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 تقدمي:

الدويل يف   اجملتمع  ميكانيزمات  العمل على فهم  الدولية  العالقات  تتضمن دراسات 
الدولية   العالقات  الراهنة والقدمية. ولفهم صورة هذه احلالة جيب استيعاب نظرايت  حالتيه 
من جهة، واتريخ هذه العالقات من جهة اثنية، كما جيب دراسة خمتلف الفاعلني يف اطار 
العالقات العاملية، ومن بني هؤالء الفاعلني الدولة املتدخل األكثر وجودا وقدما، وفاعلية يف  

 الظام الدويل، لكونه يتأسس على سيادة كانت حديدية وأصبحت مرنة فيما بعد.

ويتجسد الفاعلون االخرون يف املنظمات الدولية احلكومية، وعلى رأسها هيئة األمم  
تدخل يف حتريك  يخرى تنضوي حتت هذا اللواء األممي. كذلك  املتحدة، وكذا مؤسسات أ

وكياانت   تنظيمات غري حكومية  أو  أفرادا  دوالتيون سواء كانوا  فاعلون غري  الدويل  النظام 
 متعددة اجلنسية. 

 املبحث التمهيدي: األسس املنهجية ملالحظة وتفسري العالقات الدولية 

 املطلب األول: الوقائع الدولية 

 وىل: مفهوم العالقات الدولية الفقرة األ

تنضوي حتت لواء العالقات الدولية جمموع من العالقات التقليدية بني الدول واليت  
فعلى   األطراف.  واملتعددة  الثنائية،  االتفاقيات  وكذا  الديبلوماسية  االتصاالت  يف  تتجسد 
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تضم املؤسسايت  الدولية   املستوى  الو   العالقات  عرب  والقوى  الدولية  وجمموع  املنظمات  طنية 
 التبادالت واألنشطة العابرة للحدود.

 

 

 الفقرة الثانية: مفهوم اجملتمع الدويل  

يف   بتنوعه  يتسم  وهو  الدول،  مجاعة  اىل  الدويل  اجملتمع  أصل  رتكيب  اليعود 
برملاان وال جيشا مجاعيا. ويتميز اجملتمع   لكونه ال ميلك حكومة وال  االتفاقية  ومبيكانيزماته 

 بكونه مؤسس على تنمية التعاون أبشكاله املختلفة.الدويل 

الدول  ازدايد  نوع  فقد  وتوسعت،  الدولية  العالقات    بينها العالقات    طبيعة   تنوعت 
العالقات   ما كانت  فغالبا  جديدة،  مستوايت  على  ونشرها  املوجودة  النظم  ثبت  ما  وهذا 

أصبحت  أهنا  إال  السياسي،  احلقل  يف  حمصورة  الدول  بني  فأكثر    التقليدية  أكثر  متزامحة 
وأدخل التطور غري العادي مفهوم التعاون االقتصادي والتقين، وأدى إىل تشعب العالقات  

  1الدولية.

 املطلب الثاين: منهجية التحليل املشاكل الدولية 

 الفقرة األوىل: العالقات الدولية كعلم مستقل

است  مث  بذاته حيث  موضوعا مستقال  اليوم  الدويل  اجملال  من  أصبح  تدرجييا  خالصه 
 الديبلوماسي.  القانون مث من التاريخ

 
 11، مكتبة مدبولي، ص, 1999قانون العالقات الدولية، ترجمة نور الدين للباد، الطبعة األولى،  غي آنيل:  1
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حيث   السياسية  الدراسات  معاهد  من  الدولية  العالقات  مادة  استخالص  مت  لقد 
جزءا من املعارف    شكلت  كانت جزءا من املعارف امللقنة خالل الدراسات السياسية حيث
 .امللقنة خالل سنوات االجازة بشعبة القانون يف بداية السبعينات

 

 

 الفقرة الثانية: منهجية مقاربة العالقات الدولية 

ملقاربة مادة العالقات الدولية جيب االستناد اىل املنهج الوصفي وكذا اىل التصنيف  
 . الثالثت انابإلضافة اىل التحليل االمربيقي، وذلك بشكل يسمح بتداخل هذه املكو 
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 الفصل األول: اجملتمع الدويل

 األول:املفاهيم النظرية للعالقات الدوليةاملبحث 

التيار األول يف   الدولية، يتجسد  العالقات  تياران أساسيان متداوالن يف حق  هناك 
 ، أما التيار الثاين فيتجسد يف االجتاه السلمي )النظامي(.الفوضوي االجتاه 

 املطلب األول: العوامل احملركة للعالقات الدولية

 وعوامل بشرية. هناك عوامل طبيعية 

 الفقرة األوىل: العوامل الطبيعية

 تتجسد أهم العوامل الطبيعية يف:

لكون   - نظرا  القدمية،  العصور  منذ  ويعترب ركيزة مهمة  اجلغرايف:  العامل 
النبااتت وكذا   الرتبة ونوعية  تتأثر حتما ابملناخ وطبيعة  والسياسية  احلياة االجتماعية 

 وبشكل أساسي ابملوقع اجلغرايف. 
سكانال - عدد  قارب  الدميغرايف:  نسمة،    املعمور  عامل  ماليري  سبعة 

ال الغين  الشمال  ال ذمقسمة بني  الفقري  الدميغرايف، واجلنوب  العجز  ي  ذي يعاين من 
 يعرف ارتفاعا مهوال يف عدد السكان )الصني واهلند(.

املتعلقة مبصدر   املشاكل  تتمثل يف  اإلشكاالت  من  الوضعية جمموعة  هذه  تطرح  و 
 اء وكذا مشاكل الضغط الدميغرايف، والكوارث الطبيعية.الغد
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الطبيعية   - الثروات  الدولة على  فتوفر  الطبيعية:  املتعلق ابلثروات  العامل 
تعيش   جيعلها  تكون  إالغنية  أن  أو  اقتصاداي  مستقرة  تكون  أن  اما  احلالتني:  حدى 

 موضوعا للتطاحن بني القوى واللوبيات الداخلية واخلارجية. 

 ثانية: العوامل البشرية الفقرة ال

الدويل حيث   - النظام  تغيري  اىل  العامل  هذا  أدى  التكنولوجي:  العامل 
 اىل نظام أحادي القطبية.  ة نظام ثنائي القطبيمن انتقل العامل 

صدام   - اىل  أدت  حيث  والثقافية:  والروحية  االيديولوجية  العوامل 
 حقوق االنسان. نشوء رأي عام عاملي سلمي ومتطلع اىليف رات وسامهت ااحلض

 املطلب الثاين: التيارات النظرية لدراسة العالقات الدولية 

 تتنازع املشاكل الدولية عدة تفسريات نظرية:

 الفقرة األوىل: املدرسة الواقعية 

املدرسة يف   املعتمدة من طرف مو تتجسد هذه  الواقعية  غنتاو ورميوند أرون  ر املفاهيم 
الفوضوية والصراعية للمجتمع الدويل، ويتم تدعيم هذا التيار    اللذان أاثرا االنتباه اىل الطبيعة 

 حاليا من طرف الواقعني اجلدد.

العالقات الدولية. ويرد دعاة  الواقعية اسم أطلق على مقاربة نظرية معينة يف دراسة 
البلوبونيزية. ولقد عزا   التاريخ القدمي، وتيوكليدس مؤرخ احلرب  الواقعية جذورها الفكرية إىل 
تيوكليدس أسباب احلرب بني أثينا وإسبارطه إىل تفوق قوة أثينا العسكرية، األمر الذيّ  ولد  
تيوكليدس هذه وغريها حول تصرف   وتعترب مالحظات  القوة.  إسبارطه من هذه  ختوفا يف 
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أوائل دعاة هذا   الدولية. ومن  العالقات  تقييم  املنهجيات األساسية يف  نواة إحدى  الدول 
مكيافيللي وتوماس هوبز وماكس فيرب، علما أنه قد يكون بني العديد من    النهجً  الفكري 

الفالسفة والالهوتيني واملؤرخني واحملللني السياسيني من يصنفوا كواقعيني، إال أن ما من أحد 
بني هؤالء املفكرين اعترب نفسه واقعيا. وعلى الرغم من أن جذور الواقعية منت يف كتاابت  

أهنا مل أتخذ صفة املنهج النظري لدراسة العالقات الدولية إال مؤخرا،   هؤالء املفكرين، إال
او توكان هلانز مورغن  .وحتديدا يف أواخر الثالثينيات من القرن العشرين وبداايت األربعينيات

األثر الكبري يف هذا التطور. فقد كان من أوائل املفكرين الذين اعتمدوا التسمية »الواقعية،«  
 مقابل األحباث املثالية املزعومة يف جمال العالقات الدولية اليت كانت سائدة  وثبتوا أسسها يف

يف الفرتة ما بني احلربني العامليتني. ولقد آمن الكاتبان بعدم وجود تناغم طبيعي بني مصاحل  
أنمل أن  مبكان  واخلطورة  الغباء  ملن  وأنه  الدول  الدول    خمتلف  بني  الصراع  جلم  إبمكانية 

القانو  الدولية. واعترب  والدميقراطية ن الدويل  بواسطة  هذان املفكران أن فشل دعاة    والتجارة 
املثالية والدبلوماسيني معهم يف فهم هذه األطر األساسية أدى إىل فشل عصبة األمم مبنع  

 2. اندالع احلرب العاملية الثانية وسيطرة هتلر على معظم أجزاء أورواب

 الفقرة الثانية: االعتماد املتبادل 

االعتماد املتبادل: يدافع العديد من املفكرين واألساتذة عن عامل مؤسس على النظام  
 والتعايش مما يساهم يف اهناء الصراعات الكربى.

قال بعض   السبعينيات.  لدراسة معمقة يف بداية  املتبادلة خيضع  التبعية  أخذ مفهوم 
املفكرين بوجود تغيريات أساسية ثالث يف العالقات الدولية. أوهلا، إن تبعية الدول املتبادلة 

لسلع االستهالكية إىل األمن. اثنيها، اأصبحت أكرب يف جمموعة متنوعة من املسائل، من  
 

  ، دبي اإلمارات العربية المتحدة، 2008، مارتن غريفيثس وتيري أوكاالهان: المفاهيم األساسية في العالقات الدولية، مركز الخليج لألبحاث 2

 453ص.
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على صنع القرار إزاء االقتصاد العاملي آخذة ابلتضاؤل. اثلثها، إنه كلما زاد   إن قدرة الدول
الربط املتبادل بنيً الدول كلما أصبح ضعفها أكرب إزاء االضطراابت واألحداث يف مناطق  
أخرى من العامل. ودليال على هذه التغريات، يشري منظرو التبعية املتبادلة إىل زايدات كبرية 

امل رأس  تدفق  اجلنسيات  يف  املتعددة  الشركات  ونشوء  التكنولوجيا  ونقل  البلدان  عرب  ال 
وتصاعد حرارة العالقات بني القوى العظمى وتنامي أمهية املنظمات الدولية )احلكومية منها  
اإلنسان   حبقوق  متعلقة  مسائل  إىل  إضافة  احلدود.  على  املنفذية  وزايدة  احلكومية،(  وغري 

وسيا والبيئة  والنمو  السياسة  والفقر  أعمال  جدول  إىل  سبيلها  شقت  اليت  الطاقة  سات 
القوة   سياسات  بدت  املتبادلة،  التبعية  منظري  من  للعديد  ابلنسبة  الدول.  لدى  اخلارجية 
تعاوان حتت حكم   أكثر  عامل  أمام  الطريق  تفسح  وكأهنا  الباردة  احلرب  مرحلة  إابن  العارية 

املتبادلة مل يكونوا يتحدثونً  فقط عن زايدة القانون. ومن املهم أن نفهم أن منظري التبعية  
الرتابط يف جمموعة من املسائل املتنوعة. فالنقلة كانت أيضا نوعية، والعامل صار متغريا. إن  
وكأهنا   تبدو  تعد  مل  القومية  مصاحلها  وراء  مستقلة  تسعى  الدول  إن  القائلة  الواقعية  النظرة 

تصرف اليت  الطريقة  عن  دقيقة  صورة  اآلن  روبرت تقدم  مساها  ظروف  يف  الدول  فيها    ت 
 3.بعية متبادلة مركبة ت وجوزف اني  كيوهان

 الفقرة الثالثة: التبعية

مت تطوير مفهوم التبعية يف الستينيات والسبعينيات لتحديد عدم املساواة البنيوية يف  
ا لالقتصاد  البنيوية  املدرسة  مبنية على عمل  النظرية  العاملية. وهذه  والسلطة  لسياسي  الثروة 

ويف    .الدويل التابعة لعامل االقتصاد األمريكي الالتيين راول بريبيش الذي برز يف الثالثينيات
أمريكا الشمالية، فإن املناصر الرئيس لنظرية التبعية هو أندريه غندر فرانك، على الرغم من  

النظرية كفرانند هلذه  أيضا  مناصرة  الالتينية  أمريكا  من  مهمة  أخرى  شخصيات  و  وجود 
 

 65  ص. ، نفس المرجع  3
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ويقصد ابلتبعيةُ  الشروط املفروضة من قبل دول أجنبية   .كاردوزو وتيوتونيو دوس سانتوس
واالتفاقيات التجارية غري    فيما يتعلق بتعرض بلدان العامل الثالث لالستثمار األجنيب املباشر

  املتساوية، وتسديد الفوائد على الديون، ابإلضافة إىل أن تبادل املواد األولية لسلع مصنعة 
واألطراف.   املركز  بني  متوازنة  غري  بنيوية  عالقات  نشوء  ابألساس  يسبب  الثمن  غالية 
اخلارجي«   »الشفط  من  نوعا  املباشر  األجنيب  االستثمار  حيدث  فرانك،ُ   غندر  وحبسب 

التخلف  وأييت  املركز،  إىل  األطراف  من  تلقائيا  الثروة  تتحول  لذلك.    حبيث  نتيجة  املزمن 
هي   فائضها  فالرأمسالية  من  التابعة  الدول  على جتريد  الكربى  املدن  فيه  تعمل  عاملي  نظام 

االقتصادي اهلزيل، فينتج من ذلك على التوايل تطور الدول الكربى وختلف الدول التابعة. 
 .4إن بلدان العامل الثالث هي دول متخلفة ألهنا اتبعة للنظام الرأمسايل العاملي

 دويل املبحث الثاين: تطور اجملتمع ال

اىل   مرحلة  من  تتغري  اليت  السمات  من  جمموعة  اترخيه  طيلة  الدويل  اجملتمع  عرف 
 أخرى. 

 1945اىل حدود سنة   20املطلب األول: العالقات الدولية منذ بداية القرن

يف    احداثن ابرزان سامه  1945كما هو شأن سنة    1918عرف العامل خالل سنة  
 تشكيل عامل اليوم.

 احلرب العاملية األوىل الفقرة األوىل: نتائج 

 
 117ص. ، المرجع نفس  4
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حيث   الدويل  اجملتمع  حتول  اىل  جريمان  وسان  بفريساي  السالم  اتفاقيات    مت أدت 
العامل. وابقي  أورواب  بني  جديد  من  األدوار  ملحوظا    تقاسم  احندارا  األورويب  التأثري  عرف 

 لصاحل الدور األمريكي والياابين. 

اىل   املشهد  ذابإلضافة  استبعاد احلرب من  املبادرات هبدف  الك برزت جمموعة من 
مبادرة   رأسها  وعلى  األمم هبدفإالدويل.  من   احلد  نشاء عصبة  احلرب كوسيلة  بروز  من 

 وسائل السياسات الوطنية. 

 الفقرة الثانية: العامل الناشئ  عن احلرب العاملية الثانية  

العامل، فنشأت على أنقاضها قوى  دارت رحى هذه احلرب يف مجيع القارات وحبا ر 
كربى جديدة، حيث اختفت القارة العجوز لصاحل رأسي النظام الثنائي القطبية الذي دام  

 .1991اىل حدود سنة  

 املطلب الثاين: قواعد احلياة الدولية احلالية 

 الفقرة األوىل: املعاهدات واالتفاقيات

الدويل تشه  للمجتمع  املتزايد  التعقيد  تقدما  بتزامن مع  القانونية  القواعد واملساطر  د 
 ملحوظا لتنظيم احلياة الدولية.

متلك كل الدول جهازا أعلى لصنع القوانني. بيد أن اجملتمع الدويل ال ميلك سلطة  
من هذا النوع. وبدال منها، تستخدم املعاهدات وسائل أساسية تقيم فيها الدول واجبات  

املا أن النشاطات اليت تتطلب تعاوانً  دوليا تزداد  قانونية تلزم كل واحدة جتاه األخرى. وط
من   هائلة  منوعة  جمموعة  مع  اآلن  تتعاطى  وهي  تكاثرت،  املعاهدات  فإن  فأكثر،  أكثر 
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املوضوعات. تندرج املعاهدات حبسب نوعني أساسيني: معاهدات ثنائية تعقد بني دولتني،  
دولت من  أكثر  بني  تعقد  األطراف  املتعددة  املعاهدة  تلك  بينما  هي  املعاهدات  أهم  ني. 

متلك كل دولة ممارساهتا الدستورية اخلاصة   .كل دول العامل  املتعددة األطراف اليت تعقد بني
ال توجد آلية موحدة لعقد معاهدة،   5هبا واليت تنظم سلطة صنع املعاهدات يف حكومتها.

التفاوض، املوافقة امللزمة، التصديق،  ولكن تتضمن املسألة عامة سلسلة من املراحل مبا فيها  
  6اإلنفاذ.

  الفقرة الثانية: القانون الدويل العرف 
من   مكون  وهو  الدويل.  للقانون  الثاين  األساسي  املصدر  العريف  الدويل  القانون  ميثل 
املمارسات الشائعة لدى البلدان واليت أصبحت مع مرور زمن معني مقبولة بوصفها ملزمةً   

قد دويل   قانونيا.  قانون  إىل وضعية  الدول  من  عدد  يقوم هبا  اليت  املمارسات  بعض  تصل 
البلدان إىل   أغلبية واسعة من  بينما تصل ممارسات أخرى مشرتكة بني  إقليمي فقط،  عريف 

عاملي عريف  قانون  هو   ً .وضعية  العريف  الدويل  القانون  تقريبا، كان  األخرية  الفرتة  وحىت   
لتطوير القانون الدويل، ولكنه أثبت بطء شديد يف التأقلم مع  الوسيلة األساسية املستخدمة  

 7.طبيعة القانون الدويل السريعة التغري

 الفقرة الثالثة: قرارات األمم املتحدة 

اجلمعية   تقوم  املتحدة.  األمم  قرارات  هو  الدويل  للقانون  األساسي  الثالث  املصدر 
املرحلة   إذا ما العمومية إبصدارها كتوصيات يف  قانونية دولية  التزامات  األوىل، وقد تصبح 

مع   تتعامل  األطراف  متعددة  معاهدات  عقد  إىل  وقادت  عريف  دويل  قانون  قيام  يف  أثرت 
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 املشكالت اليت طرحها القرار. تكون بعض القرارات مهمة إىل درجة أنه يطلق عليها اسم
 مناسبات اندرة حينما إعالن« كاسم شرف. ويكون هذا األخري أداة رمسية تستخدم يف»

 ينطق 
مببادئ ذات أمهية كبرية ودائمة، مثل إعالن حقوق اإلنسان. ومبا أن اإلعالانت تظل جمرد  
قوي   توقع  ساد  لو  قانونيا حىت  ملزمة  تكون  أن  ميكن  ال  املتحدة،  األمم  تصدرها  قرارات 

 8.مفاده أن الدول ستلتزم أبحكامها
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 الدوليون الفصل الثاين: الفاعلون 

يتحرك اجملتمع الدويل عرب جمموعة من الفاعلني: الدولة، املنظمات الدولية والفرد، اما  
اجملتمع   يف  التفاعلية  العالقات  حيركون  الذين  الفاعلون  هؤالء  ميثل  جمموعة،  يف  أو  منفردا 

 الدويل، كما ميثلون املواضيع وأشخاص قانون الدويل. 

 املبحث األول: الدولة 

 املطلب األول: العناصر املكونة للدولة 

 الفقرة األوىل: الشروط األساسية للدولة 

 تتجسد أهم أركان الدولة يف: 

بدون   - دولة  فال  واجلوي.  والبحري  األرضي  اجملال  ويتمثل يف  اإلقليم: 
الدولة.   وسلطات  والشعب  األرض  بني  الروابط  املكاين  العنصر  حيدد  حيث  أرض 

بثبات اإلقامة، ولذلك فمفهوم الرتحال يتناقض مع املفهوم  إذن ميتاز شعب أية دولة  
  9العصري للدولة.

على   - دائم  بشكل  ويقطن  يعيش  الذي  الدولة  شعب  وهو  السكان: 
  10أراض الدولة، ويشمل األجانب أيضا. 

السلطة املؤسساتية أو احلكومية: تتشكل ضرورة احلكومة من الفكرة  -
ال ابجلماعة األرضية والبشرية اليت متثل وختضع  القائلة أن "الميكن لدولة أن توجد إ

جمموعة   من  املكونة  احلكومة  املهيمنة  السلطة  هذه  تشكل  ومطلقة"،  فعلية  لسلطة 

 
 31غي آنيل مرجع سابق ، ص.  9
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سلطات عامة سياسية وقضائية منظمة. إن اجتماع العناصر األرضية  والبشرية اليت  
 11ال متتلك سلطة سياسية منظمة ال تشكل دولة حسب القانون الدويل 

 رة الثانية: الوجود القانوين للدولة الفق 

االعرتاف ابلدولة. الوجود يف  الدويل على  و   يتجسد هذا  النظام  العضوية يف  تعتمد 
وهذا   أراضيها.  على كامل  الدولة  بسيادةً   الدول  حكومات  قبل  من  العام  االعرتاف 

وال يعين هذا   .املتحدةاالعرتاف يثبت رمسيا من خالل التمثيل الدبلوماسي وعضوية األمم  
)عادة بل  شعيب  بدعم  حتظى  احلكومة  أن  واستعدادها    (ابلضرورة  أراضيها  على  بسيادهتا 

وحتمل   دوليا  املرمسة  ابحلدود  االعرتافً   الدويل، كذلك  اجملتمع  يف  مسؤولياهتا  لتحمل 
الداخلية   مسؤولية أي ديون استوجبت على احلكومات السابقة وعدم التدخل يف الشؤون 

اجملتمع  ل يف  السياسي  الكيان  وضع  حيدد  بدولة  االعرتاف  إن  آخر،  بكالم  أخرى.  دول 
وتسبغ هذا الوضع على الدولة اجلديدة حالة من املساواة الشكلية يف إطار القانون   .الدويل
من  :الدويل وصار  الدولية  املنظمات  إىل  االنضمام  على  قادرة  الدولة  هذه  أصبحت  فقد 

بكل  التمتع  ممثليها  الدبلوماسية   حق  احلصانة  ،  .فوائد  العام  االعرتاف  1945ومنذ  اختذ 
أما بعد هناية احلرب الباردةّ، فلقد أدً  ى االعرتاف دوراً  مهما يف   .مفهوم إهناء االستعمار

 12. احنالل الدول اليت تشرذمت ابنبثاق القومية قوة طاغية يف العالقات الدولية 

وهي ختتلف    .اف من األفعال السياسية يظل فعل االعرتاف كما فعل سحب االعرت 
من دولة إىل دولة كما إن كل دولة قد تعتمد أطرا خاصة هبا متغرية حبسب املرحلة وتعتمد  

القومية  املصلحة  تقضي  مبا  اخلاص  مفهومها  امتيازات   .على  يقدم  بدولة  االعرتاف  فبينما 
أب حتظى  ال  أهنا  إال  مميز  اند  يف  عضواٍ   أصبحت  مع كوهنا  وحروب ترتافق  ي ضماانت، 

 
 ، بتصرف 34نفس المرجع، ص.   11
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عام   البوسنة  أزمة  انفجرت  وعندما  احلال.  هذه  يف  مثال  أفضل  هي    1992يوغسالفيا 
كانت احلكومة املوجودة يف السلطة )املسلمة( معرتفا هبا من قبل اجملتمع الدويل ومل مينع هذا  
الواقع   التقسيم 

 13.ًً آنذاك على األرض والذي اكتمل الحقا بعد ثالث سنوات

 الثاين: السيادة املطلب 

 الفقرة األوىل: مفهوم السيادة 

 خصائص السيادة  -أ

ارتبطت السيادة مبفهوم الدولة منذ نشوئها وقد عرفها الفقه التقليدي عموما أبهنا: 
هي   فالدولة  سيدا"،  تكون  "أن  مبعىن  والالمشروطة  الالحمدودة  العليا  األصلية  السلطة 

 14صالحياهتا اخلاصة. الوحيدة اليت تستطيع أن حتدد 

 الواقع املعاصر للسيادة  -ب

تتسم العوملة بكوهنا ميزان جديد للقوى بني الدول حبيث أهنا تقوي سيادة بعض 
املتخلفة  الدول  سيادة  من  وتضيق  وتكنولوجيا،  اقتصاداي  املتطورة  الدول  أي  الدول، 

ال  متتلك  اليت  هي  العوملة  من  املستفيدة  فالدول  وتكنولوجيا.  يف  اقتصاداي  واملعرفة  سلطة 
فالعوملة  ولذلك  متتلكها.  ال  اليت  الدول  على  ومعايريها  شروطها  وتفرض  احلاضر  الوقت 
توزيع جديد للسلطة واملعرفة يف اجملتمع الدويل يفرض على دول اجلنوب فقدان استقالهلا  
دول   فاستقالل  الدولية،  العالقات  يف  اجلديد  ابألمر  ليس  هذا  لكن  سيادهتا.  وخسارة 

وب يف معظمها مل يكن استقالال حقيقيا، وسيادهتا القانونية كانت سيادة ومهية أكثر اجلن 
 

 64 ، ص. نفس المرجع 13
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منها حقيقية. إذن فاجلديد يف هذا األمر هو أن االحنسار املتنوع يف فكرة السيادة لفائدة  
األقوايء اليوم يتم تكريسه بدعوى التحول من منطق الدولة إىل منطق املؤسسات الدولية  

 15العاملية.

 فقرة الثانية: حدود السيادة ال

هناك التزامات تفرض نفسها على الدولة العتبارات سيادهتا الداخلية، فمثال: جيب  
أتمني حد أدىن من الضماانت القانونية واإلنسانية لألجانب، وفيما خيص العالقات الدولية  

مها أو  جيب أن تستبعد من أراضيها ما خيدم أعمال تسخر ضد دولة أخرى، وال ميكن تنظي
محايتها أو جتاهلها، وهذا املنع أكدت عليه األحكام القانونية الدولية دون انقطاع لتوجيه  

 16اهلجمات ضد دولة بواسطة العصاابت املسلحة اليت تلجأ إىل أراضي دولة جماورة. 

 املبحث الثاين: املنظمات الدولية احلكومية 

 املطلب األول: املنظمات: الدولية تعريفها وأنواعها 

 تعريف املنظمات الدويل  – 1

هيئات تنشئها جمموعة من الدول على أساس اتفاقي لتحقيق    هياملنظمات الدولية  
يف   ذاتية  إرادة  تطوير  من  متكنها  ودائمة  هبا،  خاصة  أجهزة  طريق  عن  مشرتكة  أهداف 

 17مواجهة الدول األعضاء.

متيزها عن ابقي الفاعلني  تتسم املنظمات الدولية مبجموعة من السمات األخرى اليت  
أن   ومفادها   : الدولتية  السمة  أوال:  السمات:  أهم هذه  الدولية، ومن  العالقات  يف حقل 

 
 102، ص.  2002الدكتور عبد الواحد الناصر: العالقات الدولية الراهنة، مطبعة النجاح االجديدة، الدار البيضاء، المغرب،  15
 39مرجع سابق ، ص,   غي آنيل،  16
،  1998مطبعة إنفوبرنت، فاس، المغرب،  د. عبد السالم المصباحي: العالقات الدولية: المفهوم والمقترب والممثل الدولي والفعل الدولي،  17

 108ص.
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اثنيا: السمة االتفاقية أو االرادية: ومعناه أن انشاء    18املنظمات الدولية من انشاء الدول؛ 
العامة للقانون الدويل اتفاق بني الدول وفق املبادئ  اثلثا: خاصية   19؛املنظمة يستند على 

أمر ضروري، وذلك  ودائمة  أجهزة خاصة هبا  الدولية على  املنظمة  توفر  الدائمة:  األجهزة 
حىت تستطيع االستمرار يف رعاية املصاحل املشرتكة للدول األعضاء اليت هي بطبيعتها مصاحل  

صاصها  مستمرة؛ رابعا: خاصية اإلرادة الذاتية : ومفادها أن تكون للمنظمة يف حدود اخت 
 20إرادة خاصة هبا مستقلة عن إرادة الدول األعضاء.

 تصنيف املنظمات الدولية  – 2

وهي  العاملية:  الدولية  املنظمات  أوال:  إىل:  الدولية  املنظمات  تصنيف  ميكن 
تنتمي   الذي  اإلقليم  النظر  بغض  الدول  لكافة  هبا  العضوية  ابب  تفتح  اليت  املنظمات 

الدولية   21إليه؛ املنظمات  على    اثنيا:  عضويتها  تقتصر  اليت  املنظمات  وهي  اإلقليمية: 
إقليم معني؛ توجد يف  اليت  اليت    22الدول  تلك  الدولية احلكومية: وهي  املنظمات  اثلثا: 

فيها؛ الدول  قوهتا من عضوية  احلكومات وتستمد  الدولية    23تشكلها  املنظمات  رابعا: 
واجلماعات   األفراد  اليت يشكلها  تلك  احلكومية: وهي  احلكومات  غري  تفرض  أن  دون 

 24نفسها على عضويتها، وتتناول يف أغلب األحيان أنشطة إنسانية هتتم ابلعامل.
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 املشاركة العضوية ف املنظمات الدولية   -3

بعد   املنظمة  إىل  انضموا  الذين  وأولئك  املؤسسني  األعضاء  بني  منيز  أن  جيب 
إ  يف  شاركوا  الذين  األوائل  األعضاء  شكل  وقد  فهم  أتسيسها.  أعضاءها.  املعاهدة  عداد 

ابملنظمة   يتعلق  وحسبما  قسرا  أقل  أو  أكثر  أصول  وفق  قبلوا  واآلخرون  القانون  أعضاء 
 25)مفتوحة أو مغلقة(، مقدرة مسبقا من املعاهدة التأسيسية. 

 املطلب الثاين: مكانة املنظمات الدولية ف العالقات الدولية  
 وجهة النظر القانونية: –  1

اتفاقية ابلطبع، وليست "    " قانونية  البداية هي " عالقة  الدولية منذ  املنظمات  إن 
." قانونيا  وابلتايل    26شخصا  األممية،  للمنظمة  هبا  املعرتف  الدولية  القانونية  فالشخصية 

ال  املكلفة للمنظمات  الوظائف  دائرة  حبدود  حمدودة  وظيفية  قانونية  شخصية  هي  دولية 
 27ابتياهنا. 

إذا كانت شخصية الدولة شخصية كاملة شاملة تسمح هلا مبمارسة سلطات عامة  
والوظائف   ابألغراض  مقيدة  وظيفية  شخصية  الدولية  املنظمة  شخصية  فان  مقيدة،  غري 

اضمارا. أو  امليثاق صراحة  الدول    28احملددة يف  بني  التعاون  لتسهيل  أداة  الدولية  فاملنظمة 
 29اليت تظل سيدة كليا. 
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 هة النظر الواقعية:وج –2

من   أكثر  ليـست  الدولية  املنظمات  أن  الدولية  العالقات  يف  الباحثني  بعض  يرى 
العب اثنوي يف العالقات الدولية وذلك الن القرارات التـي تـصدر عنها ليست أكثر من 

الدويل يف  تزايد أمهية ودور القانون    توصيات ليس هلا أتثري ملزم .ولكن يف الواقع يظهـر لنـا
ضبط العالقات الدولية انهيك عن تطـور منظومة القيم اإلنسانية األخالقية اليت أصبح هلا  
األمـم   أن  ذلك  ,ومثال  الدولية  العالقات  يف  الدول  سلوك  عـلى  التـأثري  يف  القـانون  قـوة 

هلـا  أصـبح  ا  املتحـدة  الدول  اجملاالت على  الرادعة يف كافة  العقوابت  ليت  القدرة على فرض 
للشرعية   االنـصياع  وتـرفض  الغطرسـة  متـارس  أو  اإلنـسان  تنتهك حقوق  أو  العدوان  متـارس 
قطع   يف  املتحدة  األمـم  وقـرارات  مواقف  تدعم  أصبحت  الدول  فان  وكذلك  الدولية 
املساعدات أو إيقافها أو ممارسة املقاطعة االقتـصادية وغريهـا ضد الـدول التـي ختـالف قواعـد  

الـدويل ,ولعـل التطـور التـارخيي للعالقات الدولية حيتوي على كثري من األمثلة يف هذا   القـانون
الدولية   العالقات  على  واحدة  قوة  وهيمنة  العاملي  النظام  تغري شكل  وبعد  ,ولكن  اإلطار 
وهي الوالايت املتحدة فقد أصبحت القرارات الدولية خاضعة ملا تراه الوالايت املتحدة وبـما  

اليت    )العوملية ( مصلحتها أوال وهذا ما ميز النظام العاملي اجلديد املـصبوغ ابلـصبغة   يصب يف
واثرً  كثريا    يرى كثري وقبل كل شيءّ   أوال  )أمركـة(  إهنـا  الدولية  العالقات  الباحثني يف  من 

 30على هذه اهليئـة العامليـة كالعـب مهـم يف العالقـات الدولية 

 

 

 مم املتحدة املبحث الثالث: هيئة األ
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 املطلب األول: نظام األمم املتحدة 

 الفقرة األوىل: األمم املتحدة 

الوزراء   رئيس  التقى  الثانية،  العاملية  احلرب  اندالع  على  سنتني  مضي  بعد 
امليثاق   تدعى  وثيقة  االثنان  األمريكي روزفلت. وأصدر  الربيطاين،ونستون تشرشل ابلرئيس 

النازية سعى اجلانبان  األطلسي، حتدد أهداف الطرفني يف احل رب. واىل جانب هزمية أملانيا 
الدول مبراقبة نظام أمين عام ودائم وشامل.   اىل حتقيق السالم واحلرية والتعاون واالمن بني 

دولة يف كانون الثاين /    26حوى ميثاق األطلسي بذور األمم املتحدة اليت اعتنقت مبادئها  
، التقى ممثلون عن  1944املتحدة. ويف عام  حينما وقعت على اعالن األمم    1942يناير  

القوى الكربى )االحتاد السوفيايت، الوالايت املتحدة، الصني وبريطانيا( يف دامبارتون أوك يف  
الوالايت املتحدة، لوضع مقرتحات جدية خاصة ابملنظمة الدولية اجلديدة اليت سرتت عصبة  

عام   ويف  التقت  1945األمم.  األم  51،  مؤمثر  يف  فرانسيسكو  دولة  سان  يف  املتحدة  م 
 31للنقاش حول بنود ميثاق األمم املتحدة. 

 الفقرة الثانية: الصناديق والربامج والوكالت املتخصصة 

  - رمسية بـ "أسرة األمم املتحدة" املعروف بصفة غري -يتكون نظام األمم املتحدة  
من منظمة األمم املتحدة ذاهتا وعديد املنظمات التابعة هلا اليت تسمى برامج وصناديق  
وقيادهتا   أعضائها  املنظمات  تلك  من  واحدة  ولكل  متخصصة.  ووكالت  ومفوضيات 
الوكاالت   أما  الطوعية.  ابلتربعات  وصناديقها  املتحدة  األمم  برامج  ومُتول  وميزانيتها. 
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دولية   منظمات  فهي  والتربعات  املتخصصة  القيمة  احملددة  ابملسامهات  مُتول  مستقلة 
 32.الطوعية 

تعترب وكاالت األمم املتحدة املتخصصة منظمات مستقلة تعمل مع األمم املتحدة.  
قبل   فبعضها كان موجودا   ، اتفاقات  املتحدة من خالل  األمم  املنظمات مع  وتعمل هذه 

برابطة األمم، يف حني أن بعضها أنشأت نشوء  احلرب العاملية األوىل، وبعضها كان متصال  
متزامنا مع أتسيس األمم املتحدة أو أن األمم املتحدة هي نفسها اليت أنشأهتا. أما بعضها  

 33.اآلخر فأنشأهتا األمم املتحدة عند ظهور حاجات تتطلب ذلك

 املطلب الثاين: تركيبة األمم املتحدة 

 الفقرة األوىل: اجلمعية العامة

العامة هي هيئة متكاملة تتألف من مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة  اجلمعية  
الوسائل   مجيع  تناقش  حيث  جدا،  واسعة  صالحياهتا  وتبدو  صوت،  دولة  ومتتلك كل 
هبذا   وتتبىن  اهليئات  إحدى  ووظائف  بسلطات  واملرتبطة  امليثاق  إبطار  املتعلقة  والقضااي 

أل  حمدودة  سلطاهتا  لكن  التوصيات.  القضااي  اخلصوص  يف  التدخل  عن  تكف  اجلمعية  ن 
وضع   أو  بنزاع  تتعلق  توصية  عن كل  تكف  دولة. كما  ألية  اإلقليمية  ابلصالحية  املرتبطة 

 34تواله جملس األمن سابقا. ألن اجمللس وحد القادر على تقرير هذا العمل.
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 جملس األمن الفقرة الثانية: 

األداة   هو  األمن  جملس  وتعترب  يعترب  املتحدة  األمم  هليئـة  الرئيسي  والذراع  التنفيذية 
ولكي   بذلك  يرتبط  وما  الدوليني  واألمـن  الـسلم  حفـظ  بـشان  األمن  جملس  اختصاصات 
يتضح لنا الـدور الفاعـل والرئيـسي جمللـس األمن يف العالقات الدولية ال بد من معرفة احلقائق  

ختـصاصات يف حفـظ األمـن والـسالم الدوليني ومها  أن للمجلـس نوعـان مـن اال  -1  :التالية 
جمللس األمن احلق    -2؛  حل النزاعاتً  سـلميا واالختـصاص اآلخـر هـو حلهـا ابلقمع والقوة
الدوليني والسلم  إخالل ابألمن  ذاك هو  أو  أن هذا  يقرر  أن  احلق يف    -3؛  يف  للمجلس 

الدوليني وإعادة  التدخل ابلشكل الذي يراهً  مناسبا من أجل   احملافظـة على األمن والسلم 
العـدوان    -4  األمور إىل نصاهبا تقـدير معنـى  مـن حيـث  ميتلك اجمللس سلطة واسعة جـدا 

الدوليني فليس هناك ضوابط يلتزم هبـا  أو    واألعمال املخلة ابألمن والسلم  أو حدود حتبط 
عمال القوة أو عدمها هي  قرارات اجمللس خبصوص است  -5؛  ختفض من صالحيته يف ذلك

التنفيذ واجبة  األعضاء  الدول  جلميع  ملزمة  بيان     6-؛قرارات  يف  يدخل  ومما  أيضا 
يف   احلق  له  أن  الدولية  العالقات  يف  الفاعل  ودورة  األمـن  جمللـس  الواسعة  الصالحيات 

 35 االشرتاك مع اجلمعية العامـة. 
 الفقرة الثالثة: األمانة العامة 

األمم   ميثاق  أن  ينص  على  ومن  املتحدة  عامــا  أمينـاً   تشمـل  أمانـة  للهيئـة  يكـون 
جملـس   توصيـة  علـى  بناء  العام  األمني  العامة  اجلمعية  وتعني  املوظفني.  من  اهليئة  حتتاجهم 

األكرب اإلداري  املوظف  هو  العام  واألمني  اهليئة   األمـن.  أعماله    .يف  العام  األمني  ويتوىل 
واجمللس األمـن،  وجملس  العامـة،  اجلمعيـة  اجتماعات  يف كل  هذه  االقتصادي   بصفته 
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الفـروع.   هـذه  إليــه  تكلهـا  اليت  األخرى  ابلوظائف  ويقوم  الوصايــة،  وجملـس  واالجتمـاعي، 
 36.ويـعد األميــن العام تقريــراً  سـنواي للجمعية العامة أبعمال اهليئة 

 الفقرة الرابعة: حمكمة العدل الدولية 

لـألمم الرئيسـي  القضائي  اجلهاز  هي  الدولية  العدل  امتدادا   املـتـحـدة حمكمة  ومتثل 
يف   للفصل  الدولية  العالقات  جمال  يف  دائمة  قضائية  سلطة  إقامة  إىل  الرامية  للمحاوالت 

األساسي حملكمة العدل الدولية جزءا ال يتـجـزأ  املنازعـات بني الـدول. وجـاء اعـتـبـار الـنـظـام  
ذلك   على  وترتب  اجلهاز.  امليثاق هبذا  اهتمام  على مدى  واضح  دلـيـل  مبـنـزلـة  املـيـثـاق  مـن 

املتحدة أصبحت ابلضرورة أعضاء يف   نتيجة فورية وهي أن مجيع الدول األعضاء يف األمم
نفسه مسح امليثاق للدول غري األعضاء يف    النظام األساسي حملكمة العدل الدولية. يف الوقت 

 37.املتحدة أبن تنضم للنظام األساسي للمحكمة  األمم

 الفقرة اخلامسة: اجمللس االقتصادي واالجتماعي

لألمم التنظيمي  اهليكل  داخل  أمهيته  من   وتنبع  املفوض  اجلـهـاز  مـن كـونـه  املتـحـدة 
من األنشطة واليت تدور حول ثالثة حماور    املتحدة للقيام بعدد ضخم  اجلمعية العامة لألمم 

املقرتحات  :رئيسية  وتـقـدمي  ودراسـة  املـبـادرة  زمـام  أخـذ  يتوىل  الذي  اجلهاز  بوصفه  األول: 
والثروات   والتصنيع والتجارة الدولية  لعالج عدد هائل من املشكالت الدولية املتعلقة ابلتنمية 

التكنولوجية  الطبيعية  اإلنسا والعلوم  املـرأة نوحقوق  واخلـدمـات   والـسـكـان ووضـع 
 الثاين: بوصفه حلقة الوصل واملنسق بني  .ومـكــافــحــة اجلــرميــة واملخدرات.. ال  االجـتـمـاعـيـة 
األمم أخرى   نشاط  انحية  من  املتخصصة  الدولية  الوكاالت  وأنشطة  انحية  من  املتحدة 

 
 من ميثاق األمم المتحدة  98و 97أنظر المادتين   36
، ص.  202، العدد  1995، سلسلة عالم المعرفة، أكتوبر  1945حسن نافعة: األمم في نصف قرن:دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ سنة  د. 37
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أو منظومة  املتحدة األمممع   وتشكل منظمة عاملية   ١٤وعددها حوايل   بعائلة  ما يسمى 
الثالث: بوصفه أداة تطوير وتنسيق ما ميكن تسميته أبنشطة اجملـتـمـع املدين   .املتحدة األمم

 38.العاملي واليت تقوم هبا املنظمات الدولية غري احلكومية 

يتألـف اجمللـس االقتصادي واالجتماعي من أربعة ومخسني عضوا من األمم املتحدة  
االقتصادي   اجمللس  أعضاء  من  عضوا  عشر  مثانية  ينتخب  حيث  العامة  اجلمعية  تنتخبهم 
واالجتماعي كل سنة ملدة ثالث سنوات وجيوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته  

 39.مباشرة

 الفقرة السادسة: جملس الوصاية 

االتفاق على تشكيله الذي مت  اجلهاز  الفروع   وهو  لألممكأحد   املتحدة الرئيسية 
للقيام بوظيفة حمددة وهي اإلشراف على إدارة األقاليم اليت خضعت لنظام الوصاية والذي  

األمم عصبة  الذي كانت  االنتداب  نظام  حمل  الدويل   حل  الوضع  لتحديد  ابتدعته  قد 
األوىل. ك العاملية  احلرب  يف  املهزومة  لـلـدول  خـاضـعـة  الـتـي كـانـت  من للمستعمـرات  ان 

املفرتض أن يطبق نظام الوصاية على األقاليم اليت كانت مشمولة بنظام االنتداب وتلك اليت  
قد تقتطع من الدول املهزومة يف احلرب العاملية الثانية ابإلضافة إىل األقاليم اليت تقبل الدول  

نتداب  وعلى عكس نظام اال .حتت هذا الـنـظـام املسؤولة عن إدارهتا وضعها مبحض اختيارها
مـوحـدا نـظـامـا  جـاء  الـوصـايـة  نـظـام  فئـات   فإن  إىل  عليها  طبق  اليت  األقاليم  تقسم  ولـم 

إىل   الوصاية  نظام  هدف  وقد  االنتداب.  لنظام  ابلنسبة  احلـال  عـلـيـه  مـخـتـلـفـة كـمـا كـان 

 
 103، ص.   نفس المرجع 38
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أن يـؤدي فـي   نيوعـلـى الـنـحـو الـذي يـتـعـ العمل على حتقيـق تقدم األقاليم اليت خصصـت لـه
 40النهاية إىل متكينها من احلصول على احلكم الذايت أو االستقالل الكامـل.

   :اآليت بياهنم ”األمم املتحدة“يتألـف جملـس الوصايـة من أعضاء 

 األعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة ابلوصاية؛ أوال: 

يتولون   ال  الذين  األمن  جملس  أعضاء  مشمولة اثنيا:  أقاليم   إدارة 
 ابلوصاية؛ 

العدد الذي يلزم من األعضاء اآلخرين لكفالة أن يكون مجلـة أعضاء جملس   اثلثا: 
 الـوصاية 

فـريقني متساويني، أحدمها األعضاء الذين يقومون إبدارة األقاليم املشمولة ابلوصاية، واآلخر 
مة هؤالء األعضاء ملدة ثالث  األعضاء الذين خلوا من تلك اإلدارة. وتنتخب اجلمعية العا

 سنوات.
هذا  - يف  لتمثيله  خاص  بوجه  أهال  يراه  من  الوصاية  جملس  أعضاء  من  عضو  يعنيً  كل 

 .اجمللس
   :لكل من اجلمعية العامة وجملس الوصاية، عامال حتت إشرافها، ومها يقومان أبداء وظائفهما

اب القائمة  السلطة  ترفعها  اليت  التقارير  يف  ينظر  أن  يقبل    إلدارة؛أوال:  أن  اثنيا: 
القائمة ابإلدارة؛ اثلثا: أن ينظُ  م زايرات دوريـة    العرائض ويفحصها ابلتشـاور مع السلطة 

 41. لألقـاليم املشمولة ابلوصاية يف أوقات يتفق عليها مع السلطة 

 
 

 106د. حسن نافعة، مرجع سابق، ص. 40
 من ميثاق األمم المتحدة.  87و  86و 32المواد  41
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 املبحث الرابع: الفرد واملنظمات الدولية الغري حكومية

من   السبعينات  بعد  ما  فرتة  يف  يف  أخرى كفاعل  أطراف  دخلت  املاضي  القرن 
العالقات الدولية واليت كان بعضها ما فوق الدولة والبعض االخر ما دون الدولة وقد كانت  
بتضامن   املنظمات  هذه  تتكون  حيث  األطراف،  هذه  من  جزء  احلكومية  غري  املنظمات 

ات حملية وقد تكون  وتعان بني األفراد بعيدا عن التوجيه احلكومي، وقد تكون هذه املنظم
دولية  أو اقليمية أي أهنا قد جتمع يف اطارها أفرادا من دول وقوميات خمتلفة جيمعهم هدف  
مشرتك وهو حتقيق ما يصبو اليه البشر يف كافة أحناء املعمورة، أي أهنا أصبحت تركز على  

املنظم هذه  أبرز  ومن  مجيعا،  البشر  أهداف مشرتكة ختدم  وحتقيق  اإلنساين  ات هي  البعد 
هذه   بدأت  وقد  ال،  اجلمعيات...  االحتادات،  املختلفة،  النقاابت  السياسية  األحزاب 
املنظمات تلعب دورا كبريا وفاعال يف اطار العالقات الدولية خصوصا يف الفرتة األخرية من  
العامل يوصف   القرن احلادي والعشرين عندما أصبح  العقد األول من  القرن العشرين وبداية 

 42ة كونية. أبنه قري

 .ميثل ازدايد عدد املنظمات غري احلكومية أحد أبرز أوجه العالقات الدولية املعاصرة
فالرتابط املتزايد املقرتن جزئيا ابلتحسينات يف جمايل تكنولوجيا االتصاالت والنقل ساهم يف  

ن  إنشاء آالف املنظمات، والوكاالت، واجملموعات املختصة. وهي تتألف من أفراد ال يشغلو 
من   واسعة  بطائفة  ويلتزمون  أجر،  دون  من  يعملون  أو  أجرا،  يتلقون  عاما،  منصباً  
املوضوعات ومن ضمنها محاية البيئة، وحتسني مستوى احلاجات األساسية يف العامل الثالث،  
نريان   فيها  تشتعل  اليت  للمناطق  والدواء  الغذاء  اإلنسان، وأتمني  انتهاك حقوق  من  واحلد 

 احلرب، 
ا التنمية.( وال ميكن إغفال أن هذه  والدعوة  املرأة يف  املرأة )أنظر دور  لدينية، وتعزيز قضية 
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تقول احلكمة التقليدية    .املنظمات تقيم شبكات وصالت معقدة بني األفراد يف العامل أمجع
الدولية  العالقات  دراسة  إىل  ابلنسبة  اثنوية  الكياانت  هذه  األخذ    .إن  الصعب  ولكن من 

فكثري  الرأي.  املنظمات هبذا  هي  قوة  ة  متثل  اليت  احلكومية  فعدد    حيسب   غري  هلا حساب، 
احلكومة وصقل   التأثري يف سياسة  بسلطة  تتمتع  وهي  وميزانياهتا ضخمة،  هائل،  أعضائها 
من  هامشيً   وجه  أهنا  أساس  على  املنظمات  هذه  مع  التعامل  يقوض  لذلك،  معاملها. 

  43 كامال.العالقات الدولية احتمال تفهم أتثريها تفهما ً 
 املبحث اخلامس: الشركات املتعددة اجلنسية 

تنشئ وتقيم فروعا هلا خارج   واليت  الكربى الضخمة  الشركات  تعبري يطلق على  انه 
املادية واالقتصادية  الربح وتعظيم قدرهتا وهيمنتها  فيه بغية حتقيق  الذي ولدت  الوطن االم 

أن كثريا من هذه  كذو  السياسية حيث  وتؤثر  لك  أدوارا سياسية  تلعب  الشركات أصبحت 
على مسار الساسة الداخلية واخلارجية لكثري من الدول، كيف ال وكثري من هذه الشركات  
االقتصادية   املوارد  ذات  الكبرية  الدول  املرات دخل كثري من  يفوق عشرات  أصبح رأمساهلا 

يفوق   الشركات  بعض  يف  العاملني  عدد  أن  اىل  ابإلضافة  من  الوفرية  سكان كثري  عدد 
 44الدول.

 املبحث السادس: الرأي العام الدويل 

ال  الرأي  التأكيد على أن  البدء به هو  ينبغي  عام هو أوال وقبل كل شيء ظاهرة  ما 
وطنية هلا أتثريها ودورها يف عملية اختاذ القرار الساسي يف ظل األنظمة الدميقراطية الليربالية  
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ما حصل   اذا  وأنه  معني، وخالل  التعددية،  موضوع  وطنية خبصوص  عامة  اراء  بني  توافق 
 45ظروف حمددة نكون بصدد رأي عام عاملي.

ينقسم الرأي العام الدويل إىل ثالثة أشكال: الشكل األول: وميثله الرأي العام الذي  
ميكن أن ينجم عن تقارب وجهات النظر اليت يعرب عنها ممثلو الدول يف احملافل واملؤمثرات  

الترتد  الدولي اليت  املبادئ  من  جمموعة  عامليا،  للوجود،  يربز  الرؤى  تطابق  أن  ذلك  ة، 
اقتضى األمر ذلك ) مبادئ حقوق االنسان ومبدأ حق   اليها كلما  الرجوع  احلكومات يف 
اال صور خمتصرة   املبادئ ما هي  التنمية....(. وهذه  احلق يف  الشعوب يف تقرير مصريها، 

هو   الذي  الدويل  العام  الدويل  للرأي  العام  الرأي  فيجسده  الثاين،  الشكل  أما  رمسي.  هنا 
الذي ميكن أن ينتج أحياان عن التوافق العفوي ملختلف اآلراء العامة الوطنية خبصوص قضية 
والرتبية   االعالم،  أبجهزة  جدا  ومتأثرا  ظرفيا،  يكون  أن  اال  ميكن  ال  ولكنه  القضااي،  من 

الر  فيمثله  الثالث،  الشكل  أما  معينة  الوطنية.  جمموعات  جهد  عن  يتولد  الذي  العام  أي 
تناضل دفاعا عن قضية ما أو من أجل حتقيق هدف ما، وذلك بتحركها يف وقت واحد يف  
والتعبوية كاملناشري،  اإلخبارية  االعالم  وسائل  من  لرتسانة  وابستخدامها  بلد،  من  أكثر 

ال العمومية، واملظاهارات.. ومثال هذا  أو  والبياانت، واالجتماعات  العاملية  احلركات  شكل 
اإلقليمية ملناهضة لنشر األسلحة النووية، أو املنددة خبرق حقوق االنسان يف بلد ما كتلك  
اليت متت خبصوص القمع يف الشيلي على عهد " بينوشي "، أو بشأن اجملاوز العنصرية اليت  

 46حصلت يف البوسنة. 
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