
 

  بداية التطور 

 تحديد مفهوم العالقات الدولية 

 

 : بداية التطورألولالمبحث ا

إذا كانت العالقات الدولية لم تتبلور كعلم في مجال المعرفة اإلنسانية إال في الربع األول من القرن 

وجدت التكتالت البشرية، وقامت بين القبائل روابط جوار أو  العشرين، فإن العالقات السياسية نشأت منذ أن

حصلت فيما بينها الغزوات، وذلك منذ نشأة الجماعة البشرية التي اضطرت من أجل الحفاظ على بقائها وتأمين 

 حاجاتها إلى التعامل مع غيرها من التكتالت.

بعد، إلى مجتمعات سياسية، تحولت بدورها  بعد التطور التاريخي للمجتمع اإلنساني الذي تحول، في ما

إلى وحدات متميزة شكلت النواة األولى للدولة راحت تشعر هذه النواة بضرورة إنشاء عالقات سلمية فيما 

بينها تقوم على التعاهد وتبادل البعثات الديبلوماسية وفض النزاعات عن طريق التحكيم، ولعل أول تحكيم 

 ق.م(. 123ة ومسينا )سجله التاريخ كان بيت إسبرط

عندما بدأت العصور الوسطى تدنو من نهايتها، استعد المجتمع األوربي الستقبال العصر الحديث، 

 1618عصر النهضة، الذي شهد حروبا دينية بين الكاثوليك والبروتستنت، دامت حوالي الثالثين عاما من 

ات الجغرافية وبدء الحركة االستعمارية . وبعد نمو الروح القومية التي ترافقت مع االكتشاف1648حتى 

األوربية منذ القرن السادس عشر التي أسفرت عن سلسلة من الحروب، بدأت تطرح فكرة التنظيم الدولي 

كفكرة للبحث عن سالم دائم بين الدول، والتخلص من مساوئ الحروب أو التعبير عن أهداف خاصة تشد 

 ى الخصم في الطرف اآلخر.عضد الدول المشرذمة في سبيل تحقيق نصر عل

وشهدت العالقات الدولية خالل القرن السابع عشر، تطورات هامة، وذلك بانعقاد مؤتمر وستفاليا عام 

، الذي نتج عنه توقيع معاهدة وستفاليا حيث ينظر إليها على أنها من االتفاقات الدولية ذات الشأن، 1648

وجدتها، حتى اعتبرت، إلى حد كبير، األساس الذي قامت عليه ألهمية المواضيع التي عالجتها وللمبادئ التي أ

 العالقات الدولية منذ التوقيع عليها حتى قيام الثورة الفرنسية.
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متعايشين  تنتيلقد وضعت هذه المعاهدة حدا نهائيا للمشكلة الدينية ببقاء المذهبين الكاثوليكي والبروتس

ة وذلك بقيام في أوربا. وأطلقت فكرة الدولة القومية في العالقات الدولية، وأسست نظام البعثات الدبلوماسي

وروبية، بهدف الدول بتبادل السفارات. كما أقرت بفكرة توازن القوى كمبدأ أساسي لفرض السالم في القارة األ

صالح بين ى األخرى، واعترفت هذه المعاهدة بتضامن الممنع أية دولة أوروبية من أن يكون لها الرجحان عل

 الدول األوروبية واألخذ بمبدأ التشاور المستمر لمعالجة قضاياها الداخلية والخارجية.

لثان عشر، وهكذا كانت جميع المحادثات والمفاوضات المتعلقة بالسالم والصلح تجري منذ أوائل القرن ا

 ، مؤكدة عليه بشكل بارز1713ي اعتمدته معاهدات أوترخت عام تحت شعار "التوازن األوروبي"، الذ

يينا عام ڤ وجعلته مرجعا لها. وعرفت العالقات كوسيلة معتادة لتحقيق التعاون الدولي. فمنذ انعقاد مؤتمر

جلت ت، تكون قد بدأت مرحلة في التاريخ األوروبي أطلق عليها المؤرخون اسم "نظام المؤتمرات"، 1815

 تها في إقامة نوع من "الحكومة العالمية"، أو ما يشبه مجلس "أمن".بأبهى دعوا

لكن هذه السياسة لم تستمر طويال بعد انتشار الروح القومية في أوروبا، واتجاه الدول األوروبية إلى 

اهم ، التي تقضي باحتفاظ كل دولة بحريتها التامة في العمل والتف (1)اعتماد سياسة "التفاهم والعمل المشترك" 

مع غيرها، إذا بدأ ذلك العمل يحول دون النزاع المسلح. لكن هذا النظام لم يفلح في منع الحروب بين الدول، 

 ولكنه نجح في حصرها بين األطراف المتنازعة وحال دون تحولها إلى حرب عامة.

قات بين أجزاء عاللما كانت الثورة إيذانا بوالدة عهد جديد في العالقات الدولية ترتب عليها زيادة في ال

مصالح العالم وعظم شأن الحركة السلمية، جاءت الدعوات إلحالل التعاون محل التصادم والتعايش بين ال

ق أهدافها وفض المنازعات بالطرق السلمية عن طريق التحكيم والوساطة. غير أن هذه الصورة السلمية لم تحق

دولي وإلى ارية، مما أدى إلى الفوضى في المجتمع البسبب السباق في التسلح، والزيادة في الحركة االستعم

 1919 – 1914تفوق أسلوب القوة على بقية األساليب في العالقات الدولية. فكانت الحرب العالمية األولى 

، وكضمانة من نتاج هذه الحرب، بهدف تنمية التعاون الدولي 1919إحدى نتائجها، وكان إنشاء "عصبة األمم" 

 ات الدولية عن طريق األمن الجماعي الذي يحول دون قيام حرب جديدة.لتنفيذ االلتزام

لعالمية الم تفلح هذه العصبة من منع الحروب بين الدول، وفي حفظ السالم الدولي بدليل قيام الحرب 

ين ميثاقها، ، مما ولد ضرورة إنشاء منظمة دولية جديدة، هي هيئة األمم المتحدة، وتضم1945 – 1939الثانية 

اضي الغير، دأ امتناع أعضائها جميعا في عالقتهم الدولية عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سالمة أرمب

 ونص على االستقالل السياسي ألية دولة.

 هذه صورة مختصرة لتطور العالقات الدولية منذ القدم حتى قيام الحرب العالمية الثانية.

 تاريخي ؟ريات والمبادئ التي رافقتها، خالل تطورها الفما هو مفهوم هذه العالقة، وما هي أهم النظ

                                                             
 .32، ص 1972مكتبة النهضة المصرية،  –، راشد : العالقات السياسية الدولية والمشكالت الكبرى البراوي( 1)
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 : تحديد مفهوم العالقات الدولية نيالمبحث الثا

 مفهوم العالقات الدولية

العلوم االجتماعية  مع أن العالقات الدولية قائمة منذ أبد العصور، إال أنها لم تتبلور كمعلم مستقل عن بقية

الحرب العالمية  األمريكية في طليعة الدول التي أقبلت على هذا العلم بعدإال حديثا. وكانت الواليات المتحدة 

دولية، مما األولى، وعهدت بتدريسه في جامعاتها، بعد تخليها عن عزلتها وتوجهها نحو االهتمام بالشؤون ال

 .يةحتم عليها معرفة كيفية التعامل مع الغير وذلك بدراسة األسس التي تقوم عليها العالقات الدول

حت أسماء بعد ذلك بدأ هذا العلم يحظى باهتمام الجامعات األوروبية حيث أخذت هذه الجامعات تدرسه ت

لعالمية الثانية مختلفة كالشؤون الدولية، أو السياسة الخارجية أو المنظمات الدولية وغيرها. ولم تكد الحرب ا

امعات مادة مستقلة تدرس في أغلبية جتضع أوزارها حتى تطورت العالقات الدولية بسرعة مدهشة، وأصبحت 

 العالم.

ونها إن تدريس العالقات الدولية من قبل أساتذة غير مختصين بهذا العلم أدى إلى التشعب في مضم

لية، وتتداخل بسبب انقسام هؤالء إلى تيارات ومذاهب فكرية مختلفة تتضارب في نظرتها إلى علم العالقات الدو

 ية ...اول الظواهر الدولية كالتاريخ والقانون الدولي العام والدبلوماسمع علوم أخرى أقدم منها تتن

كذلك طرح موضوع تعريف العالقات الدولية كموضوع للنقاش بين الباحثين والمفكرين، وانصبت 

تعداها إلى خالفاتهم حول المقصود بالعالقات الدولية. هل أنها تقتصر على العالقات بين الدول، أو أنها ت

 خرى غير الدول؟أطراف أ

وهل تحصر موضوعاتها بالنشاطات السياسية أو تتخطاها إلى نشاطات أخرى في عصر أصبحت 

ة وتتأثر الشركات والمنظمات الدولية والتبادل الثقافي واالجتماعي تتخطى حدود الدول وتؤثر على السياس

 بها؟

تختلف وات على قواسم مشتركة، بسبب ذلك كان للعالقات الدولية أكثر من تعريف، تلتقي هذه التعريف

 في بعض النقاط.

 فما هو تعريف العالقات الدولية؟
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 تعريف العالقات الدولية ؟

تكثفت الدراسات وطرق بحث العالقات الدولية قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها، وأعطيت عدة 

،  (2)تعريفات. منها ما يؤكد على السياسة الخارجية كمظهر من مظاهرها كالمؤرخ جان باستيست ديروزيل 

لة، ومن ثم عالقات حيث كتب : بأن العالقات الدولية تتكون عن طريق "العالقات السياسية لدولة مع دو

 مجموعات أو أفراد من جانبي حدود، ومظهرها األول، السياسة الخارجية، هو األهم واأليسر مناال".

( 3)ورأى بعضهم أن العالقات الدولية تعنى "بتلك القوى األساسية األكثر تأثيرا في السياسة الخارجية"

. 

فعرف العالقات الدولية بشكل فضفاض إلى درجة جعل منها حقال  ،( 4)أما الكاتب نيكوالس سبيكمان 

يشمل نشاطات مختلف كاالتصاالت الدولية والتبادل التجاري والمباريات الرياضية وغيرها، وعرفها بأنها 

"العالقات بين أفراد ينتمون لدول مختلفة، والسلوك الدولي هو السلوك االجتماعي ألشخاص أو مجموعات 

 تأثر بوجود أو سلوك أفراد أو جماعات ينتمون إلى دولة أخرى".تستهدف أو ت

فإنه لم يميز بين العالقات الدولية والعالقات الوطنية إال من حيث الوسط ( ، 5)أما محمد السعيد الدقاق 

 االجتماعي الذي تتم فيه. وبما أنها تعد "مظاهرة اجتماعية"، فإنها "ليست سوى سلسلة من المبادالت التي تتم

في إطار اجتماعي معين". وهي في هذا "ال تختلف من حيث مضمونها عن العالقات التي توصف بأنها 

وطنية. فكالهما يتمثل في مبادالت مادية أو معنوية. على أن الذي يميز هذه الطائفة من العالقات عن غيرها 

 هو الوسط االجتماعي الذي تتم فيه والذي يطلق عليه اسم المجتمع الدولي".

ولية، توافر أما بعضها اآلخر، فإنه يشترط لكي تكتسب الروابط بين الدول المفهوم العلمي للعالقات الد

لعالقة اشرطين أو عنصرين أساسيين: العنصر األول سياسي، وهو الطبيعة السياسية للعالقة، أو قدرة هذه 

 على إحداث آثار سياسية.

 لمنطقة التي نشأت فيها العالقة.والثاني جغرافي، وهو تخطي هذه اآلثار لحدود ا

ويخلص إلى تعريف العالقات الدولية بأنها "كل عالقة ذات طبيعة سياسية أو من شأنها إحداث انعكاسات 

 .( 6)وآثار سياسية تمتد إلى ما وراء الحدود اإلقليمية لدولة واحدة" 

                                                             
 .12، ص 1933، ترجمة منصور القاضي، بيروت، مجد 1جوف، ادمون: عالقات دولية، ط  (2)

ت بيرو –الكتاب العربي دار  –راجع د، ناصووووويف يوسوووووف حتي : النظرية في العالقات الدولية  –غيريسوووووون كيرك ووالتر شوووووارب  (3)

 .8، ص 1985

وت ، بير1ط  –مجد  –النظريات المتضووووووواربة في العالقات الدولية  –ت.د. وليد عبد الحي  –جيمس دورتي، روبرت بالسوووووووتغراف  (4)

 .12، ص 1985

 .9-8ص ص  -مرجع سابق–الدقاق، محمد السعيد: العالقات  (5)

 .6-5، ص ص 1978بيروت  -مكاوي مكتبة–المجذوب، محمد : العالقات الدولية  (6)

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



دد هدفها في "التحليل الموضوعي ، فإنه يعطي تفسيرا علميا للعالقات الدولية ويح( 7)أما محمد طه بدوي 

إلحداث الواقع الدولي لكونه يرتكز إلى الواقع المحسوس"، عكس ما تقوم به النظريات الفلسفية التي ترتكز 

إلى "بديهيات أو مسلمات ال تحقق تجريبيا". فيعطيها تعريفا علميا بأنها "العلم الذي يعنى بواقع العالقات 

 والتجريب أو المقارنة من أجل التفسير والتوقع". الدولية واستقراءها بالمالحظة

عريف نستنتج، بعد هذا العرض الموجز لبعض تعريفات العالقات الدولية أنه ليس هناك إجماع على ت

 واحد موحد من قبل جميع الباحثين المهتمين بدراستها.

لدولة وبين لسة الداخلية فإننا نجد بينهم من ركز على السياسة الخارجية، ومنهم من لم يفرق بين السيا

 العالقات الدولية إال من حيث الوسط االجتماعي الذي تتم فيه.

ثه فجميع هذه التعريفات صحيحة بمجملها، وإن كان كل باحث أعطاها التعريف الذي يخدم مجال بح

د كعلى مستوى اختصاصه، بدون أن ننكر على ما بين هذه التعريفات من عوامل مشتركة. فإن جميعها تؤ

ذه العالقات هعلى أن العالقات الدولية تتم عبر الحدود، أي أنها تتم خارج نطاق حدود الدولة الواحدة. وان 

ستبعدين متعرف بمدى انعكاساتها السياسية، أي كل ما له تأثير في السياسة يدخل ضمن العالقات الدولية، 

 .التأثير المتبادل بينهما جميعاالعالقات للثقافة والتجارة وغيرها من العالقات على الرغم من 

مقدور أحد إن العالقات الدولية ال تخضع لعامل واحد من العوامل الفاعلة على الصعيد الدولي، وليس ب

 وامل عدة.هذه العوامل أن يشكل وحده أداة فاعلة تحدد من خالله العالقات الدولية، بل علينا أن نعتمد ع

مية لشركات المتعددة الجنسية والجماعات السياسية العالفهي تطال الدول والمنظمات الدولية وا

كون منحصرا كاألحزاب السياسية وجميع العوامل التي يكون لها تأثير على الواقع الدولي العام من غير أن ي

 في إطار إقليمي محدد.

                                                             
 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر


	 بداية التطور
	 تحديد مفهوم العلاقات الدولية
	المبحث الأول: بداية التطور
	المبحث الثاني : تحديد مفهوم العلاقات الدولية
	مفهوم العلاقات الدولية
	تعريف العلاقات الدولية ؟


