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جانبا تهتم العالقات الدولية ببحث المسائل الدولية، فتلتقي بذلك وتداخل مع العلوم األخرى التي تتناول 

 من هذه المسائل، وتختلف عنها كونها تطمح إلى تجاوز الجوانب الخاصة لإللمام بمجموعها.

 فما هي نقاط االلتقاء ونقاط االختالف بين العالقات الدولية من جهة والعلوم األخرى من جهة ثانية؟

 المطلب األول : العالقات الدولية والقانون الدولي العام

القواعد المنظمة للعالقات والروابط االجتماعية في مجتمع معين. وبالدولي كل يقصد بالقانون مجموعة 

ما هو بين الدول. ليصبح القانون الدولي، هو المنظم للعالقة بين أعضاء المجتمع الدولي سواء كانوا دوال أم 

افة إلى تنظيمه منظمات دولية أو غيرها من الجماعات السياسية المختلفة الموجودة في هذا المجتمع. فباإلض

هذه العالقة، فهو يبين ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. شأنه شأن أي قانون، جاء متأثرا بطبيعة 

المجتمع الذي نشأ في رحابه، وهذا ينعكس وال شك، على طبيعة قواعده وأسلوب تنظيمه للحياة الدولية. فبذلك 

انوني هي تحديد القواعد المطبقة على أعضاء المجتمع يصبح "علم قوانين" وليس "علم وقائع". ومهمة الق

الدولي، وتفسيرها والتحقق من مدى احترامها. بذلك يرتبط القانون الدولي، وتفسيرها والتحقق من مدى 

احترامها. بذلك يرتبط القانون الدولي بالمعرفة القانونية، بمعنى التعرف على القواعد الدولية التي تحكم عالقات 

ما بينها، أي التعرف على القواعد المعمول بها فعال في جماعة الدول، وعلى مصادرها الشكلية الدول في

كالعرف والمعاهدات الدولية، وعلى طرائق تحليل هذه القواعد تحليال قانونيا، في مواجهة التحليل الموضوعي 

 ألحداث الواقع الدولي في علم العالقات الدولية.

القات الدولية والقانون الدولي يتمثل في أن األول يهتم بالتحليل الموضوعي إذن، االختالف بين علم الع

 لروابط الواقع بينما يهتم الثاني بالتحليل الشكلي للروابط القانونية.

وهكذا يقتصر اللقاء بين القانون الدولي العام والعالقات الدولية على مجرد أنهما يعمالن في مجال واحد 

 الدول وفيما عدا ذلك فإنهما منجا ومادة.هو مجال العالقات بين 
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غير أن دراسة القانون الدولي بالنهج القانوني ال تعني امتناع فقهاء هذا القانون عن التعرف على واقع 

الحياة الدولية. إنها ضرورة تقتضيها متابعة هؤالء الفقهاء للمصادر الحقيقية وتطبيقها في الحياة الدولية، من 

م العالقات الدولية بالنسبة لفقهاء القانون الدولي، إنهم يستطيعون، بهذا العلم الكشف عن هنا تظهر أهمية عل

المصادر الحقيقية لقواعد القانون الدولي العام. وإن دراسة هذه العالقات ليست إال تكملة لهذا القانون، من حيث 

 .(1)متابعتها لتطوره ومساعدتها لنموه 

 العالقات الدولية والتاريخ الدبلوماسي. المطلب الثاني :

ذلك بيتحدث التاريخ ويفسر الوقائع التي حدثت في الماضي وتحدث في الحاضر ويسجلها. إنه يساهم 

ريخ السياسي في فهم القضايا الدولية المعاصرة ويدرك أهمية التعاون بين الشعوب. لذلك سهل المزج بين التا

دولية تعتمد كثيرا يشتركان معا في تناول العالقات بين الدول ولكون العالقات الوبين العالقات الدولية لكونهما 

 على التاريخ لتتمكن من فهم أحداث الحاضر واستخراج القواعد التي تتحكم بالظواهر الدولية.

كان األول  ولكن، في الواقع، إن االختالف ظاهر بين التاريخ والعالقات الدولية من حيث األهداف. فإن

 ظر إلى الماضي فإن العالقات الدولية تهتم بواقع الحاضر واحتماالت المستقبل.ين

ريخ أما التاريخ الدبلوماسي، فإنه يركز على عرض تطور األحداث والمفاوضات. إنه في الواقع تا

ه من أشد لتطور العالقات بين الدول، ولكن بالرغم من أنه يدخل في إطار تاريخ العالقات بين الدول، فإن

ات تركز على التواريخ السياسية إبهاما وسرية. والفارق األساسي بينه وبين العالقات الدولية هو أن العالق

يخ الدبلوماسي أسباب األحداث الخارجية والدوافع إليها وعلى القوى العميقة التي أملتها، في حين يركز التار

 ات التي أدت إليها أو نتجت عنها.على متابعة تلك األحداث واستعراض سلسلة المفاوضات والمباحث

إذن، يتشارك التاريخ الدبلوماسي وعلم العالقات الدولية في مجال واحد هو العالقات بين الدول، بفارق 

أن األول يتناول تاريخ أحداث هذه العالقات، أي أنه يقوم بتسجيل األحداث المحسوسة، بينما يسعى الثاني، 

الشامل ألحداث الواقع الدولي دون العناية بكل حدث في ذاته. لذا تنحصر مهمة علم العالقات الدولية إلى الفهم 

التاريخ الدبلوماسي في التعريف بأحداث الواقع المعينة زمانا ومكانا، بينما تنحصر مهمة العالقات الدولية في 

ولية التي سيجري تفسير عالقات هذا الواقع، األمر الذي يقصر مهمة األول على أنه مجرد تقديم المواد األ

 .(2)عليها البحث الثاني
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 المطلب الثالث : العالقات الدولية وعلم السياسة.

سي". ولكن إن علمي السياسة والعالقات الدولية علمان يتناوالن وجهين لواقع واحد هو "المجتمع السيا

ا بين المجتمعات مية العالقات بينما يتناول علم السياسة المجتمع السياسي في ذاته، يتناول علم العالقات الدول

ولية تتناول العالقات السياسية. بمعنى أنه إذا تناول علم السياسة المجتمع السياسي داخل الدولة، فإن العالقات الد

 م السياسة.بين مجتمعات سياسية عدة، أو بين دول عدة. بهذا يصبح علم العالقات الدولية بمثابة فرع من عل

ساسيا ن علم السياسة يتخذ من ظاهرة السلطة أو الحكم في الدولة موضوعا أبمعنى آخر، أنه إذا كا

لدول التي الدراسته، فإن العالقات الدولية تهتم بدراسة السلطة في إطار المجتمع الدولي الذي يضم مجموع 

لفان يختتكون الجماعة الدولية. بذلك يلتقيان على دراسة ظاهرة واحدة وهي ظاهرة الصراع على السلطة، و

المجتمع  على اإلطار الذي يدور فيه الصراع. فإن كان علم السياسة يعنى بظاهرة الصراع على السلطة داخل

بح من الوطني، داخل الدولة، فإن علم العالقات الدولية بهذه الظاهرة داخل المجتمع الدولي. لذلك يص

ة، بينما هتم بدراسة المشاكل الوطنيالضروري التمييز بين علم سياسة داخلي، وعلم سياسة خارجي، األول ي

وضوعاتهما. مع الثاني يهتم بدراسة المشاكل الدولية. واإلثنان، باستثناء الحقل الجغرافي المتغير، تتطابق م

لى علم منذ إالعلم أن علم السياسة كان قد سبق ظهوره في الزمان ظهور علم العالقات الدولية. فاألول تحول 

 ين لم يبدأ االهتمام بالثاني إال بعد انتهاء الحرب العالمية األولى.القرن التاسع عشر، في ح

لفصل ابذلك نخلص إلى القول، ان العالقات الدولية وعلم السياسة هما مادتان مترابطتان ال يجوز 

 تعددة.مبينهما، كما ال يجوز الخلط بينهما، فلكل منهما مجال اختصاصه بالرغم من التقائهما على نقاط 

إن علم العالقات الدولية هو علم حديث النشأة نسبيا له خصائصه كعلم تجريبي ينتمي إلى العلوم 

( 3)االجتماعية التجريبية، أو كعلم اجتماعي قائم بذاته، أو كجزء من علم السياسة ينتمي إلى العلوم االجتماعية 

. 
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