجههـا , ومن ضمن"... متعددة املهامت إىل أن ترسل فورا
يف نفس السياق حيـث عـرب عـن )  كي مون(هذه القوات هو أيضا ما عرب عنه 

 أن هذه القوات أصبحت هدفا ملزيد من هجامت اللصوص واملسلحني "آسفة 
.." .  

  ولكن رغم ذلك يبقى لقوات حفظ السالم الدولية الـدور األكـرب يف 
تبقى بصامهتا واضـحة يف هـذا املجـال , حفظ السالم يف بقاع كثرية من العامل و

 , و 1988وهذا ما دفع باألرسة الدولية إىل أن متنحها جائزة نوبل للسالم عام 
, وكيل األمني العام لألمم املتحـدة إلدارة ) شايش ثارور(يف هذا السياق كتب 
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 إنـه منـذ فـاز أصـحاب ":  قـائال “أفـريز فـورين”شؤون اإلعـالم يف جملـة 
فـإهنم أتـوا بالـسالم إىل  1988 بجائزة نوبل للسالم عام “قاءاخلوذات الزر”

تـشاطروا أيـضا  كام. ناميبيا وكمبوديا والسلفادور وموزامبيق وتيمور الرشقية
 أعباء حفـظ الـسالم بعـد أحـداث عنـف وتغـري نظـام احلكـم يف هـايتي يف

التسعينات, وظلوا يمثلون عامال رئيسيا لالستقرار يف رصاعات متنوعـة مثـل 
ــة  رتفعــاتم ــا والــصحراء الغربي اجلــوالن وســرياليون وقــربص وجورجي

  ."وكوسوفو
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 بمفهومهـا املطلـق قـد نـشأت "العالقـات"إن مما ال شـكل فيـه بـأن 
ستطيع ووجدت منذ أن خلق اهللا اإلنسان عىل هذه األرض, ألن اإلنسان ال يـ

ًأن يعيش وحيدا منفردا بعيـدا عـن أقرانـه مـن البـرش اآلخـرين, فهـو كـائن  ً ً
اجتامعي بطبعه, حياته ليست كاملة وشاملة بل انه حيتـاج لكامهلـا وشـموليتها 
وسد النقص فيها من التعامل مع اآلخـرين, وهـذا التعامـل توسـع وازدادت 

مانيـه , فكلـام ازداد عـدد آفاقه مع اتساع اآلفاق املكانية وتطاول الفـرتات الز
البرش وكلام كثرت احتياجاهتم وتعددت جتمعاهتم ازدادت عالقاهتم بـل كـان 
من الرضورة أن يتم التواصل فيام بيـنهم, فالعالقـات وجـدت منـذ أن وجـد 

 .قابيل وهابيل حيث أيام التاريخ األوىل هلذه البرشية
 وبعـضها جاءت نظريات كثرية حتدثت عن التجمع البرشي واإلنساين

وضح أن االجتامع األول للبرش كان بسبب خوف اإلنسان من خماطر الطبيعـة 
ًورغبته يف العيش يف مجاعات وليس منفردا لكـي يـستطيع أن يواجـه املخـاطر 

 .التي يتعرض هلا
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فهذا النظام االجتامعي الذي وجد بسبب رغبة اإلنسان من العـيش يف 
 بـد مـن ذلـك, بـسبب تنـوع وكـان ال"العالقـات"مجاعات كانت تسود فيه 

املصالح واختالف احلاجات, فكانت هنـاك العالقـات االجتامعيـة مـن زواج 
ومصاهرة وتزاور وعالقات اقتصادية من تبادل للـسلع واحلاجيـات رغبـة يف 
استمرار العيش, أضف إىل ذلك العالقات األمنية والعسكرية التـي اشـتملت 

كانية من خماطر االعتـداء عليهـا عىل املعارك واحلروب ومحاية التجمعات الس
كـل ذلـك مل . الخ...وصد العدوان عنها والتحالفات مع التجمعات املجاورة

ًيأخذ طابعا دوليا بعد بل كان عىل مستو بسيط يتالءم وطبيعة املجتمع الذي  ً
 .ًكان قائام آنذاك

ومع اتساع املجتمع وتطـوره وانتقالـه مـن جمتمـع الفـرد واألرسة إىل 
 اتــسعت معــه نطاقــات "الدولــة"بيلــة ثــم القريــة ثــم املدينــة ثــم جمتمــع الق

ً وبدأت تأخذ طابعا دوليا"العالقات" ًرغم أن كثريا مـن العلـامء واملفكـرين . ً
 مل تظهر عىل السطح باملفهوم الذي نعرفـه اليـوم "العالقات الدولية"يرون أن 

 .1648 عام "وست فاليا"إال بعد مؤمتر 
 بـأن العالقـات نـشأت منـذ نـشأة اإلنـسان لذلك يبدو لنا  ممـا سـبق

واملتصفح لتاريخ العالقات الدولية ير أهنا قامت بـني احلـضارات القديمـة 
ًوشملت كافة نواحي احلياة وأخـذت أشـكاال وأنامطـا متعـددة تالءمـت مـع  ً

 . الظروف واألحوال التي كانت سائدة آنذاك
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ظهـرت وقـد العالقات الدولية هي إحد حقـول املعرفـة اإلنـسانية 
 حيث أفرزهتا األحـداث الدوليـة املتالحقـة  −كعلم أكاديمي مستقل −ًحديثا

لذلك فهي جمال واسع للدراسة والبحث وهي متطورة ومتزايدة وذلك تزايـد 
بنـك "واتساع نطاق األحداث الدولية لذلك فإننـا نـستطيع أن نطلـق عليهـا 

تشابك بني دول  فهي تستوعب وختزن األحداث والعالقات التي ت"األحداث
 .العامل يوما بعد يوم

التي تـربط والروابط لذلك ظهر هذا العلم احلديث ليدرس الصالت 
ًبني الدول شامال لكل نواحي احلياة اليومية التي تعرتض حيـاة أي دولتـني يف 

 .العامل ويكون هلا تأثري سيايس عىل العالقات بينها
ة هـو األحـداث الدوليـة أن مما دفع لزيادة االهتامم بالعالقات الدوليـ

اهلامة كام أسلفنا والتي كان من أمهها يف بداية القرن املايض هو احلربني العاملتني 
األوىل والثانية وما صاحبها من تطورات يف جمال التـسلح والتبـادل التجـاري 
والثورة العلمية والتكنولوجية وحركات التحرر العاملية وغريها من األحداث 

 .اهلامة
ن هذه العالقـات والـصالت بـني الـدول حتتـاج إىل طـرق وال شك أ

ووسائل تدار هبا وقد كانت ابرز هذه الوسائل هي عملية التفاوض والتمثيـل 
  . "الدبلوماسية "واالتصال بني الدول واحلكومات والتي عرفت باسم 
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?אK? 
يتفــق اغلــب البــاحثني واملفكــرين يف هــذا املجــال بــأن كلمــة 

والتي تعنـي ) Diploma ("دبلوما" مشتقة من الكلمة اليونانية "لوماسيةالدب"
املطوية أو الوثيقة, والتي كانت تعني فيام تعنيه الرسائل املطوية التي يتم تبادهلا 
ًبني امللوك والرؤساء, وهذا املعنى ينسجم مع ما كان معروفا يف العهد الروماين 

ا جوازات املرور والسفر والتي كـان من معنى هلذه الكلمة والتي كان يقصد هب
 )59(.يتم التعامل فيها وهي مطوية الشكل

 "الدبلوماسـية"ما سبق هو املعنى اللغوي هلـذه الكلمـة أمـا تعريـف 
ًاصطالحا وباملعنى احلديث ففيه آراء كثـرية ومتعـددة للمفكـرين والبـاحثني, 

 ."وماسيةالدبل"جيدر بنا أن نستعرض منها ما نستطيع هبدف توضيح معنى 
الواقع انه عند سامع هذه الكلمة فانه يتبادر لذهن السامع أن هلا ارتباط 
مبارش بالعلوم السياسية أو بالسياسة بشكل عام وقد حيـدد الـسامع فهمـه هلـا 
بأهنا ترتبط بالعالقات بني الدول, أي أهنا ذات صـلة بالعالقـات الدوليـة بـل 

نـاس يـستخدم هـذه الكلمـة يف ًبالعالقات بشكل عام, حيث أن كثريا مـن ال
ًحياته اليومية عندما يريد أن يـصف إنـسانا لبقـا يف التعامـل وقـادرا عـىل أداء  ً ً

                                                 
 .9, ص2002, القاهرة, مكتبة مدبويل, لدبلوماسيةعبد الفتاح شبانة, ا: انظر . 59
 .1, ص1973, بريوت, الدبلوماسية احلديثةسموحي فوق العادة, :  ايضا −
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أي لديه . "دبلومايس"مهمته بكفاءة عالية ولباقة واضحة فيقول عنه انه إنسان 
وهـذا . ًقدرة وفن يف التعامل وهذا نسمعه ونالحظه كثـريا يف حياتنـا اليوميـة

 وما تؤديه يف جمال احلياة "الدبلوماسية" هو صورة مصغرة لفن املعنى املتداول
 .اليومية يف ميدان العالقات بني األمم والشعوب

ًكام ارشنا سابقا فقد تنوعت التعاريف هلـذا املـصطلح وذلـك حـسب 
وجهة نظر كل مفكـر, ومـا هـي األسـس والظـروف التـي أطلـق فيهـا هـذا 

 :التعريف, ومن هذه التعاريف
عملية التمثيل والتفاوض التي جتري بـني الـدول يف : ة تعنيالدبلوماسي -

 )60(.غامر إدارهتا لعالقاهتا الدولية
جمموعة القواعد واألعراف الدولية واإلجراءات واملراسم والشكليات  -

التي هتتم بتنظيم العالقـات بـني الـدول واملـنظامت الدوليـة واملمثلـني 
ــيني ــسيا... الدبلوماس ــراء املفاوضــات ال ــن إج ــؤمترات وف سية يف امل

 )61(.واالجتامعات الدولية وعقد االتفاقات واملعاهدات

أهنا عملية االتصال : "جون كينان"يعرفها اخلبري الدبلومايس األمريكي  -
 )62(.بني احلكومات

                                                 
 .315حممود خريي عيسى, مصدر سابق, ص. يل, دبطرس بطرس غا . 60

 . 3, مصدر سابق, صالدبلوماسية احلديثةسموحي فوق العادة,  . 61
 .382نظام بركات وآخرون, مصدر سابق, ص . 62
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هي فن إدارة العالقات اخلارجية أو أسلوب رعايـة مـصالح الدولـة يف  -
ية التـي تتبعهـا اخلارج ولد الدول األخر, وهي األساليب الـسياس

63(.الدولة يف تنظيم عالقاهتا مع الدول األخر( 

ًفن احلصول عىل املمكن بدال (ومن أمجل تعاريف الدبلوماسية هو أهنا   -
 )64().من انتظار املستحيل

هناك الكثري من التعـاريف ملفهـوم الدبلوماسـية ومعظمهـا يـصب يف 
ــذه ــة إدارة ه ــدول وكيفي ــني ال ــل ب ــاوض والتمثي ــات موضــوع التف  العالق

واملفاوضات وكيفية أداء هذه املهمة من قبل الشخص امللقى عـىل عاتقـه هـذا 
ومد قدرته ومد امتالكه للفنـون واألدوات . "الدبلومايس"الواجب وهو 

 .الالزمة إلنجاح هذه املهمة
ــذه األدوات  ــى وهب ــذا املعن ــية هب ــع أن الدبلوماس ــل (والواق التمثي

 مع ظهور اإلنـسان − مقدمة هذا املوضوع وكام ارشنا يف−ظهرت ) والتفاوض
وارتكابه أول جريمة يف التـاريخ والتـي كانـت هـي بدايـة احلـرب بـني بنـي 
اإلنسان, وبسبب رغبة اإلنسان للعيش بـسالم وهـدوء ليحقـق ذاتـه وكيانـه 
ًويعيش مستقرا مطمئنا غري خائف ممن حوله من الناس كـان ال بـد مـن عقـد  ً

                                                 
 .24, القاهرة, مكتبة مدبويل, بدون تاريخ, صلسفارات يف اإلسالمالسفري حممد التابعي, ا . 63
 .7, القاهرة, مصدر سابق, صسيةلدبلوماعبد الفتاح شبانه ,ا . 64
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ات وتوقيع خمتلـف أنـواع االتفاقيـات وهـذا كلـه التحالفات وإجراء املفاوض
. "الـدبلومايس"حيتاج إىل من يامرس هذا العمل ويؤدي هذا الدور, أال وهـو 

 .وهذا األمر يقودنا إىل العودة للجذور التارخيية لتطور الدبلوماسية

אאK 
ختلفـة هـي سبقت اإلشارة إىل أن الدبلوماسية بأشكاهلا ومظاهرها امل

أسلوب قديم قدم بني ادم فلقد عرفنا انـه ومنـذ أن وجـدت األرسة والقبيلـة 
ًوكونــت اجلامعــات نــشأت العالقــات وعرفنــا أيــضا أن العالقــات اختــذت 
مسارات خمتلفة, فمنها االقتصادية واالجتامعية والثقافية والعسكرية واألمنيـة 

. جل إدامتها واستمرارهاوغريها وكل هذه املسارات حتتاج إىل التفاوض من ا
وهذا ما كانت تلجأ إليه األمم والـشعوب يف تعامالهتـا مـع بعـضها الـبعض 
حيث يتم إرسال السفراء واملبعـوثني وذلـك لعـرض وجهـات نظـر بالدهـم 
وتوضيح رأهيـم يف مـسألة مـا واحلـصول عـىل اجلـواب مـن الطـرف اآلخـر 

م العالقــات ًويتــضح ذلــك جليــا يف التفــاوض بــشأن تنظــي. املفــاوض هلــم
العسكرية واحلربية واألمنية, حيث كان يتم إرسال املبعوثني من اجـل إيقـاف 
القتال واحلصول عىل هدنه معينة أو معاهدة أو اتفاقية ما بقصد إحالل األمـن 
والسلم بني الطرفني املتحاربني, وقد برع يف التفاوض رسل ومفاوضون كانوا 

ُون اللباقة واملهارة واملوهبـة وبعـد معروفني يف بالدهم ولد حكامهم, يمتلك
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النظر وغريها من الصفات اهلامة والرضورية ملن يقوم هبـذه املهمـة مـن اجـل 
 .حتقيق النجاح يف عمله

لقد تطورت الدبلوماسـية واختلفـت أسـاليبها ووسـائلها بـاختالف 
الدول واحلـضارات ومارسـتها الـشعوب واألمـم عـىل الـصعيدين الـداخيل 

نا العريب يشري اىل ان العرب كان هلم تاريخ دبلومايس حتـى وتارخي.واخلارجي
قبل جميء اإلسالم لقد مارس العرب العمـل الـدبلومايس مـن خـالل إقامـة 
العالقات بأنواعها املختلفة سواء عىل الصعيد الداخيل أو الـصعيد اخلـارجي, 
 حيث قاموا ببناء الروابط والتفاعالت مع الدول املجاورة هلـم بحكـم املوقـع

اجلغرايف والتقارب املكاين, فأنشأوا العالقات مع دول األطراف املحيطـة هبـم 
مثل محري وسبأ ومعني, وبـالد سـوريا الطبيعيـة وبـالد فـارس وبـالد إفريقيـا 

 .والشعوب التي كانت تعيش يف هذه البالد
واستخدم العرب الرسل كأفضل وسيلة لالتـصال وإقامـة العالقـات 

نقل وجهة نظرهم يف قـضية مـا وجيـري التفـاوض فكانوا يرسلون الرسول لي
ًوتبادل اآلراء مع الطرف اآلخر وصوال إىل ما حيقق اهلـدف الـذي ذهـب مـن 

 .اجله
وكان العرب من الذكاء بمكان حيث يستخدمون هلذه املهمة الرجـال 
الذين كانت تتوفر فيهم جمموعة من الصفات والرشوط التي ال تتوفر بغـريهم 
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حـسن املظهـر والنطـق الـسليم وقـوة الشخـصية واحلكمـة اللباقة, و: ومنها
ًأرسل حكيام وال ": ًوالرزانة والدهاء والفطنة والذكاء وقد قالت العرب قديام

وذلك الن احلكمة هلا مفعول سحري وقوي يف التأثري عىل اآلخـرين . "توصه
 ."سفري السوء يفسد البني": ًومن اقواهلم أيضا

ام الرسـول وعـدم االعتـداء عليـه أو ولقد كان من عادة العرب احرت
وإكرامه وحسن استقباله وهـذا نـابع مـن جـوهر الـصفات ) احلصانة(إيذائه 

 .الطيبة التي كان يتمتع هبا اإلنسان العريب
 وعمـل عـىل تطـويره "العمل الدبلومايس"وعندما جاء اإلسالم عزز 

نقـل وسيلة إرسال الرسـل واملبعـوثني والـسفراء ل) ص(حيث  اتبع الرسول 
رسائله إىل ملوك وأمراء الدول املجاورة للجزيـرة العربيـة بأطرافهـا املختلفـة 
ًمستخدما أساليب جديدة يف اللباقة والدقـة وانتقـاء األلفـاظ املتينـة والقويـة 
واملؤثرة يف كتابة هذه الرسائل مما كان له األثر األكرب يف تطوير عالقات الدول 

 .اإلسالمية بغريها من الدول 
األسس الدبلوماسية اهلامة أن اإلسالم كان وما زال حيرتم الرسل ومن 

وال يعتدي عليهم بل كانوا يتمتعون باألمان واالطمئنـان يف دار اإلسـالم ألن 
اإلسالم دين ال ينقض العهد وامليثاق وال خيلف العهد والوعد وال يعتدي ألن 
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 دار اإلسالم فهو يف فبمجرد دخول السفري أو املبعوث إىل. اهللا ال حيب املعتدين
 .عهد وأمان إىل أن يغادرها

אאW 
أما الدبلوماسية يف العرص احلديث فشأهنا شـأن أي يشء آخـر يف هـذا 
العامل فقد تأثرت بالتطورات والتغريات الكثرية التي شهدها العامل, فقد تأثرت 

ــائل اال ــور وس ــة وتط ــات العلمي ــصناعية واالخرتاع ــالتطورات ال ــصال ب ت
واملواصالت وانتشار ظاهرة العوملـة ودور الدبلوماسـية يف هـذا العـامل الـذي 
أصبح قرية صغرية باإلضافة إىل وقوع األحداث العامليـة الـشاملة كـاحلروب 
العاملية األوىل والثانية وما صاحبها مـن عقـد املـؤمترات وإجـراء املفاوضـات 

طـور مفهـوم الدبلوماسـية وتوقيع املعاهدات واالتفاقيات كل ذلك أد إىل ت
ًواتساع آفاقها وبروز أمهيتها أكثر ممـا مـىض مـن األوقـات فأخـذت أشـكاال 
متعــددة ومتطــورة ابتــدأ مــن بالدبلوماســية الثنائيــة والدبلوماســية املتعــددة 
ًاألطراف مرورا بالدبلوماسية اجلامعية والوقائية والشعبية  وانتهاء بدبلوماسية 

 .دولية  املؤمترات واالجتامعات ال
 لريسخ مفهـوم التمثيـل الـدائم 1648عام ) وست فاليا(وجاء مؤمتر 

ًللبعثات الدبلوماسية ويعمل عىل استقرار هذا النظام وذلـك ترسـيخا لألمـن 
وذلـك ملـا للمبعـوث . والسلم واالستقرار يف أوروبا خاصة ويف العـامل عامـة



אא 

 219

افئـة واحلميمـة بـني الدبلومايس من أمهية ودور يف املحافظة عىل العالقات الد
 .الدول

ولكن بقيت الدبلوماسية بحاجة إىل تطوير يف جوانبها كافة من حيـث 
واجبات املبعـوث وحـدوده التـي جيـب أن ال يتجاوزهـا يف الدولـة املـضيفة 
واألساليب التي جيب عليه إتباعها وما هي حصاناته وامتيازاتـه واإلجـراءات 

تهك قانون الدولة املـضيفة أو اطلـع عـىل العقابية التي قد يتعرض هلا فيام لو ان
 .أرسارها وخصوصياهتا

 1815كل هذه األمور كانت مل تتبلور بعد إىل أن عقد مؤمتر فينـا عـام 
والذي كان له الدور األكرب يف توضيح الكثري من األمور التـي تتعلـق بالعمـل 

 والتي درجات املبعوثني وأقدمياهتم وفئاهتم: الدبلومايس والتي كان من أمهها
ًكانت موضع خالف بني كثري من البعثـات الدبلوماسـية والتـي كانـت سـببا 
ًرئيسا كاد أن يؤدي إىل قيام احلروب والنزاعات بني الدول بسبب هـذا النـوع 

لذا جاء هـذا املـؤمتر ووضـع النقـاط عـىل احلـروف لكثـري مـن . من اخلالف
 .املواضيع اهلامة يف جمال العمل الدبلومايس

ألحداث العاملية والتغريات الكثرية الشاملة لكافـة نـواحي ثم توالت ا
احلياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والعسكرية وهذا التغري والتطور اثـر 
ًبطبيعة احلال عىل العمل الدبلومايس فأحدث فيه ما مل يكـن فيـه, وخـصوصا 
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 العالقـات بعد أن شهد العامل قيام احلروب العاملية التي سـامهت بالتـأثري عـىل
ًالدولية وسامهت أيضا بازدياد التطـور والتقـدم العلمـي وظهـور املزيـد مـن 
االخرتاعات واالكتشافات وتطـور وسـائل االتـصال واملواصـالت ورسعـة 
تبادل املعلومات واملراسالت, هذا كلـه سـاهم بالتـأثري وبـشكل مبـارش عـىل 

 واستحداث أشياء العمل الدبلومايس مما تتطلب واستدعى تطوير الدبلوماسية
 .جديدة فيها يتطلبها الوضع اجلديد

وازداد هذا التطور وهذا التغري بعد احلرب العاملية الثانية وبرز موضوع 
املصالح بني الدول بشكل واضح ومد تأثري ذلـك عـىل الـسياسة اخلارجيـة 
للدول وبروز أمهية الدبلوماسية كوسيلة رئيسية مـن وسـائل تنفيـذ الـسياسة 

 .اخلارجية
ــام  ــشأت ع ــد أن أن ــدة بع ــم املتح ــت األم  بموضــوع 1945واهتم

الدبلوماسية من أجل تطوير العمل الدبلومايس بام يتالءم مـع التطـور الكبـري 
الذي أصاب العالقـات الدوليـة وتغـري نمـط النظـام الـدويل ممـا أد وبعـد 

  يف فينـا يف1961مداوالت كثرية بني الدول األعضاء إىل عقد مؤمتر دويل عام 
النمسا ونتج عنه اتفاقية دولية تنظم العالقـات الدبلوماسـية واشـتملت عـىل 

 .)65(قواعد كثرية وشاملة تنظم وحتكم العمل الدبلومايس والقنصيل

                                                 
 .1961نص التفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية عام ): 5(للمزيد انظر رقم  . 65
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أما يف عامل اليوم الذي ذابت فيه احلدود وتالشت فيـه  الفواصـل بـني 
الدول والشعوب وسادت فيه قيم العوملة وأصـبح سـكان األرض جـريان يف 

مل واحد زادت أمهية الدبلوماسية بل أصبحت رضورة ملحة ووسيلة هامـة عا
لتحقيق حلم الشعوب يف أرجاء املعمورة للعيش بسالم وطمأنينـة بعيـدا عـن 
احلروب والعنف وخاصة مع نمو روح املصالح املشرتكة بني األمـم وتـداخل 

علمـي عالقاهتم , إضافة إىل رسعة تغـري العالقـات الدوليـة بـسبب التقـدم ال
وتطور وسائل اإلعالم ووسائل االتصال واملواصالت واثر ذلك كله عىل تغري 

ماســـية األداة األوىل الـــسياسيات اخلارجيـــة للـــدول والتـــي تعتـــرب الدبلو
,  وإذا ما علمنا أن  العالقات الدولية هي حاصل مجع الـسياسيات ...لتنفيذها

لدبلوماسـية يف صـنع اخلارجية لوحدات املجتمع الدويل ندرك أمهيـة وقيمـة ا
 .وإدارة العالقات الدولية 

وعامل اليوم هو اشد ما يكون إىل لغة احلوار والتفاهم وتبادل وجهـات 
النظر أكثـر مـن حاجتـه إىل العنـف والتطـرف والتـشدد والوسـيلة األفـضل 
واالنجح لتحقيق ذلك هي األداة الدبلوماسية فقط ال غري , إن ما نشهده اليوم 

ب يف أرجاء العامل تفرض عىل احلكامء والعقالء أن جيعلوا من اضطراب وحرو
 .من الدبلوماسية الطريق الوحيد حلل مشكالت هذا العامل 
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 :من األدوار اهلامة للدبلوماسية يف العالقات الدولية 
 .تعترب األداة األوىل من أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية للدولة  .1
قراراهتم وإقنـاع اآلخـرين هبـا يف الوسيلة األوىل لصناع القرار لتسويغ  .2

 .إطار حركة التفاعل الدويل 

مثار اهتامم األوساط اإلعالمية يف العامل ملا هلا من دور يف تسيري الشؤون  .3
 الدولية 

 .الوسيلة األوىل للدول لتسهيل قيام عالقات ودية وسلمية بينها  .4

فاوض الدبلوماسية هي األداة األوىل لذلك الشخص املعني بمامرسة الت .5
يـستخدمها لتقريـب وجهـات النظـر ) الـدبلومايس(والتمثيل لـبالدة 

 والتوفيق بني مصاحلة بالدة والبالد األخر. 

تستخدمها الدول بعـد اسـتقالهلا وحتقيقهـا الـسيادة الوطنيـة إلثبـات  .6
الذات يف املجتمع الدويل حيث يتم ممارسة الدبلوماسية بمظاهرها كافة 

 .الم والتفاوض وعقد املعاهدات كالتمثيل الدبلومايس واإلع

وسيلة لتحقيق السالم يف حركـة تفاعـل املجتمـع الـدويل لـذلك فهـي  .7
والتـي تتفـاءل )  القانونية –األخالقية ( تدخل يف دائرة املدرسة املثالية 

 .ببناء عامل خايل من النزاع والرصاعات 
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رش أفكـار  ضـخمة سـامهت يف نـ عامليـةا أحـداث القرن العرشينشهد
ومبادئ حتررية, متثلت يف استقالل العديد من املستعمرات يف القارات الثالثـة 
أسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينيـة, خاصـة بعـد بدايـة اهنيـار النظـام الرأسـاميل 
ه العاملي, بسبب األزمات املتتالية التي انعكست عىل هذا النظام نتيجة لتناقضات

الداخلية, كام ساعد عىل زعزعة أركان هذا النظام أحداث عاملية متتالية, أمهها 
م, 1918م وعـام 1914كانت احلرب العاملية األوىل خـالل الفـرتة بـني عـام 

م, وأيـضا احلـرب العامليـة الثانيـة 1917كذلك ثورة أكتوبر االشرتاكية عـام 
 الثورة الـصينية عـام ًم, وأخريا كانت1945م و1939خالل الفرتة بني عامي 

ونتيجة هلذه األحداث العاملية بدأت الدول حديثة االستقالل تتطلع . م1949
ًلدور حيوي يف النظام العاملي, يقوم أساسا عىل عدم االرتباط بأي من الكتلتني 
رشقيــة كانــت أو غربيــة, ومعارضــة سياســات احلــرب البــاردة والتكــتالت 

ة الفرصـة للـدول حديثـة االسـتقالل واألحالف العسكرية, إضافة إىل إتاحـ
لتحقيق مزيد من التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية, ومل يكن أمام هـذه 
الدول إال املطالبة بوضع أسس جديدة للعالقات الدولية تضع هناية للـسيطرة 
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واهليمنة األجنبية بمختلف أشكاهلا, عىل أن يكون التعاون الدويل القـائم عـىل 
ًتقالل واملساواة بـني املكونـات الـسياسية للنظـام العـاملي رشطـا مبادئ االس

ًأساسيا حلريتها وتقدمها ونموها, كام أن مبدأ التعايش السلمي يكون القاعـدة 
 . األساسية إلقامة العالقات الدولية

وقد كانت للطبيعة االستعامرية التي تعرضت هلا معظم شعوب العـامل 
ًدورا فاعال يف ظهور حماوالت  التضامن بني هذه الـشعوب, ومل يتحـدد أبعـاد ً

هذا الدور إال مع ظهور احلركة التحررية التي اجتاحت املستعمرات يف أعقاب 
احلرب العاملية الثانية, وبالتحديد عند نشوب النـزاع اإلندونيـيس ـ اهلولنـدي 

م, حيث اجتمعت مخسة عرش دولة 1949م وعام 1945خالل الفرتة بني عام 
م وقررت اختاذ إجراءات مجاعية ضد هولنـدا وتوحيـد 1949عام يف نيودهلي 

جهودها داخل منظمة األمم املتحـدة, وبعـد انتهـاء احلـرب الكوريـة اسـتمر 
التعاون األفرو ـ آسيوي لتوطيد العالقات فيام بني شعوهبم, ورغم أن املـسرية 

ن م, إال أ1910النضالية مل تتوقف منذ عقد مؤمتر األجنـاس املـضطهدة عـام 
ًم يعترب تأكيـدا للمواقـف التـي 1955 أبريل 18مؤمتر باندونج الذي عقد يف 

اختذهتا دول قارة أسيا وأفريقيـا, وتواصـلت هـذه اجلهـود واتـسعت لتـشمل 
العديد من دول قارات أخر عانت من الوضع االستعامري, وبذلك حتولـت 

 حركة أوسـع ًاحلركة من أفرو آسيوية تقوم أساسا عىل موقع جغرايف حمدد, إىل
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تقوم عىل أساس نضايل أشمل, ومتثلت هذه احلركة اجلديـدة يف ظهـور حركـة 
 )66(.م1961عدم االنحياز يف بلجراد يف سبتمرب 

אאWאא 

?אW? 
هـوم عـدم االنحيـاز ال يوجد اتفاق بني الباحثني عىل تعـري حمـدد ملف

ولكن ذكر بعض الباحثني يف العالقات الدولية بعض التعريفـات االجتهاديـة 
 :هلذا املفهوم منها

الـسياسات التـي تقـوم عـىل مبـدأ نبـذ : تعريف إسامعيل صـربي مقلـد -
االرتباط بالتكتالت الدولية التي ختدم مصالح الدول الكرب ملا ينطـوي 

 .لكرامة الوطنية علية من خطر فقدان االستقالل وا
موقف سيايس تتخذه دولة  بعـدم انحيـاز : تعريف حممد طلعت الغنيمي  -

 . " من اجلانبني املتصارعني يف حرب باردة أليالدولة 
אW 

كان للرصاع الذي عرفه املجتمع الدويل يف فرتة ما بعد احلرب العامليـة 
 مبادئ سيطرة وهيمنـة القـو الثانية, هبدف التحول من نظام عاملي يقوم عىل

                                                 
, "اإلطـار املؤسـيس حلركـة عـدم االنحيـاز"حممد نعامن جالل, : للمزيد يمكن الرجوع اىل  . 66

 .1987, يوليه 89السياسة الدولية, مؤسسة األهرام, القاهرة, العدد 
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االستعامرية إىل نظام عاملي يقوم عىل مبادئ التعاون والتبادل واحلرية واملساواة 
والعدالة, أثره يف زيادة النشاط االستعامري من أجل احلفاظ عىل مراكز نفـوذه 
يف العامل بصفة عامة ويف املـستعمرات بـصفة خاصـة, واتبـع االسـتعامر عـدة 

شكال متعددة, منها إقامـة التكـتالت الـسياسية والعـسكرية أساليب اختذت أ
واالقتصادية, وكذلك بث روح الفرقة واخلـالف بـني الـدول حديثـة النـشأة 

وملواجهـة هـذه املخـاطر, مل يكـن . واالستقالل والتدخل يف شؤوهنا الداخلية
أمام الدول حديثة االستقالل إال املطالبة بأسـس جديـدة للعالقـات الدوليـة 

هناية للسيطرة واهليمنة األجنبية بمختلف أنواعها وأشكاهلا, حتى تتمكن تضع 
من فرض وجودها عىل الساحة الدولية وحترير املزيد مـن املـستعمرات, وقـد 
كانت حماوالت التضامن بني شعوب هذه الدول منذ زمـن بعيـد, لكـن هـذه 

ية التـي املحاوالت مل تتبلور بشكل منظم وواضح إال مع ظهور احلركة التحرر
اجتاحت املستعمرات يف أعقاب احلرب العامليـة الثانيـة, وتعـددت اللقـاءات 
اإلقليمية اهلادفة إىل توحيد الصف, وتوطيد العالقات فيام بني الشعوب, حتى 
بدأت تتضح معامل التعاون األفرو ـ آسيوي بعـد انعقـاد مـؤمتر كولومبـو عـام 

ي مل يكن ظاهرة حديثـة, إال م, وبالرغم من أن التضامن األفرو ـ آسيو1954
أن هذا التضامن يستند إىل جذور عميقة يف التاريخ, تتمثل يف قيـام حـضارات 
وثقافات أفرو ـ آسيوية عرفتها شعوب القارتني يف كل من وادي النيل ووادي 
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دجلة والفرات وشبه اجلزيرة العربية, وكذلك يف اهلند والصني وأفريقيا, حيث 
ولقـد أثـرت وتـأثرت هـذه . ضارات وثقافات عريقةقامت يف هذه املناطق ح

احلضارات ببعضها البعض, ويفرس ذلك ظهور التـضامن األفـرو آسـيوي يف 
هاتني القارتني, ومل تتوقف احلركة النضالية األفرو ـ آسـيوية عنـد جمـرد عقـد 
املؤمترات اإلقليمية, ولقـد مـرت حمـاوالت التعـاون األفـرو ـ آسـيوية بعـدة 

 :  اآليتمراحل متثلت يف
 : مرحلة ما قبل مؤمتر باندونج: ًأوال

م, ويف 1920عقدت عدة اجتامعات ومؤمترات دولية يف بـاريس عـام 
م, ضمت ممثلني من شعوب إفريقيا وآسيا املضطهدة , إال أن 1923لندن عام 

م, كانت من أهم عوامل بلورة هذا التوجه 1917ثورة أكتوبر االشرتاكية عام 
وحتـرر شـعوب العـامل الثالـث, وكـان مـؤمتر بـاكو عـام املناهض لالسـتعامر 

م, قـد مهـدا إلنـشاء رابطـة مناهـضة 1921م, ومؤمتر إركوتسك عام 1920
م, التي بادرت إىل الدعوة لعقد املؤمتر األول للـشعوب 1924لإلمربيالية عام 

م عقد مؤمتر بروكـسل الـذي شـمل أول 1927املقهورة يف موسكو, ويف عام 
 االنحياز, كذلك عقـدت عـدة مـؤمترات يف الفـرتة مـا بـني تعبري لفكرة عدم

م, ويف مدينـة القـدس 1926احلربني العامليتني يف القاهرة ومكة املكرمـة عـام 
 . م, وقد أدانت هذه املؤمترات االستعامر بكافة أشكاله1931عام 
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 : مرحلة بعد احلرب العاملية الثانية: ًثانيا
م, التي سـبقها بروتوكـول 1945كان نشأة جامعة الدول العربية عام 

م بمثابـة خطـوة 1944اإلسكندرية وانعقـاد املـؤمتر العـريب يف القـاهرة عـام 
أساسية نحو األفرو ـ آسيوية, ويف اهلند كان انعقاد مؤمتر العالقـات اآلسـيوية 

 دولـة آسـيوية هبـدف 25م, الـذي حـرضه أكثـر مـن 1947يف نيودهلي عـام 
املـؤمتر خطـوة جتـاه بلـورة التوجـه التعـاوين مكافحة االستعامر, ويعترب هـذا 

م تشكلت يف األمم املتحدة كتلة مـن 1949األفريقي ـ اآلسيوي, وخالل عام 
 دولة أطلق عليها يف البداية املجموعة العربية ـ اآلسـيوية, ثـم بعـد 12حوايل 

انضامم مرص وأثيوبيا إىل املجموعة أصبحت تعرف بالكتلة األفـرو ـ آسـيوية, 
 . ه املجموعة حتاول انتهاج سياسة حمايدة بني الكتلتنيوكانت هذ

 : 1955مؤمتر باندونج عام : ًثالثا
هو أول مـؤمتر لتأسـيس احلركـة األفـرو ـ آسـيوية كظـاهرة مناهـضة 
لالستعامر يف باندونج بإندونيسيا وكان أبرز املـشاركني فيـه الـرئيس املـرصي 

 Jawaharlalالل هنـرو الراحل مجال عبـدالنارص, والـزعيم اهلنـدي جـواهر 

Nehru والرئيس اإلندونييس أمحد سـوكارنو ,Ahmed Sukarno والـسيايس ,
, ولقد أخذت التوجهات التعاونية األفرو Chou En Layالصيني شو إن الي 

ًـ آسيوية مدلوال جديدا مع ظهـور سياسـة عـدم االنحيـاز حتـى كـان مـؤمتر  ً
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 دولة بوفـود شـعبية غـري م, والذي حرضته سبع وأربعون1957القاهرة عام 
ًرسمية, وأصدرت خالله عدة قرارات أكثر تشددا جتـاه الغـرب واالسـتعامر, 
وقرر هذا املؤمتر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها القـاهرة, ويكـون هـدفها نـرش 

م انعقد مؤمتر بلجراد بغيـاب 1961ويف عام . الفكر األفرو ـ آسيوي التقدمي
, وحتددت خالله فكرة عدم االنحياز, ومنـذ كل من الصني واالحتاد السوفيتي

ذلك التوقيت بدأ اختفاء احلركة األفرو ـ آسيوية بسبب الرصاعات املحلية بني 
بلدان العامل الثالث نفسها وتبعية العديـد مـن الـدول املـستقلة للغـرب, وقـد 
ساهم ذلك يف فقد احلركة ملضموهنا الثوري, خاصة بعد تأجيل انعقـاد مـؤمتر 

م ألجل غري مسمى والذي وضع بذلك هناية هلذه املرحلة, 1965عام اجلزائر 
إال أن معظم دول العامل الثالـث بـدأت اسـتبدال املـؤمترات األفـرو ـ آسـيوية 
بمــؤمترات دول عــدم االنحيــاز, والتــي أخــذت تركــز جهودهــا عــىل البعــد 
االقتصادي للتحرر واالستقالل, وتشجيع حركات التحرر, وطرحت نفـسها 

 . للدول الفقرية يف مواجهة الدول الغنية املتقدمةكممثل 

ولقد أثبتت وقائع ما بعد احلرب العامليـة الثانيـة عجـز منظمـة األمـم 
املتحدة يف احتواء العديد من املـشاكل, كـذلك وضـح تـدخل جملـس األمـن 
لصالح الدول الكرب والعظمى, ونتيجة النحيـاز جملـس األمـن يف مواقفـه, 

رصاع بني املعـسكرين الـرشقي والغـريب, بـدأت بعـض وكذلك زيادة حدة ال
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الدول املستقلة تتجمع حتت شعار احلياد, لتامرس الضغط عىل الكتلتني هبـدف 
حتقيق السالم واألمن الدوليني, ويف هذا اإلطار ظهرت سياسة احلياد اإلجيـايب 
وعدم االنحياز, والذي تعددت اآلراء حول أشكاله وأقـسامه, إال أنـه يوجـد 

 : ق عام عىل أن احلياد له أنواع حمددة تتمثل يف اآليتاتفا
 . احلياد العريض وهو ما يسمى احلياد باإلرادة املنفردة. 1
 . احلياد الدائم أو ما يطلق عليه احلياد االتفاقي. 2
 . احلياد يف حالة احلرب. 3
 . احلياد املالزم واملكون لكيان الدولة. 4
 . ني وهو ما يعرف باحلياد الوسطيالتحييد كصيغة التفاق الكتلت. 5
 . احلياد اإلجيايب وعدم االنحياز. 6
 )67(: املفاهيم املختلفة للحياد اإلجيايب وعدم االنحياز: ًرابعا

إن احلياد اإلجيايب من الناحية السياسية هو من صور احلياد, التي ترتب 
, يف حميط عليها ظهور احلرب الباردة والرصاع بني املعسكرين الرشقي والغريب

العالقات الدولية عقب احلرب العاملية الثانية, ويف إطار احلياد اإلجيـايب تتبنـى 
                                                 

, دار العلـم للماليـني, "معنى احلياد اإلجيايب"كلوفيس مقصود, : يد يمكن الرجوع إىل للمز . 67
 .1960بريوت, 
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الدولة سياسة حمايدة تبعدها عن احلرب الباردة وتكتالهتا, حتـى تـتمكن مـن 
القيام بدور إجيايب حتقق من خالله ختفيف حدة التوتر الدويل, وفض املنازعات 

خذ هبذه السياسة تلتزم ببذل اجلهـد للتوفيـق بالطرق السلمية, والدول التي تأ
ًبني األطراف املتصارعة أو املتنازعة, وتؤيـد صـاحب احلـق يف قـضيته إعـامال 

ورغم اختالف األصول الفكريـة . بنظرية احلرب العادلة واحلرب الغري عادلة
واملدلوالت اللغوية والسياسية للحياد التقليدي القانوين أو احلياد اإلجيـايب أو 

م االنحياز, إال أن اهلدف واحد وهـو الرغبـة يف اتبـاع سياسـة تبتعـد عـن عد
 . النزاعات واحلروب

يوجد متـايز واضـح بـني احليـاد اإلجيـايب املعـارص واحليـاد التقليـدي 
القانوين, الذي يقصد به جمموعة القواعد والنظم القانونية الدولية التـي تـنظم 

ول الغـري متحاربـة, والـذي بموجبـه العالقات فيام بني الدول املتحاربة والـد
تبقى الدول الغري متحاربة بعيدة عن دائرة الرصاع املسلح, وهو ما يطلق عليـه 

م القواعـد األساسـية لنظـام 1815حق احلياد, ولقد أرسى مـؤمتر فيينـا عـام 
وخالل القرن التاسع عرش كـان املعنـى املقـصود باحليـاد هـو املعنـى   احلياد,

ء مؤسـيس سياسـة احليـاد اإلجيـايب حـول املـصطلح العسكري,واختلفت آرا
نفسه, فكان جواهر الل هنرو يعرتض عىل هذا املصطلح, رغـم أن اهلنـد منـذ 
استقالهلا وهي تأخذ بسياسة احليـاد اإلجيـايب, وكـان هنـرو يفـضل اسـتخدام 
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مصطلح الالالتزام, ويرجع ذلك إىل ختوفه من مصطلح حياد إذ يعني مـدلوهلا 
أما مجال عبدالنارص فكان يفضل استخدام كال املصطلحني . الةاللغوي الالمبا

ًمعا; احلياد اإلجيايب وعـدم االنحيـاز, وكـان يفـضل أحيانـا مـصطلح احليـاد  ً
 Josip Broz Titoاإلجيايب, بينام كان الرئيس اليوغساليف جوزيـف بـروز تيتـو 

يقترص استخدامه عىل مصطلح عدم االنحياز مـع جتنبـه السـتخدام مـصطلح 
احلياد اإلجيايب, إال أنه رغم اختالف األصـول الفكريـة واملـدلوالت اللغويـة 
والسياسية هلذه املصطلحات الثالث املتعلقة باحلياد التقليدي واحلياد اإلجيـايب 
وعدم االنحيـاز فـإن اهلـدف يف مجلتـه واحـد, وهـو الرغبـة يف االبتعـاد عـن 

 )68(.ً حروبا باردة,ًالنزاعات واحلروب, سواء كانت حروبا كالسيكية أو
 :  وتتحدد مبادئ احلياد اإلجيايب يف اآليت

عدم املشاركة يف األحـالف العـسكرية, كـذلك عـدم االنحيـاز إىل أحـد . 1
 . أطرافها يف إطار احلرب الباردة

التعاون والتعامل مع كال املعسكرين الرشقي والغريب مـع املحافظـة عـىل . 2
 . االستقالل للدول املحايدة

                                                 
, ترمجـة خـريي محـاد, الـدار القوميـة "احلياد وعدم االنحياز"لورنس مارتن, : للمزيد انظر . 68

 .1964للطباعة والنرش, القاهرة, 
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شاركة يف حل املشاكل واألزمات الدولية, مـع مـساندة الـشعوب غـري امل. 3
املستقلة وحديثة االستقالل, ودعم منظمة األمم املتحدة لتنفيـذ قراراهتـا 

 . وإجراءات تنفيذها لصالح هذه الدول
ومن منطلق املفهوم القانوين توجد اختالفات واضـحة بـني سياسـتي 

فهـوم احليـاد خـالل القـرنني الثـامن احلياد وعدم االنحياز, فبعد أن تطـور م
والتاسع عرش, وتأكد خالل القرن العرشين, بـرزت سياسـة عـدم االنحيـاز, 

ً وأحيانـا أخـرNeutralism ً وأحيانـا Neutralityوكان يطلق عليهـا احليـاد 
ُأضيف إليها تعبري إجيايب, إال أن احلياد كمفهوم قانوين قد حدد يف مؤمتر الهاي 

فرتض يف الدول املحايـدة االمتنـاع عـن املـسامهة يف أي م, حيث ي1907عام 
رصاع مسلح, أو تقديم أية مساعدات لألطراف املتحاربة وتتمثل االختالفات 

 : بني سياسة عدم االنحياز واحلياد يف اآليت
إن أساس احلياد هو اتفاقات دولية أو قـوانني داخليـة, أي أنـه ينبـع مـن . أ

النحيـاز يقـوم عـىل اعتبـارات سياسـية أساس قانوين, يف حني أن عـدم ا
 . وليست قانونية

إن الشاغل األسايس للدول املحايـدة هـو احلـرب, واالبتعـاد عنهـا يف . ب
حالة اندالعها واتباع سياسة هتيئ هلذا املوقف يف حالة السالم, أمـا عـدم 
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االنحياز فهو سياسة شاغلها الرئييس هو وقت السلم, ويف حالـة نـشوب 
 .  فإن للدولة حرية اختاذ قرارهاالرصاع املسلح

إن سياسة احلياد كام ظهرت يف أوروبا هي سياسة سلبية يف املقام األول, . ج
أما سياسة عدم االنحياز كام تبلورت يف العامل الثالث فهي سياسـة إجيابيـة 
يف املقام األول, حيث اضطلعت بعدة مبادرات لتعزيـز الـسالم وختفيـف 

ري هيكل النظام الـسيايس واالقتـصادي, فهـدف حدة التوتر الدويل, وتغي
الدول املحايدة هو جمرد احلفاظ عىل حيادهـا وقـت احلـرب, أمـا هـدف 

 . الدول غري املنحازة فهو بناء عامل جديد
إن احلياد كمفهوم قانوين يرتتـب عليـه حقـوق والتزامـات بـني الـدول . د

ستلزم اعـرتاف املحايدة والدول املتحاربة إزاء بعضها البعض, كـام أنـه يـ
الدول املتحاربة بحياد دولة ما, وإال فإن ما يعرف باحلياد املـسلح للـدفاع 

 . عن النفس يمكن أن يظهر يف الواقع الفعيل

אאWאא 

نشأت حركة عدم االنحياز يف ظل ظروف متعددة ومتغرية يف أعقـاب 
نية, حيث اشتدت حـدة التنـافس والـرصاع هبـدف فـرض احلرب العاملية الثا

النفوذ, وظهرت احلرب الباردة خالل هنايـة عقـد اخلمـسينيات وبدايـة عقـد 
الستينيات, وكان للتيارات الفكرية والفلسفية التي سادت بعض مناطق العامل 
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هلا تأثري واضح عىل ظهور احلركة األفـرو ـ آسـيوية وحركـة عـدم االنحيـاز, 
تضح املعـامل الـسياسية واأليديولوجيـة هلـاتني احلـركتني, ولقـد حيث بدأت ت

سامهت املؤمترات القارية سواء كانت مؤمترات آسيوية أو مؤمترات أفريقية, يف 
إرساء األسس السياسية للحياد اإلجيايب وعدم االنحياز, حتـى انعقـاد مـؤمتر 

حـدة باندونج بعد أن أدركـت شـعوب القـارتني بأهنـا تعـاين مـن مـشاكل وا
ومعربها واحد وتواجه عدو واحـد, ولقـد تعـددت املـؤمترات القاريـة التـي 
سبقت مؤمتر باندونج, الذي يعترب هناية ملرحلـة املـؤمترات اإلقليميـة حمـدودة 
العدد واملحصورة يف إطار القارة الواحدة, وهي يف أغلبها مـؤمترات آسـيوية, 

  . األربعينياتبسبب حمدودية الدول األفريقية املستقلة خالل فرتة
 : األسباب املنطقية لسياسة عدم االنحياز: ًأوال

بدأت معامل سياسة عدم االنحياز تتضح يف ظـل متغـريات عامليـة, وضـح . 1
ــت  ــنام اختف ــشيوعية بي ــرتاكية وال ــات االش ــشار التوجه ــادة انت ــا زي خالهل
اإلمرباطوريات االستعامرية الغربية, ومن ثم حتـتم عـىل الغـرب بـصفة عامـة 

لواليات املتحدة األمريكية بصفة خاصة السعي إليقاف انتشار التوجهـات وا
ًإال أنه كان هناك رفض واضح للدول املستقلة حديثا لالنـضامم إىل . الشيوعية

األحالف املختلفة يف توجهاهتا, ويرجع ذلك لرغبتها يف أن تظل يف منأ عـن 
فيها كوسـيط, كـام أهنـا املنازعات, إال يف احلاالت التي يطلب إليها أن تتدخل 
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رغبت يف االبتعاد عن اشتباكات احلرب البـاردة, فقـد كـان هنـاك يف الـسابق 
شكالن للسياسة املناهضة لألحالف, إال أن سياسة احلياد قد أضـافت شـكل 
ثالث مما يؤكد تزايد العداء جتاه األحالف بـصفة عامـة, فكـان الـشكل األول 

لف مع بالد معينة, وإن كان يؤيـد أو املناوئ لألحالف يقيض بمناهضة أي حتا
يتسامح مع سياسة األحالف بصورة عامة, حيث كان الرفض حللف بالـذات 

ويقـيض . مع إمكانية توسيع نطاق البحث عن حلفاء لتعبئـتهم ضـد أعـدائها
الشكل الثاين من السياسات املناوئة لألحالف باالمتنـاع عـن الـدخول يف أي 

ل الثالث من احلياد املناوئ لألحالف فيقـوم حلف مهام كان شكله,  أما الشك
عىل معارضة أية حتالفات تعقد حتى ولو كانت بني دول أخـر, وحتـى إن مل 
ًيكن ال شأن هلا هبا, حيث تر أن التنافس عىل احللفاء قد يكون سببا يف التوتر 
الدويل, ومن ثم الوصول إىل حالة الـرصاع املـسلح, خاصـة وأن التحالفـات 

وع القو وتشجع عىل استخدامها وحترض عىل سباق التـسلح, تضاعف جمم
والذي ينعكس بالقطع عىل معدالت التنمية الداخلية, وملـا كانـت األحـالف 
تقوم عىل االشرتاك يف العـداء ولـيس يف الـصداقة, فإهنـا متيـل يف الغالـب إىل 
التفكك والتمزق, وآنذاك تصبح احلرب وسيلة للحيلولـة دون هـذا التفكـك 

أعضاء احللف, فإذا كانت سياسة األحالف هلـا انعكاسـاهتا عـىل سياسـة بني 
الدولة اخلارجية, فإهنا تؤثر كذلك عىل األوضاع الداخلية, ومن ثم فـإن تبنـى 
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سياسة عدم االنحياز يقوم عـل ضـوء التقـديرات العقالنيـة لألوضـاع التـي 
 . يتطلبها األمن القومي واالستقرار الداخيل

ع اتباع سياسـة عـدم االنحيـاز, فمـع زيـادة الـرصاعات لقد تعددت دواف. 2
الدولية زاد ختوف الدول الصغر حديثة االسـتقالل مـن أن جترفهـا سياسـة 
األحالف إىل اكتساب أعداء جدد, ومما الشك فيه أن الثمن السيايس للحلـف 
ًيصبح كبريا عندما يتجاوز نطاق التفاهم األوىل مع احلليـف, ويـصل إىل حـد 

اء أعدائه كذلك, ولقد وجدت دول احلياد ودول عـدم االنحيـاز اكتساب عد
أن تبنيها لفكر مناهض لألحالف كان يف إطار الفكرة احليادية, التي تؤكد عىل 
عدم إمكانية الدول النامية حديثة االستقالل من خـالل جهودهـا الفرديـة أو 

ل, اجلامعية يف حتقيق أمنهـا وسـالمتها, وخاصـة ضـد أسـلحة الـدمار الـشام
وبذلك يكون التضامن الذايت للـدول التـي تتبنـى سياسـة عـدم االنحيـاز يف 
معارضتها للدول العظمى للتحالف معهـا هـو يف حـد ذاتـه حلـف فعـال يف 

 . األجواء النووية املحيطة هلا
أد افــرتاض حتقيــق النــرص يف احلــرب البــاردة إىل زيــادة الــشعور ضــد . 3

تحرر االستقاللية نجحت إىل حـد االنحياز, حيث وضح أن معظم حركات ال
كبري بسبب احلرب العاملية الثانية التي منيت خالهلا الدول الغربية هبزائم أولية, 
ولكنها متكنت من االنتصار, وقد أكد ذلك للحياديني إمكان انتـصار الغـرب 
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عىل الكتلة الرشقية يف النهاية ولذا فهو ليس يف حاجة إىل أية مساعدة, ومن ثم 
ًما عىل الدول التي نالـت اسـتقالهلا بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة أن أصبح لزا

تستخدم نفس أساليبها يف نيل استقالهلا, حتى تثبـت دعـائم هـذا االسـتقالل 
ومن ثم كان تفهم الدول حديثة االستقالل بخطورة احلرب البـاردة . وتأكيده

كانـت يف صـورة ًوالتي هي يف األصل بديال عن احلرب العاملية الثالثـة والتـي 
 . تنافس اقتصادي أثرت عىل بناء الدول النامية

وكان إعالن العديد من قادة دول عدم االنحياز عن خوفهم مـن الـسيطرة . 4
ًالشيوعية, وكذلك سخطهم عىل اإلرهاب النووي السوفيتي جـزءا ال يتجـزأ 
 من سياسة عدم االنحياز, ومن ثم دفعهم هذا اخلوف إىل احليطة واحلذر وكان

ًسببا واضحا من أسباب املواقف الال انحيازية,  ً 
ويف إطار ميل العديد من الـدول حديثـة االسـتقالل إىل تـدويل سياسـاهتا . 5

من املفروض أن يؤدي عـدم االنحيـاز إىل تعزيـز الوضـع فقد كان اخلارجية, 
الدويل للدولة, ومن ثم إىل تقوية السلطة الداخلية لنظام احلكم, كام تؤدي هذه 

 .سياسة كذلك إىل حتقيق االستقرار عىل املد القصريال
 :أهداف حركة عدم االنحياز : انيثا

 :يمكن حتديد أهداف حركة عدم االنحياز بام ييل
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 .حتقيق االستقالل السيايس .1
 .حتقيق نزع السالح .2

 .دعم وتأييد األمم املتحدة  .3

 .حل النزاعات بالطرق السلمية  .4

 .إقامة نظام اقتصادي عاملي جديد .5

حل مـشاكل العـامل مـن خـالل األمـم (ديموقراطية العالقات الدولية  .6
 ).املتحدة 

 ,نرش مبادئ السالم العاملي واألمن الدويل والوفاق .7

 رفض سياسة الرصاع الدويل واحلرب الباردة   .8

  تعزيز التضامن من أجل تصفية االستعامر   .9

 ة  العمل عىل دعم احلركات التحررية الوطنية يف املحافل الدولي .10

 تغيري العالقات الدولية وبناء جمتمع دويل يقـوم عـىل مفـاهيم سياسـية  .11
 وأخالقية  

 :مبادء حركة عدم االنحياز
 التعايش السلمي النزيه              .1
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 .حرتام السيادة واحلريات الوطنية           ا .2
 .عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول .3
 قالل سيايس للدول االمتناع عن التهديد والعنف ضد أي است .4
احرتام حق الدول يف الدفاع عن نفسها وفقا مليثاق هيئة األمم املتحدة  .5

 .احرتام حقوق اإلنسان األساسية واحرتام مبادئ هيئة األمم 

 .احرتام العدالة وااللتزامات الدولية  .6

 .رفض سياسة التمييز العنرصي .7

אאWאאאK 

منذ بدايـة اخلمـسينيات كـان العـامل الثالـث يواجـه كـل مـن االحتـاد 
السوفيتي والواليات املتحدة األمريكية وإىل حد مـا الـدول الغربيـة والـصني 
بسياسة توفيقية, حياول من خالهلا أن خيفف من حـدة الـرصاع الـدويل وآثـار 

صارعة, والتي احلرب الباردة واالبتعاد عن سياسة القو التي تتبعها الكتل املت
أدت يف املايض إىل حروب عاملية, وبنهاية احلرب العاملية الثانيـة حتـول النـسق 
 القطبية, ثالثي القو فيه إىل نسق ثنائي القو العاملي من حيث توزيع القو
السياسية, حيث كانت القوتان العظميان يف النسق الدويل مهـا اللتـان حتـددان 

للنـسق الـدويل, ويوجـد مـع هـاتني القـوتني وتقرران اإلسـرتاتيجية العامـة 
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بعصبيتهام حلفي شامل األطليس ووارسو, ويف إطار النسق ذاتـه يوجـد العـامل 
ًالثالث الذي كان عاجزا عن املشاركة يف حتديد إسـرتاتيجية توزيـع القـو يف 
 ًالنسق الدويل, لكن تواجده السيايس كان مرتبطا بعامل التحرك الثنائي للقو

 )69 (.اهتاالقطبية ذ

ولقد ارتبط مصطلح العامل الثالث الذي بدأ ظهوره كقو سياسية بني 
م بعدة معايري متداخلـة إىل حـد بعيـد, فكـان املعيـار 1960م و1959عامي 

ًالتارخيي يربط مـصطلح العـامل الثالـث بالـدول املـستقلة حـديثا أو بـاملرياث 
ل العامل الثالث وبـني ُاالستعامري, كام ربط املعيار االقتصادي بني مصطلح دو

ًالدول املتخلفة اقتصاديا أو النامية, حيث يغلب طابع تـدين مـستو الـدخل 
الفردي والتخلف التكنولوجي عىل دول العامل الثالـث, أمـا املعيـار الـسيايس 
فيقوم عىل ربط مصطلح العامل الثالث بالدول غري املنحازة, بيـنام ربـط املعيـار 

الـث بالـدول اآلسـيوية واألفريقيـة, وبعـض دول اجلغرايف مصطلح العامل الث
ًأمريكا الالتينية, وبذلك شمل العامل الثالث الدول املستقلة حديثا والتي متتلك 
الرغبة يف عدم االرتباط بتحالفـات مـع أي مـن الكتلتـني الـرشقية والغربيـة, 

                                                 
, يف حممد "األساسية حلركة عدم االنحيازالقضايا "يمكن الرجوع إىل  حروب عثامن, للمزيد  .69

, مركــز الدراســات الــسياسية واإلســرتاتيجية "عــدم االنحيــاز يف الثامنينيــات"الــسيد ســليم, 
 .1983باألهرام, القاهرة, 
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واختار فلـسفة احليـاد اإلجيـايب كمـنهج وعـدم االنحيـاز كـسياسة يتبعهـا يف 
ته الدولية, ومن هـذا املفهـوم ويف إطـار التواجـد العـاملي الـذي كـان تعامال

ًمتداخال بني القوتني العظمتني والعامل الثالث يف جمال عالقـات القـو, كـان 
العامل الثالث هو املجال من العامل الذي استمر خـارج حـدود القـو العامليـة, 

 النسق الدويل العاملي حيث أنه مل يملك القوة التي يستطيع من خالهلا أن جيعل
ًالثنائي القو القطبية نسقا ثالثيـا, ولـذلك كـان العـامل الثالـث يـشكل دائـام  ً ً

ًمرسحا مناسبا لتنافس القوتني إال أن حتقيق ميـزان القـوة بـني القطبـني بعـد . ً
احلرب العاملية الثانية هيأ لدول العامل الثالث حرية التحرك بيـنهام, ومـع ذلـك 

ًثالث هدفا رئيسيا هليمنة القو العظمى, مكتفيا بـالتطلع إىل أن استمر العامل ال ً ً
يكون هلا دور توفيقي فقط, حيث مل تتوافر هلا عوامل القوة املادية التـي متكنهـا 
من املشاركة يف حتديد أبعاد صورة النسق الدويل املتفجر بالرصاع, وأصـبحت 

م دول العـامل الثالـث سياسة عدم االنحياز هي السياسة التي يلجأ إليهـا معظـ
 . للحفاظ عىل استقاللية قرارها السيايس الوطني

 دور حركة عدم االنحياز يف تأييد ودعم حركات التحرر الوطني. اوال 

متيز القرن العرشين وخاصة النصف الثاين منه بزيادة حركات التحـرر 
الوطني, حيث ظهرت يف العامل موجات من حركات التحـرر يف قـارات آسـيا 

ًريقيا وأمريكا الالتينية, ونظرا للظروف االستعامرية املتشاهبة التي عاشـتها وأف
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هذه احلركات التحرريـة, بـدأت تـشعر بـرضورة وحتميـة وحـدة مـصريها, 
ًوكذلك توحدت يف البداية قاريا, ثم أصبح عـىل املـستو األفـرو ـ آسـيوي, 

 يف حتـالف ومنذ بداية الستينيات أصبح عىل مستو العـامل كلـه, ومتثـل ذلـك
حركات التحرر الـوطني مـع املعـسكر االشـرتاكي ضـد املعـسكر الرأسـاميل 
اإلمربيايل, ولقد شجع هذه احلركات التحرريـة يف نـضاهلا تزايـد قـوة ونفـوذ 
الكتلة االشرتاكية يف العامل, خاصة بعد انتصار الثـورة االشـرتاكية يف الـصني, 

 خـصت الـدول األفـرو ـ م, حيث1955وظهور احلركة األفرو ـ آسيوية عام 
ًآسيوية ودول حركة عدم االنحياز فيام بعد جـزءا كبـريا مـن نـضاهلا ملـساعدة  ً

ومـن ثـم فـإن دول حركـة عـدم . حركات التحـرر الـوطني يف املـستعمرات
االنحياز مل تبق عىل احلياد فيام يتعلـق بـالنزاع القـائم بـني الـشامل واجلنـوب, 

طار احلياد اإلجيـايب عـن مواقـف دول وبذلك تكون قد اختلفت بمواقفها يف إ
احلياد التقليدي السلبية مـن قـضايا العـامل, وخاصـة مـن حـروب وحركـات 
التحرر الوطني, والتي استطاعت من خالل تصاعد نضاهلا من جهـة والـدور 
املتزايد حلركة دول عدم االنحياز من جهة أخر أن حتقق استقالهلا, وخاصـة 

 . م1960تقلت سبع عرشة دولة فيها عام يف القارة األفريقية والتي اس

انضمت الدول األفريقية املـستقلة إىل منظمـة األمـم املتحـدة, حيـث 
أصبحت قارة أفريقيا حتتـل مكانـة خاصـة يف أنـشطة املنظمـة, ومنـذ إعـالن 
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اجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلاص بمـنح االسـتقالل لألقـاليم والـشعوب 
ــسمرب عــام  ــستعمرة يف دي ــومي م1960امل ــضال الق , تأكــدت مــرشوعية الن

والتحرري حلركات التحرر الوطني, من خالل دعوة ممثيل احلركات التحررية 
الوطنية والقومية إىل االشـرتاك يف مناقـشات أجهـزة األمـم املتحـدة املتعلقـة 
باملناطق غري املستقلة, وكذلك دعوة منظمة األمم املتحدة ألجهزهتا ووكاالهتا 

امت غري احلكومية إىل تقديم العون حلركات التحرر, ولقـد واحلكومات واملنظ
تدعم الوضع القانوين حلركات التحرر التي فرضت نفسها عىل املرسح الدويل 

م, الذي 1970 عام 2621من خالل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الرقم 
 أكد عىل حق حركات التحرر يف حضور دورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة

وبعد جهود أعضاء حركة عدم االنحيـاز . املتعلقة بمناقشة الوضع يف أقطارها
داخل األمم املتحدة متكنت من إصدار قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة عام 

 . م, بدعوة حركات التحرر كأعضاء مراقبني بصفة دائمة1974
 لقد متثل اهتامم دول حركة عدم االنحياز حلركات التحـرر الـوطني يف

تأييدها ملنظمة التحرير الفلسطينية, ولقد وضح ذلك يف املواقف املعنويـة مـن 
خالل القرارات التي اختذهتا دول احلركة لتعلن دعمها للقضية الفلـسطينية يف 

كـذلك . م1961إطار مؤمتراهتا املختلفة منذ املؤمتر التأسييس يف بلجـراد عـام 
ملختلفـة لـدول حركـة عـدم كان هناك مواقف عمليـة متثلـت يف املامرسـات ا
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االنحياز يف دعمها وتأييدها للقـضية الفلـسطينية عـىل صـعيد منظمـة األمـم 
املتحدة واملـنظامت املتفرعـة عنهـا أو خارجهـا, ولقـد نـتج عـن هـذا التأييـد 
االعرتاف بحق التمثيل ملنظمة التحرير الفلسطينية داخل األمم املتحدة قبل أن 

 ولقد تأكد أمهية دور حركة عدم االنحيـاز حتصل عىل منصب العضو املراقب,
, حيث تبنت جمموعـة عـدم 1967املؤيد للقضية الفلسطينية بعد حرب يونيه 

االنحياز قرار اجلمعية العامة الذي دعا إىل انسحاب القوات اإلرسائيليـة مـن 
األرايض العربية املحتلة دون رشوط, كذلك قامـت معظـم دول حركـة عـدم 

ريقية منها بقطع عالقاهتا مع إرسائيل بعد حرب أكتـوبر االنحياز وخاصة األف
ورغم أن إرسائيل نجحت يف إقامة العديد من العالقـات الـسياسية . م1973

واالقتصادية مع دول حركة عدم االنحياز مستغلة يف ذلـك االتفاقيـات التـي 
وقعتها مع الفلسطينيني, إال أن توتر األوضاع يف األرايض الفلسطينية وزيـادة 

 أد إىل قيـام دول 2000لعنف اإلرسائييل بعد انتفاضة األقـىص يف سـبتمرب ا
حركة عدم االنحياز باختاذ موقـف حمـدد, حيـث عقـدت اجتامعـات ملنـدويب 
الدول األعضاء للجنة فلسطني التابعة حلركة عدم االنحياز وكذلك مندوبوها 

 مـايو 4إىل  3الدائمني لد جملس األمن بمدينة جوهانسربج خالل الفرتة من 
, أيدت خالهلا نضال الشعب الفلسطيني وحقه يف إقامة دولته املـستقلة 2001

 . وطالبت جملس األمن بتوفري احلامية الالزمة للفلسطينيني يف األرايض املحتلة
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 حركة عدم االنحياز ورشعية عدم التدخل يف النزاعات املحلية. ثانيا
يـة التارخييـة بوجـود ظهرت مشكلة التدخل يف شؤون الغري من الناح

الرصاعات والنزاعات سواء كانت بني األفراد والقبائل أو بـني الـدول, وقـد 
تطور مفهوم التدخل بتطور املجتمعات عرب املراحل التارخيية املختلفـة, األمـر 
الذي ساعد عىل ظهور مبدأ عدم التدخل كمبدأ مناقض ملبـدأ التـدخل الـذي 

 بـه يف القـانون الـدويل الـذي حيمـي يعترب كقاعـدة عامـة مبـدأ غـري معـرتف
ًالشخصية القانونية الدولية للدول ولذلك يمثل مبدأ عـدم التـدخل انتـصارا 
لعدالة القانون الدويل, حيث تأكد يف ظل عـصبة األمـم املتحـدة واجـب كـل 
دولة يف احرتام وضامن سالمة األقاليم والدول األعضاء واستقالهلا الـسيايس 

ما ميثاق منظمة األمم املتحدة فقد أكـد عـىل امتنـاع أ. ضد أي اعتداء خارجي
ًاألعضاء مجيعا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد باستعامل القوة, أو استخدامها 
ضد سالمة األرايض أو االستقالل السيايس ألية دولة, أو عـىل وجـه آخـر ال 

سب مـا إال أن ميثاق منظمة األمم املتحدة جييز ح. يتفق ومبادئ األمم املتحدة
نصت عليه بعض مواده استخدام القوة العسكرية يف بعض احلاالت, حيـث مل 
ينتقص ميثاق األمـم املتحـدة حـق الـدول فـراد ومجاعـات يف الـدفاع عـن 
أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة عىل أحد أعضاء األمم املتحـدة, وذلـك حتـى 

 . يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن الدوليني
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باإلضافة إىل ما نص عليـه ميثـاق األمـم املتحـدة فقـد نـصت بعـض 
املواثيق الدولية األخر عىل معارضـة مبـدأ التـدخل يف شـؤون الغـري, مثـل 
مرشوع إعالن حقوق وواجبات الدول املقرتح من قبل جلنـة القـانون الـدويل 

ة م, كذلك أكدته مواثيق املـنظامت الدوليـة اإلقليميـة مثـل منظمـ1949عام 
الوحدة األفريقية, كام أكد ميثاق جامعة الدول العربية عىل نفس املبدأ, ومن ثم 
ًيكون كافة أنواع التدخل مرفوضا سواء كان هذا التدخل عـسكريا أو تـدخل  ً
ضد الكيان السيايس واالقتصادي والثقايف للدولة, كام أنه لـيس مـن حـق أي 

ة هبدف إخضاع الدولـة دولة اللجوء ألسلوب الضغوط االقتصادية والسياسي
 . واملس بحقوقها أو احلصول عىل امتيازات مهام كان نوعها

من املبادئ األساسية التي قامت عليها السياسة األفرو ـ آسيوية وعدم 
االنحياز مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول, ولقد مثل هـذا املبـدأ 

متر ديربـان يف جنـوب م وحتى مـؤ1955أمهية خاصة منذ مؤمتر باندونج عام 
م, كام كان هلـذا املبـدأ دور خـاص يف سياسـة بلـدان عـدم 1998أفريقيا عام 

. ُاالنحياز سواء يف ممارساهتا اخلارجية أو مـن خـالل املـؤمترات التـي عقـدت
ًحيث أولت الدول األفرو آسيوية يف مؤمتر باندونج اهتاممـا كبـريا ملبـدأ عـدم  ً

ل, ويرجع هـذا االهـتامم بـسبب تـدخالت التدخل يف الشؤون الداخلية للدو
الدول اإلمربيالية يف شؤون الدول الصغرية خالل هذه املرحلة, ولـذلك أكـد 



אא 

 248

مؤمتر باندونج عىل احرتام سيادة مجيع الدول واالمتناع عن أعـامل التهديـد أو 
, فكان مـن بـني 1961استخدام القوة ضد أي دولة, أما يف مؤمتر بلجراد عام 

 نوقشت مبدأ احرتام سيادة الدول وسالمة أراضـيها وعـدم املوضوعات التي
التدخل يف شؤوهنا الداخلية, كذلك تأكد موقف دول حركـة عـدم االنحيـاز 

م, وطـالبوا بـاعتامد 1964ومتسكها بمبدأ عدم التدخل يف مؤمتر القاهرة عـام 
مبدأ التعايش السلمي كأساس قانوين للعالقات الدولية, واسـتمر بعـد ذلـك 

 . ركة عدم االنحياز بمبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدولمتسك ح
 دور حركة عدم االنحياز يف نزع السالح والتعايش السلمي. ثالثا

اتسمت مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية بسباق تسلح بني الـدول, 
رغم ما أكده ميثاق منظمة األمم املتحدة باللجوء إىل الوسائل الـسلمية لفـض 

نازعات الدولية وحظر استخدام القوة, وأمهية أن يلجـأ أطـراف النـزاع إىل امل
اتباع طرق التفـاوض والتحقيـق والوسـاطة والتوفيـق والتحكـيم والتـسوية 
. القضائية, أو أن يلجئوا إىل الوكاالت والتنظيامت اإلقليميـة إلهنـاء نزاعـاهتم

ولوجيـة يف املجـال إال أن فشل سياسة األمـن اجلامعـي يف إطـار الثـورة التكن
ًالنووي قد فرضت شكال جديدا من السلم وهو مـا يطلـق عليـه الـسلم مـن  ً
: خالل توازن ميزان الرعب, أو السلم النووي الذي قام عىل مبدأين أساسيني

ولتحقيق نزع السالح نـص ميثـاق منظمـة . مها مراقبة التسليح ونزع السالح
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 يتعني عىل اجلمعية العامة القيام هبـا األمم املتحدة بأنه من بني املسؤوليات التي
لتحقيق السلم واألمن الدوليني, حتديد املبادئ املتعلقة بنزع السالح, وتنظـيم 
ًالتسليح, ويتضح مما سبق أن حفظ السلم واألمن الدوليني وفقا مليثـاق األمـم 
املتحـدة يتعلـق بتنظـيم التـسليح, بحيـث يكـون هـذا التنظـيم أحـد املبـادئ 

 . تي يتحقق هبا السالم العاملياألساسية ال

اعرتفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة باحلاجة املاسة إىل وضع قواعـد 
م, وجلنـة 1946عامة لتنظيم التسليح, لذلك شكلت جلنة الطاقة الذرية عـام 

م, إال أنه بعد إخفاق هاتني اللجنتـني يف حتقيـق 1947األسلحة التقليدية عام 
سالح التي عهد إليها بـأعامل اللجنتـني الـسابقتني, مهامها شكلت جلنة نزع ال

وتوقفت هذه اللجنة عن نشاطها بسبب توتر الوضع الدويل أثر نشوب احلرب 
م, واسـتمر بعـد ذلـك 1953م وعـام 1950الكورية خالل الفرتة بـني عـام 

ًأسلوب عمل جلنة نزع السالح بني عودة النـشاط والتوقـف, وفقـا للتنـافس 
 الرشقية والكتلـة الغربيـة, حيـث بلغـت التجـارب النوويـة القائم بني الكتلة

 . ذروهتا من قبل الطرفني منذ منتصف اخلمسينيات
يف ظل هذا التنافس املتصاعد بني الكتلتني وتأزم العالقـات الدوليـة, 

م, الذي أوىل موضوع نـزع 1961عقد مؤمتر بلجراد حلركة عدم االنحياز عام 
ء املؤمتر بأمهية متثيل الدول غري املنحازة يف السالح أمهية خاصة, وطالب أعضا
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مجيع املؤمترات الدولية التي تعقد لبحث موضوع نزع السالح, كام أكدوا عـىل 
رضورة إجــراء املناقــشات حــول ذات املوضــوع حتــت رعايــة منظمــة األمــم 
املتحدة, كام ينبغي نزع سالح كامـل وشـامل يف إطـار نظـام فعـال لـإلرشاف 

 تنضم إىل الفرق املنفذة هلذه املهمة أعضاء منتمـني إىل الـدول والرقابة, عىل أن
كام أكد املؤمتر بأمهية عقد اجتامع خاص للجمعية العامة ملناقـشة . غري املنحازة

موضوع نزع السالح, أو عقد مؤمتر عاملي لنزع الـسالح حتـت إرشاف األمـم 
م مناقـشة 1961املتحدة, وبالفعل تناولت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عـام 

 20ً صوتا ضـد 71ًموضوع التجارب النووية, وأخذت قرارا بإيقافها بأغلبية 
 . ًصوتا

م إثر توقـف أعـامل جلنـة نـزع الـسالح التابعـة لألمـم 1964يف عام 
املتحدة انعقد املؤمتر الثاين لدول عدم االنحياز, الذي أكد األعضاء من خالهلا 

 واسـتخدام الطاقـة الذريـة لألغـراض عىل أمهية نزع السالح العام والـشامل
السلمية, وحتريم التجارب النووية وإنشاء مناطق جمردة من األسلحة النووية, 
وقد طالب أعضاء حركة عدم االنحيـاز مـن اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة 

ويف الفرتة ما بني عام . اعتبار القارة األفريقية منطقة خالية من األسلحة النووية
ُم, أبرمـت معاهـدة سـولت األوىل, وبـدأ الطـرفني يف 1973م م ـ عـا1969

املحادثات إلبرام معاهدة سولت الثانية, وخالل هـذه الفـرتة انعقـد مـؤمتري 
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م, 1973م, ومـؤمتر اجلزائـر عـام 1970حركة عدم االنحياز يف لوساكا عام 
 . أكدت فيهام دول احلركة عن ارتياحها لسياسة الوفاق

ايش السلمي معرتف به من كافة دول العـامل, نخلص مما سبق, أن التع
وتتلخص اجتاهات دول عدم االنحياز يف تبني سياسة جديدة ختفف من حـدة 
التوتر العاملي, يف إطار إمجاع شعبي اشرتكت فيه كثري من الدول خالل العديد 
من املؤمترات الرسمية والشعبية وداخل األمم املتحدة هبدف الوصول إىل حل 

السالح, ورغم تعدد اآلراء حول مبـدأ التعـايش الـسلمي إال أنـه ملشكلة نزع 
ًارتبط أساسا بسياسة عدم االنحياز, حيث كان تعبريا عن رغبة الشعوب التـي  ً
ال تؤيد احلروب بكافة أشكاهلا, وتطالب بإقامة جسور من التعـاون والتفـاهم 

  .بني الدول التي ختتلف نظمها االقتصادية والسياسية واالجتامعية
 موقف دول عدم االنحياز من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. رابعا

ّتعد قضية إزالة خطر التهديد النووي, ووضع حد للتـسابق النـووي,  ّ َُ
قضية مركزية يف توجهات احلركـة, التـي تـر أن انتـشار األسـلحة النوويـة 

ة حـصول ويزيد من خطر املواجهـات النوويـ. واختزاهنا هتديد للسلم العاملي
الدول النامية عىل هذه األسلحة; لكثرة خالفاهتا ونزاعاهتا, التي قد تـؤدي إىل 

 دولة 130, وقعت 1968ويف عام . استخدام هذه األسلحة يف الرصاع املسلح
وكان لبعض دول عدم االنحياز موقف . معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية
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ْخمالف, يعز إىل عدم وجود ضامنات حقوقيـة,  وعامليـة, كافيـة لـضامن أمـن ُ
ورأت دول أخـر, أن املعاهـدة غـري . الدول, التي ال متتلك تلـك األسـلحة

عادلة, إذ حترم الدول النامية احلصول عىل التكنولوجيـا النوويـة, وخاصـة يف 
 .جمال االستخدام السلمي, وتوليد الطاقة

, ُطرحت فكرة إنشاء مناطق خالية من السالح النـووي, للمـرة األوىل
ــام  ــل 1956ع ــاز إال يف أوائ ــدم االنحي ــية ع ــر يف دبلوماس ــا مل تظه ; إال أهن

ِّ, وقعت معاهدة حظر استعامل األسلحة النوويـة, 1967ويف عام . الستينيات ُ
وكانــت القــارة .  دولــة25يف أمريكــا الالتينيــة; وانــضم إليهــا, حتــى اآلن, 

حة النووية; غـري أن , منطقة خالية من األسل1964ُاألفريقية, قد أعلنت, عام 
ويف عـام . َّذلك مل يتأت إال بعد سقوط النظـام العنـرصي, يف جنـوب أفريقيـا

ُ طرحت حركة عدم االنحياز فكرة, أن تعلن منطقـة الـرشق األوسـط 1974
 . منطقة جمردة من األسلحة النووية

, أي بعد عام واحد من انعقاد مؤمتر اجلزائر حلركة عـدم 1974يف عام 
م, وبــذلك 1974 مــايو 18جــرت اهلنــد أول تفجــري نــووي يف االنحيــاز, أ

انضمت اهلند للنادي النووي وهي دولة من دول عدم االنحياز, وقد كان هلذا 
التفجري اهلندي آثار سلبية عىل التوجه نحو نزع السالح, حيث شـجع العديـد 
من دول العامل بصفة عامـة ودول العـامل الثالـث بـشكل خـاص عـىل الـسعي 
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ومنذ انعقاد املؤمتر اخلامس لدول عـدم االنحيـاز يف . السالح النوويالمتالك 
, وأعضاء دول حركة عدم االنحياز يبـدون ختـوفهم مـن 1976كولومبو عام 

تفاقم التوتر الدويل والسباق نحو التسليح, خاصة بعد تزايد عدد الدول التـي 
ل متكنت من االنضامم للنادي النووي, وأصبح هناك سـباق واضـح للحـصو

عىل األسلحة التقليدية والنوويـة, وكـان آخرهـا الـسباق النـووي بـني اهلنـد 
 . وباكستان يف هناية التسعينيات والذي تباينت آراء دول عدم االنحياز حوله

أكدت دول عدم االنحياز عىل رضورة وجود خطة زمنية لنزع السالح 
 األسـلحة النووي جيري خالهلا الـربط بـني الـضامنات األمنيـة وإزالـة مجيـع

النووية, ولذلك حثت مؤمتر نزع السالح عىل التفاوض حـول اتفاقيـة دوليـة 
متوازنة األسس متنع استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية حتت أي 
ظرف من الظروف, كام اعتربت دول املجموعة أن تبني قرار من جملس األمـن 

لـدول غـري النوويـة ضـد يوفر تأكيدات أمنية فعالة وغري مرشوطة وشـاملة ل
ًاالستخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية, قد يكـون إسـهاما إجيابيـا  ً
ملنع انتشار األسلحة النووية, وربام يكون كذلك خطوة لتحقيق نـزع الـسالح 

 . النووي
اعتربت دول عدم االنحياز أن إقامة مناطق خالية من األسلحة النووية 

لتحقيق إزالة أسلحة الدمار الشامل, كام رحبت دول يعد بمثابة خطوة أساسية 
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وحلـني . املجموعة بمبادرات إنشاء هذه املناطق منها منطقـة الـرشق األوسـط
حتقيــق ذلــك طالبــت دول املجموعــة مــن إرسائيــل أن تعلــن عــن امتالكهــا 
لألسلحة النووية, وأن تنضم إىل معاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة, وأن 

هتا النووية داخل اإلطـار الكامـل لـضامنات الوكالـة الدوليـة تضع مجيع منشآ
ُللطاقة الذرية, كام رحبت دول عدم االنحياز كذلك بالتقدم الذي أنشئت عن 

 . طريقه منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا
ظلت دول عدم االنحياز تـسعى مـن خـالل مـؤمترات نـزع الـسالح 

ألمنية السلبية لتكـون يف إطـار معاهـدة دوليـة لتحقيق مبدأ اعتامد الضامنات ا
وكان ذلك التوجه هو املـسيطر . متعددة األطراف وذات رشوط قانونية ملزمة

عىل فكر دول حركة عدم االنحياز, ويف ظل افتقاد ضامنات أمنيـة ذات طبيعـة 
عاملية, وعدم صدور قرار جديد من جملـس األمـن حـول الـضامنات األمنيـة 

نات اإلجيابيـة, فـإن دول احلركـة مل تغـري موقفهـا جتـاه املـد السلبية أو الـضام
ًالالهنائي ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية, حيث أهنا ظلت تفـضل دائـام 

 . أن تكون الضامنات السلبية يف صورة معاهدة
 دولة, طرف يف معاهـدة عـدم انتـشار 63َّ, صدقت 2005ويف فرباير 

ِوعقد املـؤمتر اخلـامس, . توكوالت اإلضافيةأسلحة الدمار الشامل, عىل الربو ُ
ُواختتم . , يف الواليات املتحدة األمريكية2005 مايو 27ملراجعة املعاهدة, يف 
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َبإقرار وثيقة مقتضبة, عىل خلفية األزمتني النوويتني كوريا الـشاملية وإيـران; : َ
لـدمار ًفضال عن رضورة تقوية النظام, املنبثق من معاهدة منع انتشار أسـلحة ا

ًومن جهة أخر, يبني تطور أوضاع الطاقة عامليا, أن الطاقة النووية, . الشامل ِّ
كان هلا, وسيكون هلا, دور أسايس, تضطلع به, من منظور التنميـة املـستدامة; 

 .وهو أمر ينطوي عىل تطوير التعاون الدويل
 دور حركة عدم االنحياز يف مكافحة االستعامر اجلديد. خامسا

 الركيزة األساسية التـي تقـوم افحة االستعامر يف كافة صورهكاتعترب م
عليها سياسة عدم االنحياز, حيث أن معظم الدول التي تبنـت هـذه الـسياسة 
ًكانت خاضعة لالستعامر, سواء كان استعامرا مبارشا أو غري مبـارش يف صـورة  ً

 مـرت محاية أو انتداب أو حتى وصاية, ومن ثم فإن التجربة االستعامرية التـي
هبا دول عدم االنحياز أدت إىل اختاذها من مكافحة االسـتعامر هـدف أسـايس 
لسياستها اخلارجية, وإذا كانت دول عدم االنحياز قد اتفقت عىل وضع فكـرة 
مكافحة االستعامر يف مقدمة أهدافها, إال أهنا اختلفت يف مؤمتر بانـدونج عـىل 

من رأي بأن االستعامر ظـاهرة حتديد مفهوم االستعامر اجلديد وأشكاله, فمنها 
غربية حمضة, وال يمكن أن حيدث إال بوساطة الدول الغربية الرأساملية, كذلك 
ًكان هناك من رأي أن االستعامر يمكن أن يكون رشقيا شيوعيا, وبذلك يمكن  ً
للتسلط واهليمنة االستعامرية أن جتر بوسـاطة دول غربيـة رأسـاملية أو دول 

 . رشقية شيوعية
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جهة أساليب االستعامر اجلديد اتبعت دول حركة عـدم االنحيـاز وملوا
 : يف حماربتها لالستعامر اجلديد عدة وسائل متثلت يف اآليت

 . مطالبة الدول االستعامرية بمنح االستقالل للبالد التي مازالت خاضعة هلا. أ
العمل عىل إصدار توصيات من هيئة األمـم املتحـدة واملـنظامت الدوليـة . ب

 . خصصة املختلفة التابعة هلا بإدانة الدول االستعامريةاملت
دعوة الدول الكرب إىل االمتناع عن مساندة وتأييد احلكومات واألنظمـة . ج

 . االستعامرية
مطالبة الدول غري املنحازة بقطع عالقاهتـا الدبلوماسـية واالقتـصادية مـع . د

 . الدول االستعامرية والدول التي تؤيدها
ًالدول غري املنحازة بمـساندة حركـات التحـرر الـوطني سياسـيا مطالبة . هـ

ًواقتصاديا وعسكريا ً . 
ولقد ركـزت دول عـدم االنحيـاز نـضاهلا ضـد االسـتعامر التقليـدي 

 : واالستعامر اجلديد, خالل ثالث حماور أساسية هي
املطالبة بتصفية القواعد العسكرية, وخاصة تلك القواعد املوجودة يف دول . أ

 . النحيازعدم ا
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حماربــة التكــتالت واألحــالف العــسكرية واعتبارهــا مــصادر للحــرب . ب
 والتوتر والدعوة إىل تصفيتها 

املطالبة بإنشاء مناطق سالم, وهي املنـاطق اخلاليـة مـن الـسالح النـووي . ج
وخاصة منطقة البحر املتوسط واملحيط اهلـادي وأفريقيـا وأضـيف إليهـا 

 . ًمؤخرا منطقة الرشق األوسط
 دور حركة عدم االنحياز يف مكافحة التمييز العنرصي. سادسا

 بالنـسبة لـدول Aparthiedإن مكافحة التمييز العنرصي أو األبارتيـد
حركة عدم االنحياز تدخل ضمن كفاحها ضد احلركة اإلمربيالية واالسـتعامر 
التقليدي واالستعامر اجلديد ككل, ألن التمييز العنرصي ما هو إال شكل مـن 

ًل العنرصية التي تقوم أساسا عىل التفرقة العرقية, كـام يعتـرب واألبارتيـد أشكا
ًالشكل األكثر ختلفا ورشاسة من بني أنواع التمييز العنرصي, ولقد متثل موقف 
دول حركة عدم االنحياز من هذه السياسة منذ انعقاد مؤمتر بلجـراد يف تأكيـد 

لكـن كـان ذلـك بـدرجات احلركة املستمر عىل مكافحة التمييز العنـرصي, و
متفاوتة ومتباينة من حيث األمهية, فبيـنام اسـتنكرت دول احلركـة يف مـؤمتري 

م السياسات واملامرسات العنـرصية 1964م والقاهرة عام 1961بلجراد عام 
التي تطبقها أنظمة األقليات البيضاء يف جنوب أفريقيا, والكيان الـصهيوين يف 

م مل يول اهتامم ملسألة التمييـز 1970ساكا عام فلسطني املحتلة, إال أن مؤمتر لو
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أمـا . العنرصي, بل اقترص عىل تأكيد مقررات املؤمترات السابقة يف هذا الـشأن
ًم, فرغم أنه ركز أساسا عىل القضايا االقتـصادية, 1973يف مؤمتر اجلزائر عام 

ًإال أنه أوىل اهتامما كبريا بموضوع التمييز العنرصي, وأصبحت هذه الـسيا سة ً
 . املناهضة للتمييز العنرصي هي السمة األساسية ملؤمترات عدم االنحياز

وبذلك أصبح موقف دول عدم االنحياز من سياسة التمييز العنرصي 
واألبارتيد التي متارسها بعض الدول االسـتعامرية, بتـشجيع مـن اإلمربياليـة 

 حركـة العاملية قد شكلت وما تزال تشكل إحد املـشاكل الرئيـسية لـسياسة
عدم االنحياز, رغم أن تصفية االسـتعامر قـد أصـبحت يف مرحلتهـا النهائيـة 
ًواحلاسمة, إال أن عددا من الشعوب مازال يكافح ضـد اإلمربياليـة والتمييـز 

 . العنرصي والصهيونية يف بعض الدول األفريقية ويف فلسطني
 التحديات التي واجهت وتواجه حركة عدم االنحياز :رابعاملبحث ال

تواجه حركة عدم االنحياز العديد من التحديات منـذ نـشأهتا, حيـث 
ًكان من الطبيعي أن حتاول الدول املـستقلة حـديثا بعـد هنايـة احلـرب العامليـة 
الثانية إجياد ترتيبات أمنية جديدة حتقـق مـن خالهلـا اسـتمرار املحافظـة عـىل 

درة األمـم استقالهلا وحريتها, خاصة بعد أن تأكدت هذه الدول من عدم مقـ
املتحدة لتحقيق السالم واألمن الدوليني, ولقد زاد من هذه التهديـدات التـي 
واجهتها الدول النامية السيطرة الثنائية للكتلة الرشقية والكتلة الغربيـة خـالل 
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ًمرحلة احلرب الباردة, التي كانت تشكل دائام خطرا عـىل دول العـامل الثالـث  ً
فة خاصة, ومن ثم افتقـدت هـذه الـدول بصفة عامة ودول عدم االنحياز بص

الرشوط السياسية والنفسية الرضورية لتوفري أمنها الداخيل واخلارجي, كذلك 
كانت الرتتيبات الثنائية مع أي قـو دوليـة يـستلزم تنـازالت كثـرية للـدول 
الراغبة يف مثل هذه االرتباطات أو الرتتيبات, وخالل مرحلة احلـرب البـاردة 

األمنية يف إطار عاملي بواسـطة حمـورين أساسـيني مهـا تـوازن ُأرسيت التدابري 
القو بني الكتلتني الرشقية والغربية, وكذلك التأثري املقيد للفعالية الـسياسية 
حلركة عدم االنحياز عىل األقل يف الـرصاعات اإلقليميـة, ومـن دراسـة بـؤر 

 يتضح أن معظـم الرصاع والتوتر اإلقليمية يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية,
هذه الرصاعات كانت داخلية, هبدف حتقيق مكاسب شخـصية, إال أنـه كـان 
يالحظ خالل فرتة احلرب الباردة أن نمط هذا الـرصاع كـان جيـر بمـشاركة 
قوات أجنبية, ولقد انعكـس ذلـك عـىل األمـن الـوطني وهتديـد االسـتقرار 

 . الداخيل للعديد من هذه الدول

جهت حركة عدم االنحيـاز تطـورات أساسـية مع بداية الثامنينيات وا
خمتلفة سواء يف توجهها الـسيايس إزاء املعـسكر الـرشقي أو املعـسكر الغـريب, 
والقضايا األساسية يف العامل, والتي أوضحت مد كفاءة احلركة عىل التكيـف 
مع الظروف واملتغريات العاملية اجلديدة, وكان أهم هذه التطورات األساسـية 
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ركة هي املحاوالت املستمرة لـصياغة نظـام اقتـصادي عـاملي يف توجهات احل
جديد, تقوم من خالله بأداء دور مجاعة الضغط االقتـصادية الرئيـسية للـدول 
ًالنامية, وخالل هذه املرحلة بدأ يتضح أن كثريا من األهداف السياسية حلركـة 
 عدم االنحيـاز قـد حتققـت أو فقـدت أمهيتهـا عـىل األقـل, فـاحلرب البـاردة

والتنافس الدويل بدأ يتحول إىل وفاق من خـالل احلـوار املبـارش بـني الـرشق 
والغرب, مما أضعف الدور السيايس الذي كانت تقوم به حركة عدم االنحياز, 
خاصة بعد تراكم اخلربة الفكرية هلذه الدول يف تعاملهـا الـصحيح مـع قـضايا 

 كان هناك تدهور يف املركز ًالنظام االقتصادي العاملي الذي بدأ يزداد نموا, بينام
والتحـدي االقتـصادي احلقيقـي الـذي . االقتصادي بالنـسبة للـدول الناميـة

تواجهه حركة عدم االنحياز يف جمال حركتها االقتصادية هو اعتامد معظم دول 
احلركة عىل املـساعدات االقتـصادية اخلارجيـة للتغلـب عـىل حالـة التخلـف 

منه, وعدم اعتامدها عىل التنمية الذاتيـة سـواء واالهنيار االقتصادي التي تعاين 
عىل مستو كل من الدول الغري منحازة, أو عىل مستو التعاون اجلامعي فـيام 
بينها, ورغم توصل دول حركة عدم االنحياز إىل هذه احلقيقة إال أهنا مل تعمـل 
 عىل مواجهة التحديات االقتصادية التي تواجهها يف إطار إقليمي أو تعاون مع

 . دول عدم االنحياز املختلفة
  التحديات التي تواجهها حركة عدم االنحيازومن ابرز
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 .التحديات االقتصادية: اوال
بدأ االهـتامم بالقـضايا االقتـصادية لـدول عـدم االنحيـاز مـع بدايـة 
ُالسبعينيات, حيث طرح مفهوم التنمية االقتـصادية كجـزء مـن مفهـوم عـدم 

ًاالنحياز التي أصبح يصدر عنها إعالنا مستقال االنحياز, خالل مؤمترات عدم  ً
حول قضايا التنمية االقتصادية, إضافة إىل حتديد برنامج للتعاون االقتـصادي 
جيري االلتزام به, إال أن القضايا األساسية التي تواجهها دول عـدم االنحيـاز 

بـني تتمثل يف سوء أداء النظم االقتصادية العاملية, خاصة مع شيوع عدم الثقـة 
الشامل واجلنوب, حيث ير اجلنوب أن اهلدف األسايس للشامل املتقـدم هـو 
املحافظة عىل النظام االقتصادي العاملي مع إجراء بعض التغيريات املحـدودة, 
أما الشامل فإنه يعمل عىل أساس أن قضايا الدول النامية ذات طبيعة سياسية يف 

الـشامل واجلنـوب وكـذلك املقام األول, ولذلك يوجد مصالح مـشرتكة بـني 
يوجد تعارض لبعض املصالح, إال أنه يوجد ارتباط بـني الطـرفني بحيـث إذا 

 . ًحاول أحدمها حل مشاكله منفردا سينعكس ذلك عىل الطرف اآلخر
 )70(.التحديات األمنية : ًثانيا

                                                 
, ترمجـة محـدي "نحـو مفهـوم أمنـي حلركـة عـدم االنحيـاز"سنج, . ك   .: للمزيد راجع  . 70

, مركـز الدراسـات الـسياسية واإلسـرتاتيجية "ثامنينياتحركة عدم االنحياز يف ال"عبدالرمحن, 
 .1983باألهرام, القاهرة, 
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تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه دول عدم االنحياز منذ نشأهتا يف 
اليب حتقيق أمنها القومي, كذلك التوفيق بني األمـن الـوطني إسرتاتيجية وأس

واألمن اإلقليمي وأمن املجموعـة ككـل, ففـي مرحلـة التنـافس بـني الكتلـة 
الرشقية والكتلة الغربية عىل احتـواء اآلخـر كـان حلركـة عـدم االنحيـاز دور 

وكانـت . واضح يف احتواء األزمات الدولية رغم قدرهتا الـسياسية املحـدودة
سياسة اخلارجية للدول غري املنحازة بمثابة امتداد منطقـي حلركتهـا الوطنيـة ال

املناهضة للسياسات االستعامرية, ومع ذلك كان عـىل دول عـدم االنحيـاز أن 
تعمل يف ظل بيئة دولية متارس فيها سيطرة حمدودة, ومن ثم كان هدف سياسة 

 عىل حريتهـا خاصـة عدم االنحياز هو املحافظة عىل استقالل قرارها واحلفاظ
يف مرحلة احلرب الباردة, والتي انعكست آثارها عىل اجلـزء األفـرو ـ آسـيوي 
ًمن العامل والذي يضم معظم دول حركة عدم االنحياز, التي هلا دورا حيويا يف  ً
توازن القو الدولية, ومن ثم عملت الدول العظمى عـىل جـذب دول هـذه 

ك خالل فرتة اخلمسينيات والستينيات يف املنطقة إىل جماالت نفوذها, ومتثل ذل
املعاهدات العسكرية والتحالفات, ثـم حتـول بعـد ذلـك إىل سياسـة الوفـاق 

 . السيايس العسكري أو االتفاق االسرتاتيجي

أدت التغريات العاملية يف عرص االستقطاب واحلرب الباردة إىل حماولة 
تني العظميـني, إال دول عدم االنحياز لرسم سياسات أمنية مستقلة عـن القـو
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أهنا مل تتمكن من اتباع السياسة ذاهتا سواء فيام يتعلق بتنويع مصادر السالح أو 
احلصول عىل املعونات واملساعدات اخلارجية, خاصة بعد أن بدأ العـامل يتجـه 
ــرتة  ــسود ف ــان ي ــذي ك ــسياسية األكــرب, عكــس االجتــاه ال إىل الوحــدات ال

 إىل التأكيـد عـىل الـذات القوميـة اخلمسينيات, حيث كانت كل دولـة تـسعى
والسيادة الكاملة, ومما ال شك فيه أن هـذا التحـول يتطلـب التوفيـق مـا بـني 

 . اعتبارات التكامل والتنسيق واعتبارات السيادة واالستقالل
 .التحديات الثقافية واإلعالمية : ثالثا

بدأت معامل الدعوة إلقامة نظام إعالمي دويل جديد تتـضح مـع هنايـة 
ًلسبعينيات, وقد بدأت هذه الدعوة تأخذ شكال حمددا يف حركة عدم االنحياز ا ً

م, وكان االهتامم مـن قبـل يرتكـز عـىل إقامـة تعـاون يف جمـال 1983منذ عام 
ًاإلعالم واالتصال, وكان نشاط الدول غري املنحازة يرتكز أساسا يف املـنظامت 

 أن التوجهات اإلعالمية اإلعالمية والرتبوية وبخاصة يف منظمة اليونسكو, إال
والثقافية للعديد من دول احلركة بدأت تقوم عىل االعرتاف بحرية الـصحافة, 
كذلك جيب أن يقوم التـدفق اإلعالمـي عـىل الـدعوة للـسالم والتفـاهم بـني 
الشعوب, كذلك جيب أن تطور البنية األساسية لالتصاالت يف الـبالد الناميـة 

حتقيق التعدديـة اإلعالميـة والـسياسية, إال أن بإقامة األقامر الصناعية, هبدف 
ذلك ال يمكن تنفيذه يف العديد من دول عدم االنحياز التي مازال العديد منها 
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يعيش حتت سيطرة نظم ديكتاتورية أو نظم احلزب الواحد وال يـسمح بحريـة 
 . الصحافة فيها

ا حرية إن غالبية الدول النامية, بام فيها دول عدم االنحياز, ال توجد هب
صحافة, ومن ثم فإن الدعوة إلقامة نظام إعالمي قائم عـىل أسـلوب اتـصال 
جديد نابع من الرغبة يف اخلروج من التحيز اإلعالمي الغريب ضدها أكثـر مـن 

لذلك . ًكونه تعبريا عن حقيقة النظم اإلعالمية القائمة يف ظل املعطيات الراهنة
لنامية بعضها البعض, كذلك تـربز تتضح أمهية التعاون اإلعالمي بني الدول ا

قضية إنشاء جممع أنباء عدم االنحياز, واملجلس احلكومي لتنسيق اإلعالم بني 
ولتحقيـق التقـدم يف . دول عدم االنحياز, وجتمع إذاعات دول عدم االنحيـاز

هذه املجاالت يتطلب املزيد من اجلهود, ألن نطاق العمل حمدود مقارنة بنطاق 
 .القتصاديالعمل يف املجال ا

 . قنية والتةالعلميالتحديات : ًارابع
لقد كان هناك انخفـاض يف مـستو الـوعي العلمـي بـني دول عـدم 
االنحياز, وكذلك عدم وجود مراكز التقدم العلمي, ومن ثـم اجتهـت معظـم 
الدول النامية إىل الدول الصناعية املتقدمة للحـصول عـىل التكنولوجيـا التـي 

علمي, ولقـد ركـزت دول عـدم االنحيـاز منـذ بدايـة يتحقق خالهلا التقدم ال
الثامنينيات اهتاممها لدعم وإقامة مراكز للعلوم والتكنولوجيا, عـىل أن يكـون 
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مقرها الرئييس يف اهلند, ولقد استهدف املركز تزويد الدول النامية بصفة عامـة 
 ودول حركة عدم االنحياز بصفة خاصة باخلربات الفنية والتدريب عىل العلوم

ُاحلديثة, وقد أقر النظام األسايس اخلـاص هبـذا املركـز, ويـرتبط هـذا املركـز 
بمرشوع آخر يتمثل يف إنشاء مركز للهندسة الوراثية يف إطار منظمة اليونيـدو, 
ُوقد أنشئت وحدتني أساسيتني يف كل من اهلند وإيطاليا, كام جر الـربط بـني 

والتكنولوجيـا يف اهلنـد إىل هذين املركزين, ويرجع سبب إنشاء مركز للعلـوم 
التقدم العلمي الذي حققته يف هذا املجال, ومن ثم تعترب اهلند مـن دول عـدم 
االنحياز ذات املستو العلمي والتكنولوجي الذي يمكن من خالله أن تكون 
حلقة علمية وثقافية بني الدول النامية والدول املتقدمة, وأن ما يتوفر لدهيا من 

 تتالءم مع ظروف واحتياجات الدول النامية, يف حـني أن تكنولوجيا متطورة,
ما يتوفر لد الدول الصناعية الغربية يفـوق بكثـري مـا تبتغيـه الـدول الناميـة 
خاصة وأن التكنولوجيا الغربيـة تـسعى إىل امليكنـة الكاملـة يف كافـة مراحـل 

مـستو اإلنتاج يف حني أن العاملة متوفرة يف البالد النامية, لكن يتطلـب رفـع 
 . االستفادة منها

ــني  ــاز, احلــوار ب ــي تواجــه دول عــدم االنحي ومــن التحــديات, الت
ُاحلضارات; إذ أن العوملة, التـي أيسء اسـتخدامها, أسـفرت عنهـا هتديـدات 

ثقافية واجتامعية, عـىل دول العـامل النـامي, بغـري مراعـاة : بفرض أنامط حمددة
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ًكام تواجـه احلركـة حتـديا . تامعيةاحلضارية واالج: للتعددية الثقافية, والفروق
أكرب, يتمثل يف البحث عن سبل دعـم العمـل اجلامعـي متعـدد األطـراف, يف 
مواجهة السياسات االنفرادية, أحدية اجلانب, من خالل دعم األمـم املتحـدة 
ومنظامهتا وأجهزهتا, ويف مقدمتها اجلمعية العامـة; وإعـادة إصـالح وهيكلـة 

لدول األعضاء مقرراهتا, وعدم دفع هذه الدول إىل جملس األمن; هبدف إلزام ا
العمل خارج النظام الدويل; مع رضورة احلفاظ عىل مبادئ القانون الـدويل يف 
العالقات الدولية, واحلفاظ عىل حقوق اإلنسان, وجعل األمم املتحـدة أكثـر 

 .فاعلية يف احتياجات املجتمع الدويل, للحفاظ عىل سالمه وأمنه واستقراره
אאאאא 

. جتتاز حركة عدم االنحيـاز حمنـة تارخييـة كـرب, تكـاد تعـصف هبـا
ووضح ذلك من خالل االرتباط الوثيق للعديـد مـن الـدول أعـضاء احلركـة 

واختذ ذلـك االرتبـاط شـكل التحـالف, والقبـول . بسياسات الدول الكرب
 عـن عـدم متكـن احلركـة مـن حـل ً; فضال)أمريكية(بقواعد عسكرية أجنبية 

. ًالنزاعات البينية للدول األعضاء يف احلركة, بعيدا عن التـدخالت اخلارجيـة
َومن ثم, فإن بعث أهداف احلركة وتفعيل أنشطتها, وحتديد مواقفها السياسية 
غري املنحازة إىل الدول الكرب, ونرصة قـضايا الـدول الناميـة ـ أصـبحت يف 

 . ملواجهة اضمحالل دور حركة عدم االنحيازحاجة إىل جهود مضنية,
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وحتى تكون حركة عـدم االنحيـاز حـارضة يف اإلسـهام يف اسـتقرار 
النظام الدويل, فعليها أن تنشط, بفاعلية, يف خدمـة قـضايا الـسالم يف العـامل, 
ًوكذلك خلدمة مصالح دوهلا العليا; فعليها أال تعكـس هنجـا سـلبيا يف حركـة  ً

ي مد أربعـة عقـود مـن االنخـراط يف حركـة الـسياسة فف. السياسة الدولية
الدولية, بصفة قطب دويل, له ثقله ونفوذه يف النظـام الـدويل, متكنـت حركـة 
ًعدم االنحياز من ترسيخ وجودها يف ذلك النظام, بكوهنـا قطبـا دوليـا ثالثـا ً ً .
 وحتى بعد زوال نظام القطبية الثنائية, أمست العضوية يف احلركة أربعة أمثـال

ّوتـسهم احلركـة, إىل حـد كبـري, يف . 1961ما كانت عليه عنـد نـشأهتا, عـام 
ختفيض حدة التوتر يف حركـة الـسياسة الدوليـة, وحتـى بعـد انتهـاء احلـرب 

فلقد نجحـت احلركـة يف فـرض أجنـدهتا يف قـضايا الـسالم واألمـن . الباردة
سيايس, َّالدوليني, وكذلك يف توثيق عر التكامل االقتـصادي, والتنـسيق الـ
 .بني دوهلا; من أجل محاية استقالهلا من تقلبات حركة السياسة الدولية

ُوإذا كانت مستمرة معاناة دول حركة عدم االنحياز للمـشاكل نفـسها  ً
ًيف التعامل مع القو العظمى, وربام بصورة أكثر تعقيدا من تلك التـي كانـت 

ات, التي تفرضها سائدة, خالل احلرب الباردة, إذ استفحلت غطرسة اإلمالء
القو الكرب يف العامل, بام يـنعكس عـىل اسـتقالل الـدول وحريـة شـعوهبا; 
َّفكذلك ال تزال قضايا السالم واألمن الـدوليني, يف منـاطق التـوتر يف العـامل, 
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كـام أن تفـاقم . تعاين ازدواجية النظام الدويل, عىل حساب أمن العامل وسالمته
ًجودة سـابقا, أد إىل ظهـور هتديـد جديـد, ظاهرة اإلرهاب, التي مل تكن مو

 .يؤثر يف أمن وسالمة دول العامل بعامة, ودول حركة عدم االنحياز بخاصة
ويف ظل النظام الدويل احلايل, تتزايد مـربرات التمـسك بحركـة عـدم 

فبعـد أن كانـت بـؤر . ًاالنحياز, بصفتها عامل توازن مهام عىل الساحة الدولية
طقــة الــرشق األوســط, ترتكــز يف مــرسح العمليــات عــدم االســتقرار, يف من

التقليدي, عىل جبهات املواجهة العربية ـ اإلرسائيلية, ظهرت بـؤر للتـوتر, يف 
ًظل الظروف الدولية احلالية, ال تقل خطرا عام سبق, متثلت يف استرشاء العنف  ّ
 يف العراق وأفغانستان, واحتامالت توتر يف منطقة اخللـيج العـريب; إضـافة إىل

َومن ثم, فـإن حركـة عـدم االنحيـاز, يمكنهـا, . ملف أسلحة الدمار الشامل
ًحاليا, أن تساهم يف إجياد املناخ املالئم للتفـاهم, بـني الثقافـات واحلـضارات 
واألديان واملذاهب; ولذلك, فهي تـستقي مـربرات اسـتمرارها مـن رشعيـة 

 .نيَّوجودها, وازدياد أمهية دورها يف حفظ السلم واألمن الدولي
وإزاء التحديات, التي تواجه حركة عدم االنحياز, فإن تنشيط دورها, 
ًيعتمد, أساسا, عىل الرتكيز يف قضايا التعاون االقتـصادي بـني دوهلـا, يف ظـل 
العوملة; ومعاجلة تزايد الفجوة بني الشامل واجلنوب, من خالل نظام اقتصادي 

َومن ثم, سـيظل دور . فعاملي أكثر عدالة, يضمن حتقيق مصالح مجيع األطرا
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ًحركة عدم االنحياز مؤثرا يف ساحة األحداث والتحديات, وخاصة إذا كانت 
اإلقليمية والدولية, مصممة عىل أن : ّدوهلا, يف الساحة الدولية, بكل متغرياهتا

متثل مصلحة العامل النامي, وحتاور األطراف الدولية, باللغة التي يفهمها العامل 
 .ملصالحًحاليا, وهي لغة ا

אאWאאאא)71( 
بدأت تتغري صورة النظام الدويل يف بداية الثامنينيـات, عـرب عـن ذلـك 
انتصار الغرب يف احلرب الباردة اجلديدة عىل الرشق أكثر مما عربت عنه حقيقة 

قـات الدوليـة يف الوفاق العاملي, وكان من املتوقع أن يتبلور نمط جديـد للعال
ًإطار توازن املصالح, إال أن النمط الفعيل ابتعد كثـريا عـن هـذا املبـدأ, حيـث 
بدأت عملية هتميش دول العـامل الثالـث, ومنـذ اإلعـالن عـن اهنيـار االحتـاد 

م, واشتعال أزمة اخلليج الثانية, بدأت معامل نظام عـاملي 1991السوفيتي عام 
اد الواليـات املتحـدة األمريكيـة بالـسيطرة جديد يف الظهور, تستند عىل انفـر

واهليمنة عـىل الـساحة الدوليـة, إال أن االختالفـات يف العالقـة بـني أمريكـا 
والدول الغربية واليابان بدأت تظهر, وأوضحت هذه احلقيقة حتمية االنتقـال 

                                                 
, " ـ البحث عن دورحركة عدم االنحياز والنظام العاملي اجلديد"خمتار شعيب, : للمزيد انظر . 71

 .1997, 129 مؤسسة األهرام, القاهرة, العدد ,السياسة الدولية
 ., مصدر سابق "املي اجلديدهيكل النظام الع"عبداملنعم املشاط,  −
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إىل نظام توازن قوي أو نظام متعدد األقطاب, إال أن التطورات الدولية أكدت 
ًلواليات املتحدة بالنفوذ يف الساحة العاملية تقريبا, ومـن ثـم فـإن نمـط انفراد ا

عالقات القوة كشف عن وجود أزمة فيام يتعلق بموقع اهليمنـة ويرجـع ذلـك 
 : لآليت

االنتشار النسبي ملوارد القوة وخاصة القوة الصناعية, حيث ظهرت اليابان . 1
عدة صناعية كبـرية, كـام ودول اجلامعة األوروبية كقوة اقتصادية متتلك قا
 . حققت معدالت نمو أعىل من الواليات املتحدة

لقد كان تطور وتنامي وانتشار القوة العسكرية يف العديد من الـدول مـن   .2
 . عوامل رفض اهليمنة املطلقة للواليات املتحدة

قيام التكتالت اإلقليمية ومن أبرزها اجلامعة األوروبية, إضافة إىل وجـود   .3
 سياسية عديدة قد ال تتوافر هلا قاعدة اقتصادية اندماجية, ولكنها تكتالت

تتمتع بقدرة عىل املناورة السياسية يف نطاقها اإلقليمي يمكنها من مواجهة 
 . النفوذ األمريكي

عدم انسجام مكانة الواليات املتحدة األمريكية, حيث أنه رغم امتالكهـا   .4
ن مكانتهــا االقتــصادية بــدأت ًلقــوة عــسكرية متقدمــة تكنولوجيــا, إال أ

ترتاجع بصورة واضحة مما أد إىل حالة عدم توافق خاصة وأن الرتاجـع 
 . يف املكانة االقتصادية يؤدي إىل تقييد املكانة يف املجال العسكري
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اول حركة عدم االنحياز منذ انتهاء احلـرب البـاردة إعـادة تكييـف حت
تبلورت مقرتحات ومـرشوعات دورها ليتواءم مع املستجدات العاملية, حيث 

ًخمتلفة بدأت من تغيري اسمها وصوال إىل إدماجهـا يف هياكـل أخـر, مـرورا  ً
بتغيري أهدافها األساسية, ولذلك تعترب املهمة الرئيسية حلركة عدم االنحياز يف 
املرحلــة الراهنــة هــي البحــث عــن دور جديــد وهويــة جديــدة, خاصــة أن 

ة دور وفعالية, وأن النظام العاملي احلايل املشكالت التي تواجهها ليست مشكل
جيمع تيارات متناقضة بعضها مؤيد حلركة عدم االنحياز وبعضها مناهض هلا, 
حيــث بــدأت تظهــر التوجهــات العامليــة, وأخــر تــسعى نحــو التكــتالت 
االقتصادية سواء كانت يف إطار إقليمي أو عاملي, وإذا كانت هـذه التوجهـات 

ــه يوجــد ــة, إال أن ــة جتميعي ــرصاعات العرقي ــل يف ال ــة تتمث ــات تفتيتي  توجه
والنزاعات األهلية والعنرصية وتعدد الثقافـات, وكـل ذلـك يمثـل حتـديات 
ًلدول العامل الثالث وعىل صـعيدا آخـر هنـاك حماولـة إلعـادة رسـم اخلريطـة 
السياسية واالقتصادية الدولية, فبعض الدول التي كانت يف املـايض مـن دول 

ًز, أصـبحت دوال صـناعية متقدمـة ومنهـا الـصني واهلنـد حركة عدم االنحيا
ودول رشق آسيا, وماليزيـا وإندونيـسيا, وهـذه الـدول بـصفة عامـة تـشكل 
ًتكتالت اقتصادية إقليمية مثل اآلسيان واآلبيك وينعكس ذلك سلبا عىل أمهية 

 . الدور االقتصادي حلركة عدم االنحياز
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النظام العاملي اجلديـد لقد وضح مد ختوف حركة عدم االنحياز من 
م, حيــث بحثــت خــالل اجتامعاهتــا املختلفــة عــن خمــاطر 1991منــذ عــام 

التوجهات اجلديدة التي بدأت تعمل عىل تأسيس نظام عاملي أحادي القطبـني 
يتسم بعنارص جديدة حيد من إمكانات حل املشاكل العاملية املعارصة, بـام فيهـا 

زة, ومن ثم يقل االهتامم الـذي تلقـاه مشاكل الدول النامية والدول غري املنحا
املسائل واملشاكل التي تعني البلدان غري املنحازة, ومـا مل يتغـري هـذا الوضـع, 
ويرتكز االهتامم نحو القضايا التي هتم قطاعات العامل اجلغرافية كافـة, سـتظل 
أهداف حركة عدم االنحياز دون حتقيق, ولقـد عكـس املـؤمتر العـارش أمهيـة 

النظام العاملي اجلديد, وكذلك احلاجة املاسة إىل اختاذ تدابري حمددة التعامل مع 
من أجل تعزيز قدرة احلركة عىل التـصدي للتحـديات التـي يطرحهـا النظـام 
العاملي اجلديد, ولذلك بدأ جتدد االهتامم بمد الدور الذي يمكـن أن تؤديـه 

اللجنـة ُحركة عدم االنحيـاز يف إطـار العالقـات الدوليـة, ولـذلك شـكلت 
م, وحتددت مهمتها يف 1989الوزارية للمنهجية حلركة عدم االنحياز منذ عام 

دراسة تطوير أسـاليب احلركـة وحتـسني أدائهـا وتعزيـز قـدرة حركتهـا عـىل 
التصدي للتحديات التي يطرحها النظام العاملي اجلديـد, إال أن عمـل اللجنـة 

لتحـديات التـي ًوالتوصيات التي خرجت هبـا مل تعكـس مفهومـا للتـصدي ل
ًيطرحها النظام العاملي اجلديد بقدر ما عكست اهتامما عامـا بـرضورة حتـديث  ً
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أدوات وأساليب حركة عدم االنحياز, هبـدف اكتـساب الفعاليـة املنـشودة يف 
العالقات الدولية, وهو مل خيرج عن توصيات حمددة أقـرت خـالل مـؤمترات 

شاء جهـاز دائـم للحركـة, وكان منهـا إنـ. وزراء خارجية دول عدم االنحياز
وكذلك إنشاء جلنة مشرتكة للتنـسيق بـني حركـة عـدم االنحيـاز مـن جانـب 
وجمموعة السبعة والـسبعون مـن جانـب آخـر, وكـذلك تعزيـز دور مكتـب 
التنسيق التابع للحركة يف نيويورك, وتكثيف التنسيق بني دور عـدم االنحيـاز 

 . األعضاء يف جملس األمن
 :)72(حياز والنظام االقتصادي العاملي اجلديدحركة عدم االن: ًأوال

بعد أن أصبحت حركة عدم االنحياز آلية رئيسية للدبلوماسية اجلامعية 
ُللعامل الثالث, أنشئت آلية أخر هي جمموعة السبعة والسبعون, حيـث تبنـت 
دول عدم االنحياز املبادرة التي أدت إىل عقد مؤمتر القاهرة الذي تشكلت فيـه 

م, وأعضاء جمموعة السبعة والسبعون من الدول الناميـة 1964ام املجموعة ع
اتفقت عىل إنشاء هذه املجموعة يف إطار مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية, 
وكانت املجموعة تضم عند إنشائها سبع وسبعني دولة, وكان غالبيـة أعـضاء 

ذات طـابع املجموعة من دول حركة عدم االنحياز, والتي كانت عند تكوينها 
                                                 

 وحممـد الـسيد سـعيد, ,"هيكل النظـام العـاملي اجلديـد"عبداملنعم املشاط, : للمزيد راجع  . 72
 . مصدر سابق ,"النظام العاملي اجلديد"
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وأهداف سياسية, سعت إىل أن تكون رابطة فعالة فيام بني دول اجلنوب حيـث 
تعمل عىل إجياد بيئة دولية ال تعيق التحرر االقتصادي وتنمية البلـدان الناميـة, 
ولقد اعتربت حركة عدم االنحياز أن املؤسسات االقتصادية التي نشأت عقب 

 الدويل والبنك الـدويل واجلـات قـد احلرب العاملية الثانية وهي صندوق النقد
أخفقت يف تنمية اجلنوب, ولذلك جر خالل مؤمتر القمة الرابع لدول حركة 

 توجيه االنتقادات احلادة للنظام االقتصادي 1973عدم االنحياز باجلزائر عام 
العاملي القائم حينذاك, كام طالبت القمـة الرابعـة بتحويـل التجـارة بـني دول 

ات املشرتكة فيام بينها إىل جزء متكامل من إسرتاتيجية اإلنامء اجلنوب واملرشوع
ًاالقتصادي لدول عدم االنحياز, ولقد قررت القمة أن يكون هلـا دورا حموريـا  ً
داخل جمموعة السبعة والسبعون, هبدف دفع التعاون االقتصادي فيام بني دول 

 أنـه حيـسب اجلنوب إال أهنا مل حتـدد املـرشوعات الالزمـة لتحقيـق ذلـك, إال
للمجموعة أهنا مل تتخىل عن مهمة صياغة اخلطوط األساسية, وااللتزام العـام 
للدول النامية لتحقيق هذا التعاون, كذلك بدأت حركة عدم االنحياز يف تنمية 

 . عالقاهتا مع الدول النامية غري األعضاء يف احلركة

 الناميـة    جتسد التعاون بني حركة عدم االنحياز والعديد مـن الـدول
ًم, الـذي كـان تعبـريا عـن 1978املختلفة يف اجتامع نيويورك الـوزاري عـام 

الغضب جتاه نتائج مفاوضات الدول النامية مع الدول املتقدمة حـول مفهـوم 
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ًوتوجهات النظام االقتصادي العاملي اجلديد الذي كان مطروحا آنذاك, حيث 
ًكان حيتوي هذا املؤمتر عىل اهتاما واضحا للدول  املتقدمة بإعاقة تنفيـذ هياكـل ً

التعاون االقتصادي بني الدول النامية وبعـضها الـبعض, كـام اتفقـت الـدول 
النامية خالل املؤمتر بإنشاء نظام إقليمـي للمعلومـات التجاريـة, كـام طالبـت 
بالبدء يف املرحلة التمهيدية للنظام الشامل للمفاوضات التجاريـة بـني الـدول 

لقمة السادس حلركة عدم االنحياز الـذي انعقـد يف هافانـا ويف مؤمتر ا. النامية
م, ربطت احلركة بني مفهوم االعـتامد اجلامعـي عـىل الـذات وبـني 1979عام 

فكرة النظام االقتصادي العاملي اجلديد, كام أدانت حركة عدم االنحياز غيـاب 
امئيـة العدالة يف العالقات االقتصادية الدولية, إضافة إىل إدانة اإلجـراءات احل

التي تتبناها دول الشامل, كام اهتمـت القمـة الـسادسة حلركـة عـدم االنحيـاز 
الدول التي تسعى لفرض نظم اقتصادية عىل الدول النامية, كام وجهت القمـة 
السادسة النقد ملواقف حركة عدم االنحياز لعدم تعاون دول احلركة فيام بينها, 

ً دول احلركة سببا رئيـسيا يف حيث اعتربت غياب اإلرادة السياسية لد بعض ً
 . عدم حتقيق التعاون

   خالل مؤمتر القمة الثامن حلركة عدم االنحياز الذي عقد يف هـراري 
ُم, حدد النظام الشامل لألفضليات التجارية فيام بني الدول النامية, 1986عام 

ًباعتباره برناجما مركزيا كوسـيلة أساسـية إلقامـة النظـام االقتـصادي العـامل ي ً
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ًاجلديد, وجتسيدا إلرادة الدول الناميـة يف تبنـي نمـط االعـتامد اجلامعـي عـىل 
ًالذات, ومثاال يوضح للدول املتقدمة إمكانيـات وقـدرة الـدول الناميـة عـىل 

وبـشكل عـام يكـون . جتاوز خالفاهتا فيام بينها لتحقيق التعاون الـذي تنـشده
نحياز بـصفة خاصـة قـد التعاون بني الدول النامية بصفة عامة ودول عدم اال

ًشكل للحركة ضامن لالستقالل السيايس, ودليال عىل وعي وفهم واستعدادها 
لتبادل املنافع والتعاون فيام بينها, إضـافة إىل عـدم إعفـاء دول عـدم االنحيـاز 
ًللدول املتقدمة من مسؤوليتها جتاه تنمية دول اجلنوب, كام أدركت احلركة دائام 

وضع االقتصادي العاملي عـىل التعـاون فـيام بـني دول االنعكاسات السلبية لل
اجلنوب, ولقد تأكد ذلك خالل مؤمترات قمـة دول عـدم االنحيـاز املتعاقبـة, 
حيث عملت احلركة عىل تدعيم الروابط فـيام بـني دول اجلنـوب هبـدف دعـم 
موقف اجلنـوب يف عمليـة التفـاوض الدوليـة مـع الـشامل يف إطـار عالقاتـه 

ًأكيدها عىل أن هذا التعاون بني دول اجلنوب يكون قادرا عىل االقتصادية, مع ت
جتنيب الدول النامية من التداعيات السلبية لألزمات االقتصادية التي تتعرض 

 . هلا دول الشامل بصفة مستمرة وبشكل دوري
 :)73(عدم االنحياز واألمن الوطني يف ظل النظام العاملي اجلديد: ًثالثا

                                                 
, الـسياسة "حركة عدم االنحياز والنظام العـاملي اجلديـد ـ البحـث عـن دور"خمتار شعيب,  . 73

 الدولية, مصدر سابق 
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التضامن بني الشعوب األفريقية واآلسيوية يف ُمنذ أن عقدت مؤمترات 
, 1955العرشينيات من القرن املايض والتي ارتقت مع انعقاد مؤمتر بانـدونج 

أدركت شعوب القارتني بأهنا تعاين من مشاكل واحدة وأن مصريها وعـدوها 
واحد, لذلك كان يواجه حركة عدم االنحياز منذ نشأهتا مشكلة أساسية تتمثل 

قيق األمن لدول عـدم االنحيـاز, خاصـة وهـي دول تتميـز بنـدرة يف كيفية حت
املوارد, مع احلاجة إىل بناء مؤسسات تعمل عىل إشباع احلاجـات االقتـصادية 

وقـد . ًرغم أن معظم دول احلركة كانت أطرافا يف نزاعات ورصاعات إقليمية
أمنهـا دفع النظام العاملي اجلديد دول حركة عدم االنحياز إىل أن يكون حتقيـق 

الوطني هـو غايتهـا األساسـية, والتـي تـدور يف حميطهـا سياسـتها اخلارجيـة 
والداخلية, خاصة وأن النظام الدويل املعارص يتميز بوجود كيانات إما متعددة 
اجلنسية أو منظامت وهيئات دولية, ولتعامل الدول النامية مع هـذه الكيانـات 

خاصـة وأن الكيانـات يتطلب نمط من التفاعالت يتـسم بـاحلرص الـشديد, 
الدولية والرشكات متعددة اجلنـسيات أو الـرشكات غـري القوميـة هـي التـي 
تتعامل مع السلع اإلسرتاتيجية سواء كانت أسلحة أو تكنولوجيا أو مال وهي 

 . عنارص مؤثرة يف بناء األمن الوطني للدول النامية

من دراسة وحتليـل أسـباب عـدم االسـتقرار ومـصادر هتديـد األمـن 
لوطني للدول النامية يتأكد أن مصادر التهديد الداخلية هلا الغلبة عىل مصادر ا
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التهديد اخلارجية ويتضح ذلك من تعدد سقوط أنظمة احلكم واالستيالء عـىل 
السلطة بطرق غري رشعية, ولقد أد ذلك إىل التحـول يف فهـم وبنـاء األمـن 

 األوسع الـذي يتعلـق الوطني من جمرد الدفاع واإلعداد العسكري إىل املفهوم
ًبالتحوالت االجتامعية والسياسية, ومل يعد قـارصا عـىل اجلوانـب العـسكرية 
فقط, ولقد شـهدت الـساحة اإلسـرتاتيجية الدوليـة العديـد مـن التحـوالت 
اهليكلية, التي مل تعد قارصة يف تداعياهتا عىل شكل واجتاهات توزيع مقومـات 

تدت كـذلك إىل كافـة التفـاعالت التـي القوة داخل هذه البيئة اجلديدة, بل ام
ًتشهدها بام فيها ظاهر الرصاع, فهذه الظـاهرة كانـت تتحـدد سـابقا وبدرجـة 
كبرية يف ضوء آليات نظام القطبية الثنائية, لكـن اآلن أصـبحت هنـاك سـيولة 
أكثر يف التعامالت الدولية وتوليد مصادر جديدة للرصاع, ولقد سـاهم ذلـك 

رار وضبط الرصاع, حيث بدأت حالة عدم االسـتقرار يف فقدان آليات االستق
واالضطراب املـصاحبة لعمليـة التحـول يف النظـام الـدويل, تـرتك تـداعياهتا 
املبارشة وغري املبارشة عىل سباق التسلح بني العديـد مـن دول العـامل الناميـة, 
ومنها دول عدم االنحياز, حتى كانت النفقـات العـسكرية يف أعـىل معـدالهتا 

بعد حرب اخلليج الثانية, رغم إشكاليات ضبط وتقييد عمليات انتقال خاصة 
السالح والتكنولوجيا العسكرية, بل وكذلك إىل التناقض البـني يف سياسـات 
معظم الدول املصدرة للسالح التقليدي, وينبع هذا التنـاقض مـن املحـددات 
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 مرحلة االقتصادية النامجة عن األزمة التي واجهت رشكات صناعة السالح يف
ما بعد احلرب الباردة, والتدين امللحـوظ يف النفقـات العـسكرية العامليـة عـىل 
التسلح, وهي األزمة التي تشتد وطأهتا يف حالة دول أوروبا الرشقية, وكذلك 

 . وجود دول ال تضع يف اعتبارها اجلهود اهلادفة إىل احلد من جتارة السالح
للدول النامية بصفة عامة, وبمقارنة النسب الكلية لإلنفاق العسكري 

يتضح وجود فوارق جوهرية بني املناطق املختلفة املكونة لـه, حيـث ختـصص 
ًدول الرشق األوسط حصصا من دخلها ألغراض الدفاع هي األعىل يف العامل, 
فبعد أن كانت هذه النسبة يف مطلـع الـسبعينيات تفـوق بمقـدار الثلثـني عـن 

إىل قرابة ثالثة أمثال املتوسط العـاملي, ولقـد املتوسط العاملي, إال أهنا ارتفعت 
شهدت دول القارة األفريقية نفس الظاهرة, فلقـد شـهد اإلنفـاق العـسكري 
ًارتفاعا كبريا يف السبعينيات بالرغم من الركود االقتصادي الذي كانت تعانيـه  ً
الدول األفريقية, إال أن اإلنفاق العسكري وصل ذروته يف هنايـة الـسبعينيات 

ية الثامنينيات, حيـث وصـل إىل ضـعف مـستواه, أمـا بالنـسبة ملعـدالت وبدا
اإلنفاق العسكري لدول أمريكا الالتينية, فلقد كان هناك انخفاض ملحـوظ, 
حيث انخفضت حدة الرصاع واملنافسة بني هذه الدول إىل درجة كبرية, وعـىل 

, إال أن الرغم من أن دول أمريكا اجلنوبية قد اسـتمرت يف براجمهـا التـسليحية
ًحصتها من اإلنفاق عىل املؤسسة العـسكرية قـد نـام بمعـدالت بطيئـة جـدا, 
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أما منطقة رشق آسيا كان اإلنفـاق العـسكري . مقارنة بالدول النامية األخر
أما دول جنوب آسيا فهي . أقل من املعدالت التي كانت سائدة يف السبعينيات

ــرصاعات الدي ــدد ال ــث تتع ــستمر, حي ــؤر رصاع م ــشكل ب ــة ت ــة والعرقي ني
واحلدودية, واإلنفاق العسكري يف هذه املنطقة التي تعترب من أفقـر املنـاطق يف 
العامل قد زاد بمعدل ثالثـة أضـعاف املعـدالت التـي كانـت سـائدة يف أوائـل 
الثامنينيات, ويتحمل هذه الزيادة كل من اهلند وباكستان, وكـذلك رسيالنكـا 

 باملائة, ويرجع سبب االرتفـاع يف 388والتي زاد معدل إنفاقها العسكري إىل 
اإلنفــاق العــسكري إىل الــرصاعات العرقيــة والطائفيــة التــي هتــدد الوحــدة 

 . السياسية للدولة
يتضح من تزايد معدالت اإلنفاق العسكري للدول النامية بصفة عامة 
ودول عدم االنحياز بصفة خاصة بازديادها بدرجة عاليـة عـن معـدل إنفـاق 

, رغم احتياج الـدول الناميـة إىل مواردهـا مـن أجـل التحـول الدول املتقدمة
االجتامعي, كام يتضح من تدفقات السالح للدول النامية خالل الفرتة مـا بـني 

 مليـار 610.106م, إن إمجـايل التـدفقات كانـت 1990م وحتى 1950عام 
 مليار دوالر, 248.458دوالر, كان نصيب دول الرشق األوسط منها حوايل 

 مليار دوالر, بينام كان 45.356ن نصيب دول شامل أفريقيا حوايل وكذلك كا
 مليـار دوالر, أمـا 45.593نصيب الدول األفريقية جنوب الصحراء حـوايل 
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 مليار دوالر, وكان نصيب دول 91.614نصيب دول جنوب آسيا كان حوايل 
 مليار دوالر, بينام كان نـصيب دول أمريكـا 113.084الرشق األقىص حوايل 

 مليار دوالر, وكـان نـصيب دول أمريكـا الوسـطى 52.602نوبية حوايل اجل
 مليـار دوالر,  لـذا يتـضح االسـتنزاف االقتـصادي لـسباق 13.399حوايل 

التسلح, حيث زادت النفقات العسكرية للدول النامية بشكل واضح, خاصـة 
ه, ًمع التزايد الرسيع يف نظم التسليح التقليدي الذي أصبح أكثر تعقيدا وتكلفـ

كام أن األسلحة املتطورة هي التي أصبحت مطلوبة بدرجة كبرية, وتزايدت يف 
جماالت التعاقد ووصـلت إىل التـدريب وتـوفري الـصيانة ممـا رفـع معـدالت 
 . اإلنفاق العسكري, ولقد أد ذلك إىل زيادة مستو العنف بشكل ملحوظ
نيـة وملواجهة تنامي معدالت اإلنفاق العـسكري زاد عـدد الـدول املع

بنزع السالح, وكان يف مقدمتها دول حركة عدم االنحياز, والتي كان هلـا دور 
بناء يف النهوض بالرتتيبات اإلقليمية واحتواء العديـد مـن الـرصاعات إال أن 
ًيبقى دورها احليوي أساسيا يف العمل عىل تفعيل حمادثات احلد مـن األسـلحة 

 ومنها معاهدة عـدم انتـشار بكافة صورها وتوسيع نطاق االتفاقيات الدولية,
األسلحة النووية, وكذلك احلد مـن تكنولوجيـا الـصواريخ, وهنـاك كـذلك 
مقرتحات أكثر جدية لتعزيز األمن, مع احلد من اقتناء األسلحة, مثـل خطـط 
إعادة التشكيل الـدفاعي أو األمـن اجلامعـي, كـام جيـب أن تعمـل دول عـدم 
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اخلارجية من أجل القيام بـدور بنـاء االنحياز عىل التفاهم والتنسيق مع القو 
ًيف الرتتيبات اإلقليمية للحد من األسلحة, عوضا عن تقليصها, األمر الذي مل 
يطالب به العديد من الدول, ولذلك جيب أن تقـوم الـدول املتقدمـة يف إطـار 
النظام العاملي اجلديد بضبط مبيعاهتا من األسـلحة, عـىل أن يطبـق ذلـك عـىل 

 .اعمجيع أطراف الرص

אאWאאאאא 

تتعدد عوامل الضعف الكامنة يف حركة عدم االنحياز التي تـؤثر عـىل 
ًإمكانية ممارستها ملهامها لكن املشكلة الرئيسية التي تواجهها حاليا هو مفهـوم 

ري مقـصور عدم االنحياز ذاته, والذي تطور منذ أوائل الستينيات وأصـبح غـ
عىل معني االلتزام السلبي الـذي حيـوي يف جـوهره انتهـاج سياسـة خارجيـة 
مستقلة سعت إليها الـدول حديثـة االسـتقالل, واكتـسب هـذا املفهـوم عـرب 
مراحل متعددة رؤية متكاملة ملـا جيـب أن تكـون عليـه العالقـات الدوليـة يف 

ن تكـافؤ ومـساواة, إال جماالهتا السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية م
أن فاعلية حركة عدم االنحياز ال يمكن حتقيقها إال مـن خـالل التغلـب عـىل 
ًعوامل الضعف الكامنة حتى يمكنها التعامل مع النظام العـاملي اجلديـد وفقـا 

ويتوقف عالج أسباب الضعف يف حركة عدم االنحياز عىل . ملبادئها وأهدافها
يث احلركـة مـن خـالل إعـادة ترتيـب سعي دول حركة عدم االنحياز لتحـد
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ًأولوياهتا التي تعاين منها احلركة حاليا, وهو األمر الذي يتطلـب جمموعـة مـن 
السياسات املوحدة التي يمكن أن تتخذها دول عدم االنحياز من خالل إحياء 
حوار الشامل واجلنوب واالعتامد عىل الذات بإجياد نوع من التاميـز يف التعـاون 

يف ســبيل ذلــك طرحــت احلركــة خططهــا املــستقبلية ملواجهــة فــيام بينهــا, و
التحديات التي تواجهها, وحتددت مالمـح املتطلبـات التـي حتتاجهـا احلركـة 
خالل املرحلة القادمة يف الرتكيز عىل املشاكل االقتصادية والرتكيز عىل قـضايا 

ومحايـة التنمية إضافة إىل الرتكيز عىل القضايا امللحة واخلاصة بحقوق اإلنسان 
 . البيئة وتعزيز دور األمم املتحدة

وضح أمهية تطوير مبـادئ وأهـداف حركـة عـدم االنحيـاز لتواكـب 
التطورات العاملية فبدأت االتصاالت الداخلية فيام بني أعضاء احلركـة هبـدف 
وضع إسرتاتيجية مستقبلية تتناسب مع هذه املتغـريات العامليـة ودعـم املنـاخ 

ً عالج أسباب ضعف حركة عدم االنحياز سبيال نحـو الدويل اإلجيايب, ويعترب
حتقيق إسهام احلركة يف صياغة نظام عاملي جديد مل تتحدد معامله بدقة بعـد, إال 
أن عالج بعض أسباب ضـعف احلركـة يمكـن أن ينفـذ عـىل املـد القريـب 
وبعضها عىل املد البعيد, إال أن األمر يتوقف بقدر كبري عىل ما سوف تقـرره 

دم االنحياز من ترتيبات وارتباطات إزاء النظام العـاملي اجلديـد, كـام حركة ع
يتضح أمهية دور حركة عدم االنحياز يف إصالح األمم املتحدة وإعادة هيكلتها 
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والتي جيب أن تتسع من خالهلا عضوية جملس األمن وحتقيق مزيد من الشفافية 
شطة اجلمعية العامـة, يف ممارسات جملس األمن وحتقيق التوازن بني أنشطته وأن
 . ًباعتبار أن ذلك إسهاما يف صياغة النظام العاملي اجلديد

ولذلك فإن حركة عدم االنحياز تواجه حتديات هامـة ومتعـددة حتـتم 
عليها رضورة الدخول يف حوار حقيقي مع كافة األطراف الدوليـة مـن أجـل 

عاملي اجلديد, الذي توفري احتياجاهتا واملسامهة الفعلية يف رسم خريطة النظام ال
يتحقق يف إطـاره الـسالم العـادل والـشامل واملتكـافئ والـذي يلبـي حقـوق 
ومصالح األمم والشعوب, مع طرح مفهوم جديد لألمـن الـدويل يقـوم عـىل 

 . مبدأ تكافؤ الفرص يف املصالح والثقة املتبادلة والتعايش السلمي
 موقف احلذر منذ ظهور حركة عدم االنحياز اختذت القوتان العظميان

والرتقب منها, مع أن حركة عدم االنحياز مل تكن متتلك القـوة املاديـة الذاتيـة 
التي تنافس هبا الدول العظمى, خاصة وأن احلركة حتدد دورها يف التوفيق بني 
القوتان العظميان واملسامهة يف حتقيق األمن والسلم الدوليني, ومل تكن سـلبية 

دت إىل تراجـع مـسرية احلركـة, وحـدت مـن حركة عدم االنحياز هي التـي أ
ًالدور الذي كان جيب أن تقوم به سياسيا بل كان هناك العديـد مـن األسـباب 
الذاتية الداخلية التي أدت يف جمملها إىل تراجع حركة عدم االنحيـاز وختتلـف 

 : هذه العوامل يف اآليت
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