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 مقدمة
مؽ و  االساس الحجخىي  لقؾةاتعتبخ بحث في مجال العالقات الجولية، مازالت ع استسخار الم

بيؽ العشاصخ مؽ ىي العشرخ الؾحيج و الثابت لدياسات الجول و  ةالسحخكالقزايا األساسية 
خاصة بسفيؾميا الرمب  غاية كل الجول المتالكياو  "،مؽ حيث الساىية غيخ ثابتةولكؽ " الخارجية

تعشي السقجرة عمى  ،احج معانييافي الجولة و رت بتظؾر السجتسع و قج تظؾ و ، "القؾة العدكخية" العشيفو 
، الدياسية، العدكخيةالقؾة "فالقجرة و تغييخ تؾجياتيؼ بدط الشفؾد والديظخة عمى سمؾك االخخيؽ و 

احجى ابخز مقؾمات الجولة القؾية ، سؾاء كانت تدتخجم بذكل مباشخ او غيخ مباشخ،  االقترادية"،
االدارات التي ىي احجى الؾسائل و و .عؽ طخيق التيجيج او عؽ طخيق قظع السعؾنات ...الخ 

 .تيا الخارجيةياسمرالحيا في اطار ستخجميا الجولة لتشفيح مخظظاتيا وتحقيق اىجافيا و تد

 :اهمية الموضوع
يذيج في حخوب اىمية و خارجية وازمات داخمية و  ان ما يذيجه العالؼ اليؾم مؽ نداعات       

واغمب مؾاثيق  قؾاعج القانؾن الجوليبل ىجا االخيخ يقاسختمفة و لمقؾة بأشكاليا ال السقابل استخجام
اال ما استثشي في العالقات بيؽ الجول،  عمى مبجأ تحخيؼ استخجام القؾةالتي تؤكج ، السشغسات الجولية

ان اي جة امخة مؽ القانؾن الجولي العام، و بانيا قاعو  ،كسا يؤكج الفقو الجولي عمى دلػ مؽ دلػ عميو
 .انؾنيةيتختب عمييا اثار قو  لمقانؾن  يعتبخ انتياك ه السبادئليج او مخالفات تجاوزت
ستخجام القؾة مؽ طخف بعض في امؽ تجاوزات  لسا فيوخ دلػ، غي لكؽ واقع اليؾم يؤكجو 
كؾرية في خسديشيات القخن الساضي، حخب الخميج األولى و مؽ األمثمة عمى دلػ الحخب الالجول و 

ىشاك بعض الجول التي خارج اطار الذخعية الجولية و ػ كمو ودل .2003خب عمى العخاق الثانية، الح
 ، فالقؾى الكبخى التي تشفي استعسال القؾةاصبحت تظالب بسخاجعة  ىجه التذخيعات القانؾنية 
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عدكخية و ليذ وفقا لسبادئ القانؾنية   –اصبحت تترخف بشاء عمى ما تتؾافخ عميو مؽ امكانات 
وفقا امكانات ىائمة اضحت تعسج الى ترخيف عالقاتيا البيشية  ؽو ماو القيؼ األخالقية فإزاء ما تسمك

 . القؾى لسفيؾم تؾازن 
ت بعشؾان استخجام القؾة الرمبة في العالقا" السؾسؾم شا الستؾاضع و بحثاىسية  مؽ ىشا تأتي

وتقري شخعيتيا ييجف الى استبيان  الجي" و  الؾاقعية الجوليةالجولية بيؽ الذخعية الجولية و 
القؾى الساسكة بيا ضسؽ نغام سياسي دولي خاضع عيتيا ومحاولة الكذف عؽ حيثياتيا و ومذخو 

 .احتخاميا واجب الكلو  دوليةبجاتو لقؾانيؽ 

 :الدراسات الدابقة
مجمة جامعة االنبار في: القوة واثرها في ادارة النظام الدولي، انعام عبج الخضا سمظان، 
تمخص بحثو حؾل مؾضؾع القؾة، والتحؾل الجي طخاء  .2018 ،13لمعمؾم القانؾنية والدياسية، العجد

عمييا مؽ كؾنيا كانت تعتسج عمى القؾة الرمبة العدكخية الى اعتسادىا عمى القؾة الشاعسة الستسثمة 
في االعتساد الستبادل، والى ابعج مؽ دلػ بكثيخ باعتسادىا عمى التكشؾلؾجيا، كسا تشاول ايزا 

 لشغام الجولي.و ادارة اتالتحؾل الجي شيج
دراسة  ات الدولية بين الحظر و االباحة،استخدام القوة الرلبة في العالقايشاس العشدي، 

نية الياشسية، الكتاب ة االرد)السسمك ،1ط. ،التدخلللخيارات المدتقبلية في الحرب و  تحليلية
 لياؽ ثالث فرؾل تشاول مؽ خاليتكؾن ىجا الكتاب م صفحة 444، (ه1437م  2016الجامعي،

مع تدميط والتظبيقات العسمية لالستخجام القؾة ودلػ بجراسة قانؾنية و مؤسدية  السشظمقات الشغخية
الزؾء حؾل الحكؼ القؾمي والجولي بجراسة ثالثية تسثمت في الجولة، اليؾية، االرىاب ليأتي في 

  خاتيجية الييسشةاالخيخ بجراسة مقارنة حؾل استقخار الشغام الجولي بيؽ سياسة تؾازن القؾى و است
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السكتبة مرخ، ، ) م القوة في فرض الذرعية الدوليةاستخدا، ماىخ عبج السشعؼ ابؾ يؾنذ
 مفيؾم في كتابو ىجا تحجث فيو عؽ فحة.ص 421 (2004ة لمظباعة والشذخ والتؾزيع،السرخي

القؾة استخجام و الذخعية الجولية وحجودىا وضؾابظيا وفي حالة انتياكيا اي ترخف يجب ان يكؾن 
ضسؽ الذخعية الجولية كسا وتحجث عؽ الذخعية الجولية وفخوعيا وخرص في كتابو ىجا مجال 

ايزا كانت في دراستو حاالت لجول عخبية انتيػ في حقيا   لمقانؾن الجولي وادواره ومؤسداتو
القانؾن )الذخعية الجولي( فسا كان مؾقف السجتسع الجولي ككل اتجاىيا وما كانت مخجعية ىجه 

 لجول السشتيكة .ا
الجدل الليبيرالي/ الواقعي حول دور االعتماد المتبادل في تعزيز االمن  دمحم الظاىخ عجيمة،

في عجده ىجا تحجث عؽ االعتساد  .2016، الجدائخ15دفاتخ الدياسة والقانؾن، العجدفي:  الدولي،
وجيتيؽ مختمفيؽ بيؽ  الستبادل وما مجى تأثيخ في االمؽ والعالقة بيؽ الجول كسا طخح مؽ خاللو

 السؤيج )الميبخالية( ومعارض )الؾاقعية( حؾل دوره في تحقيق الدمؼ واالمؽ الجولييؽ 
مجمة كمية التخبية االساسية في:  االستراتيجية البريطانية ازاء العراق،ستار جبار الجابخي، 

االستخاتيجية والجولية/ م، مخكد الجراسات 2015، 21، العجد /جامعة بابللمعمؾم التخبؾية واالندانية
 2010الى غاية  1997. جاء ىجا البحث بجراسة الستخاتيجية بخيظانيا اتجاه العخاق مؽ بغجاد

عمى العخاق و طبيعة العالقة التي بيشيا بجراسة تاريخية  2003بالتخكيد عمى مخحمة ما بعج حخب 
  ليا

القؾة  ؾء عمى استخجامالل دراستي تدميط الزاحاول مؽ خاما فيسا يخص مؾضؾعي ىجا : 
قؾانيؽ األمؽ الجولييؽ في عل وجؾد جولية الكبخى بحجة حساية الدمؼ و الرمبة مؽ قبل القؾى ال

مع  حساية حقؾق االندان مؽ االضظياد بجريعةانتياكيا ليا و  ة لجلػتذخيعات دولية مخررو 
  ومجى مذخوعيتيا 2003دراسة حالة لمحخب عمى العخاق 
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 االشكالية
ما مدى مذروعية استخدام القوة الرلبة لتحقيق ور اشكالية دراستنا هده حول، تتمح 

 منظور المدرسة الواقعية الجديدة؟ العالقات الدولية منفي اهداف  ومرالح الدول القوية 
 ىجا التداؤل السخكدي يتزسؽ مجسؾعة مؽ االسئمة الفخعية و 
 ؟بالقؾة في العالقات الجولية  ما السقرؾد ـ1
  ؟ىي حجود استخجام القؾة الرمبة في القانؾن الجولي العامما  ـ2
 ؟ام القؾى الكبخى لمقؾة لتحقيق مرالحيمؽ استخجا الميبيخاليةو  ما مؾقف السجرسة الؾاقعية الججيجة ـ3
 ؟ 2003السجتسع الجولي مؽ الحخب عمى العخاق ما مؾقف  ـ4
اءات القانؾنية الستبعة في االجخ  ومامؾقف الييئات  والسشغسات مؽ الحخب عمى العخاق  ما ـ5

 حقيا؟

 :االطار الزماني والمكاني
الحخب العالسية الثانية وفذل عربة االمؼ في الحفاظ عمى الدمؼ واالمؽ الجولييؽ  ةبعج نياي

شعخت الجول بزخورة وجؾد مشغسة دولية قانؾنية تشغؼ استخجام القؾة عمى السدتؾى الجولي، مسا 
جخى االتفاق حؾل تحخيؼ استخجام القؾة في العالقات االمؼ الستحجة، و  الى عيؾر مشغسة ادى دلػ
اثبتت  2003اال في حاالت استثشائية قختيا االمؼ الستسجيشة ولكؽ الحخب عمى العخاق سشة الجولية 

 غيخ دلػ مسا نص عميو ميثاق االمؼ الستحجة 

  الدراسة: فرضيات
و لدمب التأكيج االية والتي تحتسل االيجاب او اانيا االجابة السؤقتة لإلشكالفخضية غمى  تعخف
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 :الشفي  وتدتشج فخضيتشا الى
مخظظاتيا وتحقيق اىجافيا اإلدارات التي تدتخجميا الجولة لتشفيح القؾة ىي احجى الؾسائل و 

ؾامل سياسية، اقترادية، ممة وتدتشج عمى عجة ع، وىي شاالسخجؾة ومرالحيا في اطار سياساتيا
 عدكخية.

، عالقاتياعمى غيخىا مؽ الجول و عمى قة استخجام القؾة داخل الجولة او خارجيا تؤثخ طخي
 .ؤثخ الخئيدي في العالقات الجوليةباعتبارىا الس

كشغخية   الججيجة شغخية الؾاقعيةالقؾة نجج المؽ الشغخيات التي فدخت والزالت تفدخ لشغخية 
خيات السشاقزة ليا الميبخالية مؽ الشغولية و القؾة في العالقات الج التي تجعؼ فكخة استعسالسياسية و 

 .لقؾة والمجؾء الى الظخق الدمسيةالتي تجعؾ الى االبتعاد عؽ او 
لؼ يكؽ اال لتشفيح الخظة مدتقبمية م 2003التجخل عدكخيا مؽ الظخف البخيظاني في العخاق 

 ةالتي حزخت قبل السباشخة في القرف مع تحزيخ مبخرات لسؾاجية االتيامات الجولي

 :دراسةمناهج ال
القؾاعج التي يعتسجىا الباحث إلجخاء ىؾ مجسؾعة مؽ االسذ و  :العمسي السشيجتعخيف ب

" وبالسحرمة يسكؽ السقاربات بيؽ االسذ الشغخية والؾاقع العمسي وىؾ جدء مؽ السشيجية العمسية"، 
الباحث  اي يمتدم بيالقؾل ان السشيجية العمسية في الجراسات الدياسية ىي الظخيقة او االسمؾب الج

مشج لحغة شخوعو في دراسة قزية او عاىخة او مذكمة سياسية معيشة، مؽ خالل التدامو بجسمة مؽ 
بيا ىشاك عجة مشاىج يدتخشج جدء مؽ السؾاصفات الباحث الشاجح " و السبادئ والسعاييخ التي تعج 

عمى كل   لإلجابةو  ل والغؾاىخ في العالقات الجولية،السذاكالباحث في دراسة السؾضؾعات و 
 تداؤالت تؼ االعتساد عمى السشاىج التالية :
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 القانوني : االقتراب
يؾ يخكد عمى السعاىجات مؽ ثؼ فضؾعات مؽ زاوية القانؾن الجولي و يخكد عمى دراسة السؾ 

بيؽ ما ىؾ يحاول التسييد نب القانؾنية  في عالقات الجول و ، ويبحث الجؾاالجولية واالتفاقيات
ىؾ غيخ مؽ وجية الشغخ القانؾنية ، كسا ييتؼ بجراسة التكييف القانؾني لسؾضؾع  مامذخوع و 

عجمو في عالقات الجول االثار الستختبة عؽ ىجا االعتخاف او ف بالجولة ونغام الحكؼ فييا، و االعتخا
 كيفية تدؾية السشازعات الجولية بالظخق القانؾنيةوكجا التكييف القانؾني لمحخوب و  ،بعزيا ببعض

 )القوة و المرلحة(: الواقعي القترابا
ال يسكؽ جاث باالرتكاز عمى فكختي القؾة والسرمحة فالدياسة ىي مرالح و قؾم بتحميل  االح

يخون ان السجتسع  مقؾماتيا  لجا فجعاة ىجا  السجرسةخيخة بجون امتالك مرادر القؾة و تحقيق اال
نيا العشاصخ االساسية ليجا السجتسع االمخ الجولي ما ىؾ اال عبارة عؽ ساحة  لمرخاع بيؽ الجول كؾ 

الجي يحفد تمػ  الجول نحؾ زيادة قؾتيا باستسخار بالذكل الجي يمبي ليا اكبخ قجر مسكؽ مؽ 
 السرالح القؾمية ليا مسا يفزي الى  التأثيخ في مرالح الجول االخخى 

 المثالي : االقتراب
حاول يعتشقيا دعاة ىجه السجرسة، فتثل الي السعمى جسمة مؽ السبادئ و  جه السجرسةعتسج ىت

ى الخزؾع لدمظة القانؾن عما وفق السثل التي يجعؾن الييا وتقؾم ىجه السجرسة اقامة نغاما دولي
 السجرسة. اجة ميثاق االمؼ الستحجة جؾىخ ىجهتعكذ ديبالجولي وااللتدام بقيؼ السجتسع الجولي و 

 : منهج التاريخي  
ه: )ان لمعالقات الجولية السعاصخة ججور وامتجادات في يشظمق ىجا السشيج مؽ مبجا مفاد

الساضي(، وعمى دلػ فالتاريخ يغل عشرخا مداعجا لتحميل الدياسي، كسا يفيج في الجراسات 
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   مؽ تظؾر او لسقارنتيا بغيخىا مؽ الغؾاىخ السقارنة لمغاىخة وما طخاء عمييا 

 منهج دراسة حالة: 
الباحث بجراستيا، وقج تكؾن ىجه الحالة سياسة معيشة او وفيو يتؼ التخكيد عمى معيشة يقؾم 

وتتؼ دراسة ىجه الحالة بذكل مدتفيض  ،او تشغيسا في مجتسعا او امة نغاما ىؾ فخدا او مؤسدة
التحميمي، ودلػ مؽ تبط بو وتشاوليا بالؾصف الكامل و السخ  وواف، يتشاول كافة الستغيخات والغؾاىخ

كجراسة حالة تعبخ عؽ استخجام بخيظانيا لبخيظاني في العخاق خالل تدميط الزؾء عمى التجخل ا
  لمقؾة اتجاه العخاق بظخيقة غيخ شخعية 

 : تقديمات الدراسة
كل مبحثيؽ الى ثالث كل فرل يتكؾن مؽ مبحثيؽ و ث فرؾل و قدسشا السؾضؾع الى ثال

 ىي كالتالي :مظالب 
لقؾة مؽ ايتكمؼ عؽ  سبحث االولالفي السكؾن مؽ مبحثيؽ، و  االطار الشغخي  :تشاول الفرل االول*

ماىية عمى اقترخ  في مبحث الثانيو االشكال التي تتخحىا ىجه الغاىخة حيث السفيؾم والعشاصخ و 
  العالقات الجولي شخعية استخجام القؾة فيو ومرادرىا  الذخعية الجولية

في السبحث االول  ،السكؾن مؽ مبحثيؽو  الشغخيات السفدخة لغاىخة القؾة  :تشاول الفرل الثاني*
نغخة كل و السبحث الثاني القؾة عشج انرار السجرسة الميبخالية ؾة عشج انرار السجرسة الؾاقعية و الق

 ليا. مشيسا
في السبحث  2003الستسثمة في التجخل البخيظاني في العخاق حالة و التشاول الفرل الثالث: دراسة *

 .نتائج ىجا التجخلكان عؽ اسباب وخمفية و ف لسبحث الثاني السحة عامة حؾل العخاق اما  االول
 الجراسةتي تؾصمت الييا * وفي االخيخ الخاتسة: نتشاول فييا نتائج ال

سجتيا لتقديؼ الجراسة: ان اعظاء االحكام السدبقة ليدت مؽ سسة الستعمؼ مؽ االسباب التي اعت



 مقجمة
 

9 
  

حكام القؾانيؽ التي تقؾم فالؾاجب دراسة السؾاقف مؽ كل الشؾاحي الشغخية التظبيقية مع دراسة اال
عمييا الغؾاىخ دون اىسال التاريخ برفتو االساس لجراسة اي عاىخ، فكانت البجاية مع االطار 
الشغخي إلبعاد المبذ والغسؾض عمى الغاىخة محل الجراسة ولتدييل طخيقة الفيؼ، وفي السخحمة 

عخض الىؼ الشغخيات التي السؾضؾع محل الجراسة مؽ خالل الت الثانية كانت لتبيان مجى اىسية 
بشية ألجمو بعخض اىؼ افكارىؼ ومقتخحات، اما فيسا يخص الجدء الثالث الجي كان عبارة عؽ دراسة 

 اما بااللتدام او باختخاق القؾانيؽفي السجتسع الجولي حالة، إلعظاء نغخة حؾل التحخكات الجولية  
 الستفق عمييا دوليا.
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          السبحث االول : ماىية القؾة

، اد مشقاشل مغ اكثخ السػضػعات إثارةكلية، ك ات الجـ القػة مفيػما محػريا في العالقعج مفيػ ي
 سببك  ف الجكؿ ،شالتي تكت التغيخاتك  مغ السدمسات السػضػعية في تحميل التصػرات القػة تاصبح

ـ الثبات فيي دائسة التغيخك  دلظ يعػد لكػنيا تتدع بالحخكة اد باحثػف صعػبة في ايجكليجا كجج ال،  عج
   كثخ الججؿ حػليا كقج ليا تعخيف مػحج

 السظمب االول :مفيؾم القؾة
 :عؽ القؾةنبذة تاريخية  

ىجا  تصػر، ك مشصق القػة عشج كل فكخ  كال التصخؽ الى، يجب أ القػة قبل التعخض الى مفيـػ
لعرػر مشج ا السجتسعات ياتالتي شيج، الحياتية التي عاشيا االنداف ك  ارتبط مع التصػرات االخيخ
في مثل ىجه العالقة لع يكغ ارة عغ خزػع الزعيف الى القػؼ ،ك ، فالقػة في بجاياتيا كانت عب القجيسة

 فاظ عمى عالقاتيع مع ىجا االقػػ. ،اال الح 1ع العالقات البديصة فيسا بيشيعليذغل باؿ الشاس تشطي
ـ القػة ماردناادا ك   دراسة اكاديسية ، نجج  سفيـػال كدراسة  ، االنتقاؿ مغ ىجه الفتخة الجامجة لسفيػ

نشا اد ا2القػة دائسة التغيخ مغ عرخ الى عرخ، بل مغ جيل الى جيل ، اف االسذ التي تقـػ عمييا
تغيخ ك ، 3بتشا لمتغيخات البشائية لمسجتسعقاتحػالت مغ خالؿ مخ  يع اف نذاىج ما يصخأ عمى القػة مغندتص

 العمساء االجتساعييغالفالسفة ك  تتغيخ نطخة السفكخيغ ،تغيخ، كمع كل عبخ التاريخاشكاؿ الحكع فيو 
  .كجيات نطخىع تختمف، ك جراسةلسحمميغ لمػضاع محل الغيخىع مغ اك 

                                                             
 43.ص ،(2015مرخ، دار السعخفة الجامعية، )، ---- ،مقدمة في عمؼ االجتساع :نغرية القؾةدمحم عاشف غيث، 1

 السرجع نفدو، السكان نفدو.دمحم عاشف غيث  ،2

 44 .ص مرجع نفدو،دمحم عاشف غيث، 3
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في مزسػنو بالسعشى مخ / تصػره ( ارتبط في أكؿ األ ة في مخاحل ) تغيخهمفيـػ القػ  كنجج اف
  ية الخيارات لتحقيق اؼ ىجؼالستقجـ عمى بقالخيار االكؿ ك  فقج مثمت القػة العدكخية دائسا العدكخؼ 
يجتيا العالسية مغ كغ كنطخ لألكضاع التي شلك  ،مغ االىجاؼ الستعمقة بأمػر الجكلةاك غيخىا  سياسي

الباحثػف البج مغ البحث في مفيـػ  ، رأػىجا السفيـػبدبب ، خدائخ مادية ك بذخيةدمار ك حخكب ك 
 . مقػةيعصي معشى اخخ ل بحيث ةاخخ اكثخ عقالنية ك سمسي

ف بيحا فقج تجاكز مفيـػ القػة في مزسػنو الفكخؼ السعشى  العدكخؼ الذائع الى مزسػ ك  
كمغ ىجا السشصمق  تعجدت 1،كالتقشية االجتساعيةك  االقتراديةك  حزارؼ اكسع ليذسل القػة الدياسية

 .لطاىخة القػة في عمع االجتساع  الجراسات
ىع  سفة الدفدصائيػف القجامىفال كاف، ك القػة مغ السفكخيغ لجراسة ضاىخة كف تعخض كثيخ  *    

 جتساعي(.ما عخؼ عشجىع بالزبط االرخيػف القجامى )في عيج اخشاتػف ك اكؿ مغ تعخض ليا بعج الس
، السشاديغ ثخاسيساخػس حيغ اكجكا عمى كاقعية كديشامية القػةكجػرجياس ك  كاليكذ  امثاؿ   

ىشاؾ ك  2،اف العجالة ىي مرمحة االكثخ قػة الى حج التأكيج دىب ثخاسيساخػسك  بشطخية الحق لالقػػ،
حرمة امكانيات صاحبيا في مػاجية محرمة امكانيات القػة باعتبارىا ممشيع ايزا مغ تحجث عغ 

غ الذخاح يؤكجكف عمى فالكثيخ م امثاؿ افالشػف  (عشج اليػنانيػف بعج ىجا ضيخت )، االشخاؼ االخخػ 
في  ايزا  ارسصػ ىشاؾك  ،ة السعالع في تاريخ الفكخ الغخبيكاضح نطخية اجتساعيةانو اكؿ مغ كضع 

في مجتسع ىشاؾ مغ االفخاد التي تستمظ امكانيات تذغل بيا  اه " افحيث يقػؿ بسا معش "الدياسة"  مؤلفو
تؤىل صاحبيا تمظ االمكانيات ىي نفديا الى ىجه االمكانيات مجسػعة مغ األفخاد االخخػ التي تفتقخ 

 .الى مسارساتيا عمى االخخيغ

                                                             
، مجكخة تظؾر مفيؾم القؾة في العالقات الدولية و تظبيقاتو في الدياسة الخارجية االمريكية بعد نياية الحرب الباردةبػشيبة تخكية،  1

 )مشذػرة(13.،ص  2017ػر، الجمفة، لشيل شيادة ماستخ، كمية الحقػؽ ك العمـػ الدياسية ،جامعة زياف عاش

 46 .ص ،مرجع سابقدمحم عاشف غيث ، 2
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فبعج  1،الخكماف عشجكادا كانت القػة تذكل مدألة اساسية عشج اليػناف ،فإنيا تأخح االىسية  داتيا 
مغ ابخز مفكخييا  ك  2،سمصانيا الى خارج حجكدىاتيا ك انييار دكلة السجيشة عسجت ركما الى بدط سمص

، فقج مثمت القػة ركيدة اساسية في افكار شيذخكف الدياسية اد انيا سيشيكاك   شيذخكف ك  ج بػليبيػس نج
اقخارىسا في الجكلة ،فزال عغ اف ىجه القػة كانت تسارس بػاسصة تأكيج الحق كالعجؿ ك تسثل االساس في 

نت سػاء في ركما اك ، التي كاانت تتػلى مغ خالؿ حكػمة اقميسيةقمة مغ االسخ االرستقخاشية التي ك
 3 في االقاليع التي تخزع ليا.

الفتخة بديصخة نطاـ االقصاع ، فقج تسيدت ىجه عرػر الػسصى) اكركبا عرخ الطالـ(اما في ال 
نيا مغ هللا ة مدتسجة سمصااف ىجه القػ ، ك قػة في بشاء الجكلةالتي اسيست في تأكيج فمدفة الكالسديحية 

  .مباشخة
، كانسا اصبحت ث لع تعج القػة كسا عيجنيا سابقابحيفي عرخ الشيزة مشعخج اخج مشصق القػة 

حاكع السدتبج الشفػد التي كانت تيجؼ الى دفع عجمة التبصة. بسدسيات مختمفة كالديادة كالييبة ك القػة مخ 
الربغة االندانية لمقػة ت اجتساعية كاف اكليا الديصخة، باإلضافة الى اقتخانيا بسفدخانحػ بخ االستبجاد ك 

، كمغ ابخز مفكخييا بفكخة القػة ك االنانية البذخية  ربطمغ خالؿ  اثارىا عالقة السجتسع بالحاكع ك السحكـػ
مغ اشيخ ، ايزا ىشاؾ جػف بػداف رسة التحميل االستخاتيجي الػاقعيمكيافممي كاحج مغ مؤسدي مج

 4.فالسفة القػة الفخندييغ
ىشا اكج مفكخك ىجا الحجيث ،في سمػؾ الجكلة الخارجي، ك  بعج دلظ تجمت فكخة القػة في العرخ

 ،باب الرخاعات الجكلية الستفاقسةلتحميل اسة كعامل مفدخ لمعالقات الجكلية ك العرخ عمى ضخكرة القػ 

                                                             
 51 .ص مرجع سابق،دمحم عاشف غيث،  1

 22.(، ص2017، االردف، دار امجج لمشذخ ك التػزيع، )1، ط. مشظق القؾة االستراتيجي في العمؾم الدياسيةعمي زياد العمي،  2

 نفذ السكافنفس السرجع، عمي زياد العمي،  3

 26 .ي زياد العمي، مخجع سابق، صعم4
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في ىجا العرخ نجج تػماس ىػبد مي كالخارجي ك اقع الدياسي الجاخىشا اخجت نطخيات القػة تفدخ الػ ك 
 .غيخىعلجؼ اعصى لمجكلة قػة مصمقة ... ك مشطخ في الدياسة الخارجية كىيجل ا

ـ القػة فمدفيا بعج االحجاث التي ع بالعالع بذكل رفت بالقارة االكربية بذكل خاص ك تصػر مفيػ
، خ االستخاتيجيالتي كانت سبب في تغجية الفكك  1ـ نتيجة نذػب الحخب العالسية االكلى كالثانية.عا
الجؼ ضيخت معو الػاقعية كيشيث كالتد ك ج ىاند مػرجشثاك ك ، نجمغ اىع الجؼ نطخ في ىجه السخحمةك 

ة الكبخػ الجؼ عخض مفيـػ الػاقعية اليجػمية في كتابو السػسـػ بالسعزمكجػف ميخشايسخ ك  الججيجة
كىجه  ،جؼ يؤكج عمى اىسية القػة الشاعسةنجج جػزيف سي ناؼ ال، ك غيخىع كثخالكبخػ ك لدياسات الجكؿ 

 .السبادغ الدياسيةالقػة تعتسج عمى الثقافة ك 
ـ الجؼ يدتعسل عمى نصاؽ كاسع فاف مفيـػ القػة عمى نحػ يجعػ  ،اما فيسا يتعمق االمخ بالسفيػ

ـ مخاكغ الى الجىذة ـ الى شيء ثل ىجه السذكالت ال تح، كلكغ ممغ الرعب قياسو، ك ىػ مفيػ يل السفيػ
  :بيا بل يسكغ شخح بعس التعخيفات التي قج تكذف لشا ىجا الغسػض الجؼ يمتبذ ،ال معشى لو

 : تعريف القؾة لغة
: الصاقة قيلي الخرمة الػاحجة مغ قػػ الحبل ك ىىي مغ قػؼ يقػػ فيػ قػؼ كالجسع اقػياء، ك 

ـ البذخؼ تعشي القػة ف، ك الػاحجة مغ شاقات الػتخ ، كىي ل، اك يسيل الى العسالسؤثخ الجؼ يعسلي السفيػ
، كىي تسكغ ىي الصاقةلزعف ك معجع الػسيط اف القػة ضج اكرد في ك 2.الجدجالسؤثخ في الفكخ ك 

، كىي مبعث دعىي السؤثخ التي يغيخ اك يحيل حالة سكػف الجالنداف مغ اداء االعساؿ الذاقة ك ا
، ؼ دعع ككشجقػ في نفدو ك قػؼ ، كالخجل شجيج القػػ اؼ شجيج ك الشسػ كجسعيا قػػ الحخكة كالشذاط ك 

اما  ،قج كردت كمسة القػة في قػلو تعالىك ، لسقتجر مغ اسساء هللا الحدشىاكسا نجج اف القػؼ كالقادر ك 

                                                             
 40.عمي، مخجع سابق، صعمي زياد ال1

مة تكخيت لمعمػـ مجفي: ، تحميل ىانز مؾرجانثؾ لسفيؾم القؾة و تظبيقيا عمى وحدات الشغام الدوليسيف نرخت تػفيق اليخمدؼ، 2
 159، ص.1الدياسية، ع.
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 اف كمسةك 1الصاقة.مشيا القػة كالدمصة ك  التي تأتي بعجة معانيك  power  المغة االنجميدية يخادفيا كمسةفي 

power  ؼ عمى معشى القػة التي غالبا ما تتخجع الى العخبية بالدمصة كتذتسل عمى معشييغ االكؿ يشصػ
، اما السعغ ػ الثاني يشصػؼ power of ideas اك قػة االفكار militer powerفيقاؿ مثل القػة العدكخية 

 اك الدمصة الفخدية political powerسياسية اك قانػنية محجدة فيقاؿ الدمصة الدياسية  عمى داللة

individual power
2. 

 : تعريف القؾة اصظالحا
مغ اىع ما تعخض لو ة مغ اىع مػضػعات عمع االجتساع كالدياسة ك قػ التعخيف مفيـػ ك تعتبخ 

 مغ التعخيفات التي شخحت ما يمى :  ك الفالسفة ك السفكخيغ 
تأثيخ فخد اك جساعة عغ شخيق ما عمى بالقجرة عمى احجاث امخ معيغ ك عمؼ االجتساع : يعخفيا  *

الجؼ تسارسو االشياء اك االفخاد  التأثيخ ، كقج تذيخ القػة في اىع معانييا الى نػع مغ سمػؾ االخخيغ
  3اك الجساعات عمى بعزيا البعس .

القػة انسا ىي ضاىخة سياسية دكلية ندبية ،فالجكلة قج االستاد مازن اسساعيل الرمزاني : اما *
كػف في كاقع االمخ ،اال بسثابة العكذ صحيح ايزا ، اف القػة ال تعج اف تقػية في مخحمة محجدة ك تكػف 

 4 .االنعكاس لقجرة الجكلة عمى الفعل
نصاؽ عالقة اجتساعية عمى  : ىي احتساؿ اف يكػف احج االفخاد قادر فيماكس فيبر يعخفيا  *

  .ساس الجؼ يقـػ عميو ىجا االحتساؿدلظ بغس الشطخ عغ االرغع السقاكمة ك  تشفيج ارادتو الخاصة
                                                             

  159ص. ، مرجع سابقسيف نرخت تػفيق اليخمدؼ، 1

، )رسالة ة الشاعسة ودورىا في تشفيد اىداف الدياسية الخارجية االمريكية في السشظقة العربيةاستراتيجية القؾ اياد خمف عسخ الكعػد، 2
، جامعة الذخؽ االكسط، (، ص. 2016استكساؿ لستصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في العمـػ الدياسية، كمية االدب كالعمـػ

 )مشذػرة( 18

 70،ص.مرجع سابقعمي زياد العمي، 3

ـ ، في: القؾة والدياسة الخارجية دراسة نغرية دمحم سالع صالح، 4 ، 6الدياسية ،جامعة الكػفة ،العجد مجمة الكػفة  كمية القانػف كالعمػ
 149ص. 
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في التغمب عمى ما ك  صخاعلقػة عشجه ىي القجرة عمى الديصخة في ا :كارل دويتشيعخفيا  *
لمتحػؿ مغ كػنيا قػة كامشة الى قػة  كعشجه تذكل السرادر الكمية لقػة الجكلة السكػنات القابمة ،العػائق

الى  bػة كمسارسة الشفػد فادا احتاجت دكلة قفعمية ،كىجه كسية دات قيسة في التعاشي مع عالقات ال
 ،االمجادات الستاحة ليجه السداعجةتتحكع في كل /بعس  aمداعجة اقترادية ،تكشػلػجية ككانت الجكلة 

bػدىا عمى الجكلةالقػة لسسارسة نفلجييا سيكػف  aفالجكلة 
1 

ـ دكلي يفتقج لحكػمة  :فردريػ شؾمانفي حيغ يخػ  * اف اعتسادا عمى قػتيا الحاتية ك انو في نطا
 2.بحجر الى قػة الجكؿ السجاكرة ليا تشطخ

:ىي درجة مغ التأثيخ تكػف فيو الجكلة السعشية قادرة عمى جعل وولتر اففي حيغ يخػ  *      
 3االجشجة الجكلية مالئسة إلنجاز اىجافيا.

 كانػاما  بأعساؿيخػ في القػة بانيا القجرة عمى جعل االخخيغ يقػمػف : روبرت دال *      
ـ  )ب(عمى دفع )ا( ليقػمػا بيا اك بسعشى اخخ اف قجرة  ـ بالعسل مغ احتساؿ قيا  )س( بالعسل )ب( لمقيا

  4.)ا(بغس الشطخ عسا فعمو 
مى تغييخ سمػؾ القػة ىي القجرة لجػ شخز اك مجسػعة ع: صسؾئيل ىشتشغتؾن شج ع*     

ـ اك التحجيخ، ك اال. الدمػؾ يسكغ تغييخه مغ خالؿ شخز اخخ اك مجسػعة ب التي تتصمقشاع اك االرغا
 5.غيخىا، اجتساعية ك سياسية، تكشػلػجية، مغ حامل القػة مػارد  اقترادية، مؤسداتية، سكانية

                                                             
 14(، ص.2010، )االردف، دار اسامة لمشذخ كالتػزيع، 1، ط.القؾى العالسية و التؾازنات االقميسيةخزخ عصػاف،  1

 19(،ص.  2015دار السشيل المبشاني لمشذخ، سشة لبشاف، بيخكت، ، )1، ط.القؾة في العالقات الدوليةساف العبيجؼ، عادؼ سمي 2

 13. ، صمرجع سابقخزخ عصػاف،  3

 20عادؼ سميساف العبيجؼ ،مخجع سابق، ص. 4

 23، ص.مرجع سابقالعبيجؼ،  عادؼ سميساف 5
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دتيع عمى االخخيغ رغع :قجرة االشخاص اك الجساعات عمى فخض ارابيتر بالو يعخفيا *     
دلظ عغ شخيق الخدع سػاء اكاف دلظ عمى شكل مشع السكافآت التي كانت تعصى بانتطاـ السقاكمة ك 

 ل ىجاف الػضعاف مغ جداء سمبي.بقجر ما يذكاك في شكل عقاب 
 اـ الجكلة فقج اكج عمى اف كجػد اؼة لقياف القػة مغ العشاصخ االساسي :ميكيافممي قػؿ ي*     

الػحيج لمسحافطة ، ألنيا السرجر كجػد القػة دكلة اك مؤسدة اك مشطسة  يعتسج بالجرجة االكلى عمى
 1ف الجكلة في نطخه قػة تػسعيةتػسعيشيا العمى ديسػمتييا ك 

كج عمى القػة الدياسية الى عجة انػاع ك  الجؼ سبق الكل في مقجمتو عشجما قدع :ابؽ خمدون اما *
ػة الدياسة تتسثل في االستبجاد اف القاعتقج ، ك كالحفاظ عمى استسخار الحكع ضخكرة القػة في كجػد الجكلة

ـ داخل السجتسع مع الذعب لماالغخاءكالتأثيخ ك  في خدع كالحفاظ عمى الػضع القائع ك ، كانيا اداة تدتخج
  .الجفاع عشياىيبتيا كامشيا كحساية حجكدىا ك ظ الخارج لمحفا

، متشاقزة مع اكلػياتيع بأشياءفي سمػؾ االخخيغ ليقػمػنا  التأثيخعمى القجرة  :ىانز مؾرجانتؾ*
 2بيا لػال مسارسة تمظ القجرة. مػاما كانػا ليقػ 

عشجه في الرخاع االجتساعي لرالح القػة ىي تعبيخ اجتساعي حيث تسثل القػة : كارل ماركس *
تأثيخىا عمى البشاء ؾ قػتيا الدياسية كمجػ نفػدىا ك الى ادراسالية كاف كصػؿ الصبقة العسالية الصبقة الع

 جكلة ىػ القػة.الجتساعي في الا

مغ ثع ال تعشي القػة ، ك جشجة لمتأثيخ في سمػؾ الجكؿالقػة مختبصة بتحجيج اال: ستيفؽ لؾكس يخػ *
  3.كرة االكخاه بالزخ 

                                                             
 1(، ص. 2018، )مرخ، السعيج السرخؼ لمجراسات، ----، الدولية دراسة تأصميو القؾة في العالقاتشيساء عػيذ،  1

 2، ص. ، مرجع سابقشيساء عػيذ 2

 4ص.  ،مرجع سابقشيساء عػيذ،  3
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مشعيع مغ عسل مغ ى دفع االخخيغ نحػ عسل ما تخيج ك القػة ىي القجرة عم: رزارنؾلد وولفاما 
  ما تخيج.
في ىجا الرجد اف مرصمحات القػة تذيخ في العمـػ االجتساعية الحجيثة الى  :ىلدا يجكخك 

، بحيث يعتسج سمػؾ كحجة اك اكثخ في بعس الػحجات االجتساعيةمجسػعات فخعية مغ العالقات بيغ 
 الطخكؼ عمى سمػؾ الػحجات االخخػ. 

 : سيد بيا القػةس الخرائز  التي تتمغ خالؿ ما سبق مغ تعخيفات يسكششا اف ندتخمز بع/ 
ىي غيخ ثابتة ك  ديشاميكية ىي حخكيةك  ،تقاس مغ قػة الجكلة القػة ىي شيء ندبي غيخ مصمقةػ 1

القػة تختمف مغ قج يربح في السدتقبل نقصة ضعف ك  تتغيخ بذكل مدتسخ بسعشى انو ما نعتبخه اليـػ
يزا انو ما تسارسو مغ يقرج بشدبية القػة ا، ك عامل السقارنة ىػ ما يجعميا ندبيةشخز الى اخخ ك 

  قػة عمى )ا( ال يسكغ اف يؤثخ عمى  )ب( 
لقػة كانسا يدتمـد كجػد قجرات االمكانيات ال تسثل افتػفخ السػارد ك  ،كحجىا غيخ كافيةالقػة ػ 2 

 جدجية معا لتحػليا الى قػة حقيقية كىجا يدتػجب كجػد قػة عقمية ك  ،عالية كفاءاتك 
، كقػة العالع الثػرة السعمػماتيةبما يعخؼ كىي تعتسج عمى الجقة ك  ،كعسمية القػة ىي قػة عمسيةػ 3

ـ تتسثل في التكش ىجا ىػ السقرػد مغ اف القػة لع تعج محرػرة ، ك ػلػجية حيث اصبح كقخية صغيخةاليػ
 دلظانسا تجاكزت ق كالستسثل في القػة العدكخية ك في دلظ السجاؿ الزي

، كبيا اؼ السحجدة كالسخاد الػصػؿ الييا، لتحقيق االىجليدت غايةتشا ك ىي كسيمة لتحقيق غاياػ 4
 تتحجد 

سياساتيا  دلظ مغ خالؿك ، فقػة الجكلة ىي التي تحجد مكانتيا الخارجية االقميسيةالسكانة الجكلية ك 
 الخارجية
فال يسكغ مسارسة عامل التأثيخ دكف كجػد  ،عغ عالقات متبادلة فيسا بيشيع القػة ىي عبارة ػ 5

  خػ تسارس عمييع ىجا الفعلاشخاؼ  اخ
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 . مثل الدياحةانسا ىي ايزا كسيمة سمسية ،العشف كالخدعلقػة ىي ليدت استخجاـ االكخاه  ك ا ػ6
 القؾة  رادرالسظمب الثاني : م

عمى التأثيخ في الجانب  الكامشة في كل التعاريف التي تشدب الى القػة نجج انيا مختبط بالقجرة
ىشاؾ ك  ،التي تجبخ بيا الفػاعل لمخزػع لياك التي تسمكيا الجكؿ ات السقػمدلظ عمى حدب ك  ،االخخ

تػضيف ىجه امكانية عمى القجرة امتالؾ مرادر القػة ك  شبو اجساع عمى اف قػة الجكلة تكسغ في
فسا ىي مرادر . تأثيخ في ارادات الجكؿ االخخػ كتحػيميا الى عشرخ ضغط ك  السرادر الستاحة لجييا
  1السؤثخة.القػة عشج ىجه الجكلة 

، الستسثمة في السرادر الصبيعية: عشاصخ الثابتة ندبيا ك عشرخيغ يسكغ تقديع مرادر القػة الىك 
 ...الدياسية لػجية ك التكشػ القػة االقترادية كالعدكخية ك الستسثمة في عشاصخ الستغيخة ك 

، كدكؿ قػػ كبخػ ، ك شيف دكؿ العالع الى قػػ عطسىمسا ال شظ فيو اف تر: / العشاصر الثابتة1 
 ،القػة دات الصبيعة الثابتة ندبيااسذ  ىعمدكؿ صغيخة في التخاتبية الجكلية متػسصة )قػػ اقميسية ( ك 

 :الستكػف مغكالستسثمة في العامل الجغخافي ك 
فاعمة، بخاصة  اف مػاقع الجكؿ تسثل العشرخ االساسي في تقييع كزنيا كقػة: السػقع الجغخافيأ/ 

فثسة ، العخضغ السػقع الجكؿ عمى خصػط الصػؿ ك ، فزال عانت تديصخ عمى مسخات مائية دكليةادا ك
في مشاشق  مػاقع استخاتيجية متسيدة في خارشة  العالع مثل الجدائخ، بيشسا تقع دكؿ اخخػ  دكؿ تحتل

  2تذاد.ىشاؾ دكؿ داخمية مثل معدكلة مثل ايدمشجا  ك 

                                                             
   100، ص.مرجع سابق عمي زياد العمي،1

 160، ص. مرجع سابقليخمدؼ، سيف نرخت تػفيق ا2
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فثسة دكؿ حارة ك  1.تتيح الفخصة لقياـ الجكؿ العطسى السشاخ : فالصبيعة السشاخية السعتجلةب/ 
في ىجا ك  2خمفة كالباردة ىي الجكؿ الستقجمة.تقػؿ الجكؿ الحارة ىي الستكانت ىشاؾ نطخية ك  ،دكؿ باردة
  3درجة. 60ػ  25صػط العخض الذسالية قػؿ سبيكساف "يرشع التاريخ عسػما ما بيغ الخالرجد ي

ة يسكغ كجلظ فاتداع السداحة الجغخافية لمجكلة ما عمى قجر ما تكػف مرجر قػ  ج/ السداحة :
 انتذار السػاردة مشيا، استيعاب عجد الدكاف، ك دلظ ألسباب عجيجك  4اف تكػف مرجر ضعف .

 5 .اـ بالعسق الجغخافيرة كاالىتس، فزال عغ قجرتيا عمى السشاك الصبيعية
، ػارد مختمفة تحجد قػة الجكلةيذتسل اقميع الجكلة عمى ما تحتػيو مغ م : د/ مػارد اقميع الجكلة

فط الش –كسرادر الصاقة  7.ث كفخة السػاردمغ حي فالجكؿ تختمف 6.قجرتيا في استعساؿ ىجه السػاردك 
الفزة ... الخ فزال يج كالقرجيخ كالشحاس كالجىب ك ، اك ثخكات العجنية كالحج،الغاز، الفحع .. الخ
ال غحائية فزانتاج السػاد الالسياه فيي مرجر نجاح لمدراعة ك  اىسياىخ االرض ك عغ السرادر في ضا

االساس السادؼ لمشسػ ىي كميا تسثل ، ك ػانية  كالدسكية  في البخ كالبحخعغ اىسية الثخكة الحي
 8.تجارؼ في اشار االقتراد الجكليالتبادؿ الاالقترادؼ ك 

                                                             
 1445اثر القؾة في العالقات الدولية :الستغيرات الدياسية السعاصرة  في مشظقة الذرق االوسط :حامج بغ عبج العديد دمحم الشػرػ، 1
،الجراسات االقترادية كاالجتساعية، قدع العمـػ الدياسية، جامعة الخ ، بحث لشيل درجة الساجدتيخ ،كمية1444ـ ،  2006خشـػ

 )مشذػرة(، 26ص.

 160ص.، السرجع الدابقسيف نرخت تػفيق اليخمدؼ، 2

 السكاف نفدومرجع نفدو، حامج بغ عبج العديد دمحم الشػرؼ، 3

مجكخ لشيل شيادة الساستخ ،كمية الحقػؽ ك العمـػ ، ؾم القؾة في العالقات الدولية بعد نياية الحرب الباردةتحؾل مفيايساف قجيح، 4
 19، ص. 2018امعة دمحم بػضياؼ، السديمة، الدياسية، ج

 السكاف نفدو، السرجع نفدو، سيف نرخت تػفيق اليخمدؼ 5

  161ص.، مرجع سابقسيف نرخت تػفيق اليخمدؼ، 6

 28ص. ،مرجع سابقحامج بغ عبج العديد دمحم الشػرؼ، 7

  السكان نفدو ،مرجع نفدوسيف نرخت تػفيق اليخمدؼ، 8
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مالتػس ، فيػ يتزسغ ب مبجأ ق/ العامل الجيسػغخافي : فيػ يػصف بالدالح دك الحجيغ ، حد
الرحة التي ليا دكر ثافتو كالتخكيبة االجتساعية ، كىػ مختبط ايزا بسدتػػ التعميع ك كحجع الدكاف ك 

 اليج العاممة .الجكلة عغ شخيق مجػ فاعميتو ، ك  في زيادة مغ قجرة
شخيغ يقرج بالعشاصخ الستغيخة ىي تمظ العشاصخ التي تعتسج عمى مؤ  :/ العشاصر الستغيرة2

عمى  الجكلةىي العشاصخ التي تعكذ مجػ قجرة ، ك كالثاني القجرة عمى التػضيفرئيدييغ االكؿ السػارد 
 الستسثمة في:ك  1.استخجاـ القػػ الكامشة فييا

اخمي الجلخارجي ك شة في السجتسع الدياسي االكام  القػة الدياسية : انيا مجسػعة االمكانيات أ/
، كسا جكلة، اد اف القػة الجبمػماسية لمجكلة تعج مغ السؤثخات  الفعالة لقػة الالستاحة لجكلة ما في كقت ما

ػة بيغ ق، ك قػة السخكد التفاكضي لمجكلةالسحػرية  لمجكلة اد تجسع ىجه القػة بيغ تعج القػة السخكدية ك 
لسشطسات مجػ بدط سيصختيا عمى التشطيع  الجكلي ك جػ تأثيخىا في ام، ك الجكلة في التشطيع الجكلي

 ... الخ ما بيغ قػة الجكلة في تصبيق القانػف الجكلي لرالحيا ، ك االقميسية كالجكلية
ثيخ كبذكل مباشخ في قػة أتعج القػة االقترادية مغ العػامل التي ليا ت :القػة االقترادية ب/

خكة ىي انتاج الثك ، نب االقترادية لمحياة االجتساعيةسمػؾ القػة االقترادية في الجػاكيتبمػر 2.الجكلة
ا اف مخخجاتيار استغالليا اقتراديا كتقشيا. ك اد ال تديع السػارد في فػة الجكلة اال بسقج 3.استيالكياك 

ع باإلنفاؽ عمى لتػستزسغ ا، ك جاتيا انيا تحفد الشسػ العاـاىع مخخ تعصي لمجكلة فخصة ألف تشيس ، ك 
كلة عمى امتالؾ قجرة ، بحدب قجرة الجغيخىا، ك البحث كالتصػيخ كالقػة العدكخية، كالتعميع كالرحة قصاع

                                                             
 161ص. ،السرجع سابقسيف نرخت تػفيق اليخمدؼ، 1

مجمة جامعة االنبار لمعمـػ القانػنية ك الدياسية ،العجد الثالث في:  ،ىا في ادارة الشغام الدوليالقؾة ة واثر انعاـ عبج الخضا سمصاف، 2
 29،ص.  2018عذخ ،السجمج الثاني، بغجاد، 

 ،(2015القػمي لمتخجسة كالشذخ،  مخكدمرخ، القاىخة، )، تخ. احسج عبج الحسيج نافع، 1ط ،بل القؾةمدتقجػزيف اس ناؼ االبغ، 3
 76ص.
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ـ القػة االقترادية بعس الػسائل 1مػقع افزل في التجارة الجكلية. امتالؾ، ك الترشيع مغ اجل اد تدتخج
ـ السداعجات الخارجيةػ مغ خالؿ العقػبات االقترادية ك لقػة عمى دكؿ اخخ فخض ارادة ا ، فزال نطا

عمى الحرػؿ عمى تكػف اقجر  ، كقبميا فاف الجكلة القػية اقترادياجارة الخارجية كالدياسة الساليةعغ الت
  2جاخمية مغ غيخىا مغ الجكؿ االخخػ.دعع الجاخل كضساف استقخار بيئتيا ال

، فانيع يتجيػف الى غ القػة العدكخيةحيغ يتحجث اك يكتب اغمب الشاس ع :القػة العدكخيةج / 
، التيجيج بالحخب، اؼ بالقػاتالتفكيخ فيسا يختز بالسػارد التي تذكل اساس سمػؾ القػة لمحخب اك 

القػة لكغ ، ك كػف ليجه السػارد اىسيتياع ي. ادا تحػؿ الدخع الى قػة لمجفالدفغ، ك لجبابات، كالصائخاتاك 
، الكتائبالسػارد العدكخية  مغ البشادؽ ك  ىشاؾ ما ىػ اكثخ مغ ،ثخ قخباالعدكخية  تحتاج الى نطخة اك

ج استخجمت مػارد القػة ، لقاكثخ مغ الحخب اك التيجيج بالحخبىشاؾ في الدمػؾ العدكخؼ ما ىػ ك 
اد تسارس التحالفات العدكخية لمجكلة ادكارا  3السداعجات.ك  العدكخية شػيال إلمجاد الحمفاء بالحساية

 4.الدياسة الجكليةمخكد قػؼ في الشطاـ الجكلي ك  ذاتاىسية كبيخة في جعل الجكلة  ذات
ي لتصػر السجتسعات اؼ انشا نحكع عمى اصبح ىجا العامل الحاكع االساس :قػة التكشمػجيةد/ 

ففي القخف الػاحج كالعذخيغ اصبحت تكشػلػجيا  ،لخقي، ادا كانت متقجمة تكشػلػجياالجكلة بالتقجـ كا
الجسل اف التكشػلػجية تعشي االستخجاـ لجا يخػ المقاني  ك  القػة،عمػمات بسعشاىا الػاسع اىع مرادر الس
فقج اضحى العالع اليـػ يذيج  ،رفاىيتولخجمة االنداف ك كتصػيعيا  اتياتصبيقالمثل لمسعخفة العمسية ك ا

 ،ة اخخػ الديصخة عمى الجكؿ الرغخػ فرال اخخ مغ فرػؿ التاريخ االستعسارؼ تحاكؿ فيو الجكؿ مخ 
ـ كسائل ك  ي مقجمة ف تأتيك  5.ى العمع مغ خالؿ التكشػلػجيةتقشيات ججيجة بدياسة االستحػاذ عمباستخجا

                                                             
 29، ص.السرجع نفدوانعاـ عبج الخضا سمصاف، 1

 94ص. مرجع سابق، ، عمي زياد العمي2

 47، ص. مرجع سابقجػزيف اس ناؼ االبغ، 3

  93ص. ، مرجع سابقعمي زياد العمي، 4

 21، ص.بقمرجع ساانعاـ عبج الخضا سمصاف، 5
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قمرت  ،لع قخية صغيختػاصل االجتساعي بحيث جعمت مغ العاكسائل الىجه الػسائل االنتخنيت ك 
 .دك الثقافي مختبصة بطيػر العػلسةاصبح ىشاؾ بسا يدسى الغالسدافات 

 السظمب الثالث : اشكال القؾة
كاف العشرخ االكثخ اىسية ، ك لجكؿالحخكب بيغ احافل بالشداعات ك  تسيد القخف التاسع عذخ بػقع 

الحخب كدلظ في ضل الحخبيغ العالسيتيغ ك ا، كشخيقة استخجاميا كتػضيفي "القػة"في العالقات الجكلية 
الباردة بيغ السعدكخيغ الذخقي كالغخبي، ك كانت القػة العدكخية السديصخ االكبخ في الداحة الجكلية 

حيث شخح االعتساد الستبادؿ رؤية  بعجياسي، اال فيسا قترادؼ ك الدكلع تكغ ىشاؾ مكانة لمبعج اال
مختمفة لػاقع العالقات الجكلية كدلظ بطيػر االقصاب العالسية كسقػط السعدكخ الذخقي كسا ضيخت 

عدكخية كالذخكات متعجدة ابعاد اخخػ لمقػة غيخ ممسػسة اصبحت ذات اىسية متدايجة مقارنة باألبعاد ال
 .الجشديات
 : hard power،/ القؾة الرمبة1

ـ تاريخيا مغ حيث التػضيف في تحقيق االىجاؼ القػم ية العميا، كىي ىي الدياسة اك األلية االقج
احج السفاىيع السخكدية التي تع التخكيد عمييا في فكخ السجرسة الػاقعية، ك التي تؤكج عمييا كبقػة كسا 

بخز في القخنيغ التاسع عذخ ك hard power سشخػ ذلظ في الفرل الثاني ، فسفيـػ القػة الرمبة 
ك الجؼ يعخفيا البعس عمى  .بيغ القػتيغ العطستيغ العذخيغ اثشاء الحخبيغ العالسيتيغ كالحخب الباردة،

انيا القػة عمى فخض الديصخة عمى االخخيغ عغ شخيق االكخاه اك الحػافد السادية اك ىي استعساؿ القػة 
 1العدكخية لحساية السرالح

                                                             
مجكخة لشيل شيادة الساستخ اكاديسي، كمية الحقػؽ ك ، تحؾل مفيؾم القؾة في العالقات الدولية بعد نياية الحرب الباردةايساف قجيح،  1

 )مشذػرة( 29، ص. 2018اسية، جامعة دمحم بػضياؼ ،مديمة العمـػ الدي
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ـ الجدرة عغ شخيق االدكات االقترادية بيج,كىي تعشي  ؼ عشج جػزيف ناؼ " القجرة عمى استخجا
ـ العرا اك التخىيب اك قػة الجدرة عخفيا الجكتػر ك 1التأثيخ في سمػؾ االخخيغ " دمحم حسجاف بأنيا "استخجا

كالىسا يؤثخاف باألخخ عغ شخيق ايجاد مؤثخ خارجي يؤدؼ الى احجاث مػقف معيغ كالقػة اؼ التخغيب ك 
بيغ القػة االقترادية قػة الرمبة ىي مديج اف ال كيتزح لشا مغ ىحا2الرمبة ىي قػة التأثيخ بالخارج 

 كالعدكخية.
 غ عشاصخ القػة السادية )العدكخية كاالقترادية( تتألف القػة الرمبة م: ـ سياسات القؾة الرمبة

فقج ضمت كلفتخة كبيخة تحجد شبيعة  تقميجية.الرمبة تعتبخ اكثخ اشكاؿ القػة ك العدكخية: *
ليا القجرة الخصابات الدياسية العالسية كحجكد ىيكل الشطاـ العالسي كمػقع القػػ الكبخػ مشو كضمت 

 تعجد صػر كاشكاؿ القػة العدكخية كبيحا 3.قصاب العالسيةفات في عالقات االعمى حل الخالكبخ الا
hard power, تتخاكح بيغ دبمػماسية االكخاه، الستخجاميا، عمى نحػ يسكغ التسييد بيغ خسدة انساط ،

التي تعبخ عغ أخف استخجامات القػة، الى االستخجاـ السباشخ لمقػة العدكخية، كالتي تعبخ عغ اكثخ 
 :تيالسباشخة ككضػحا، كىي كاالاالستخجامات 

بأنو "تيجيج الجكلة  Alexander Georgeعخفيا اليكدشجر جػرج ، ك دبمؾماسية االكراه: الشسط االكؿ
ـ كسائل فعال ـ القػة العدكخية، مع استخجا كيسكغ اف يتحقق ة ألقشاعو باالمتثاؿ لقخاراتيا "لمعجك باستخجا

دلظ مغ خالؿ سحب الدفخاء،  اك فخض العقػبات، كقج حجد جػرج ثالثة اىجاؼ لسسارسة دبمػماسية 
 ني في اقشاع العجك بالتخاجع عغ عسلكيتسثل الثا ،في اقشاع العجك العجكؿ عغ رايو الكؿ،يتسثل ااالكخاه 

                                                             
دفاتخ الدياسة ك القانػف، العجد  في: ،التشؾع والتغير في مزاميؽ القؾة :نحؾ فيؼ جديد لمعالقات الدوليةسفياف سخخؼ، نبيل بكاكخة، 1

 167ص.  2018 جػاف 19

 29، ص. ، مرجع سابقايساف قجيح 2

، القؾة الذكية في الدياسة الخارجية. دراسة في ادوات الدياسية الخارجية االيرانية تجاه لبشان سساح عبج الربػر عبج الحي3
 34(، ص. 2014، افة كالعمـػ لمتػزيع ك الشذخدار البذيخ لمثق مرخ، )1، ط. 2005-2013
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ـ بو  ق دعع مصالبيع لمتغييخ اك تػجيييعالسعارضة ضجه عغ شخي فعال ،بيشسا يتعمق الثالث بتحخيس قا
 1لقمب الشطاـ

بأفعاؿ تيجؼ مغ كرائيا الى ىجـ مؤسدات دكلة  مغ خالؿ قياـ دكلةالتخريب،  :لشسط الثانيا
يق اىجاؼ الجكلة في السجػ اخخػ ك مبانييا الػششية، ك ىجا شكل مغ اشكاؿ العشف قج يشجح في تحق

القريخ، كلكغ تكمفتو تكػف مختفعة عمى السجػ الصػيل، فتتػلج بو الكخاىية ك العجاء كمغ امثمة التاريخية 
صة ة في عسميات تخخيب في امخيكا الالتيشية اثشاء الحخب الباردة، خاعغ دلظ تػرط الػاليات الستحج

 2رجػاتيساال، كتذيمي، كسمفادك 
خ مخغػب كيعشي اصجار تيجيجات متكخرة لسشع عجك مغ الذخكع في عسل غيالردع، : الشسط الثالث

: الخدع التقميجؼ عغ شخيق التيجيج باستخجاـ االسمحة التقميجية ،كالخدع ك ىشاؾ نػعاف لمخدعفيو، 
ثشاء ازمة الرػاريخ ستخجـ ىجا الشػع االشػكؼ: عغ شخيق التيجيج باستخجاـ االسمحة الشػكية، ك قج ا

 ،1962الكػبية 
ي تتخحىا الجكلة لمجفاع عغ : كيحتػؼ عمى سمدمة مغ االجخاءات الفعالة التالدفاع: الشسط الخابع 

 3العجكنفديا في مػاجية ىجـػ عدكخؼ نفجه 
المجػء اليو عادة في : التجخل العدكخؼ السباشخ، كيتع رالتدخل العدكري السباش: الشسط الخامذ

كات السػاششيغ اك مستمساية حالة فذل دبمػماسية االكخاه، كتتعجد اىجاؼ التجخل العدكخؼ، مثل ح
، اك يكػف التجخل بيجؼ كاغخاض اندانية، 1989السػاششيغ، كمثل عمى دلظ التجخل االمخيكي في بشسا 

                                                             
 167، ص. مرجع سابقسفياف سخخؼ، 1

 167، ص.مرجع سابقسفياف سخخؼ، ،  ايزا انطخ ، 39ص. تركية، مرجع سابقبػشيبة  2

 166، ص.مرجع سابقسيف نرخت تػفيق اليخمدؼ، 3
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ـ مثل التجخل في 1992كمثاؿ عمى دلظ التجخل في الرػماؿ ، اك ييجؼ الحفاظ عمى االستقخار الشطا
 1 .1994 مثل التجخل في ىاييتي ، اك بيجؼ تغييخ نطاـ2003ليبيخيا 

ككسا تع االشارة اليو سابقا فاف القػة الرمبة تتزسغ ايزا البعج االقترادؼ باعتبارىا : االقتراد
دكات ك التي تعشي استخجاـ الجكلة لأل 2ديشاميكية العالقات بيغ الجكؿالعرب االساس في تحخيظ 

االقترادية لجعل دكلة تقـػ بأشياء لرالحيا ال تخغب فييا ك تختكد ىجه االداة عمى الشاتج السحمي ك 
نريب الفخد مغ الجخل كمدتػػ التقجـ االقترادؼ، ك قج اضاؼ اليغ فخكست عشاصخ اخخػ تذسل 

  ف رئيدياف الستخجاـ القػة االقتراديةك ىشاؾ شكال 3.لحكع الخاشج، كالتشسية السدتجامةا
ت االقترادية كالسعػنات : يتزسغ مشح السداعجا تقديؼ االغراءات والحؾافز االقتراديةاكال: 

اك االنتسائية اك ازالة العػائق التجارية اك الدساح ببيع تكشػلػجيا متصػرة الفشية كالقخكض كالتدييالت ك 
شة كيدتيجؼ ىجا االسمػب محاكلة التأثيخ في سمػكيات ىاتو فائقة الحداسية كمحطػرة عمى دكلة معي

  .الجكلة بسا يالئع اىجاؼ كمرالح الجكؿ السانحة
كىجا االسمػب يسثل الرػرة العكدية الستخجاـ الجكؿ ألدكاتيا  العقؾبات االقترادية:ثانيا: 

ع السعػنات اك قصاالقترادية في عالقاتيا الخارجية  كيتسثل في زيادة العػائق الجسخكية 
الدفخ، مثاؿ عمى .كالػاردات كالحطخ عمى الرادرات كفخض القيػد عمى االستثسار، كمشع 4االقترادية

دلظ نجاح الػاليات الستحجة في اجبار بخيصانيا عمى االندحاب مغ الدػيذ اباف الغجكاف الثالثي عمى 
 عقػبات اقترادية. ضبفخ  بعج تيجيجىا 1956مرخ عاـ 

بحيث  ،تسيدا بعج اف القت القػة التكشػلػجية بزالليا عمييا hard power كقج ازدادت القػة الرمبة
ـ الق ػجية كفي داخميا االداة العدكخية،ساىست الثػرة التكشػل عمى ػة العدكخية ك تغيخا كتأثيخا عمى استخجا

                                                             
 16، ص. مرجع سابقسيف نرخت تػفيق اليخمدؼ، 1

  168ص.  مرجع سابق،سفياف سخخؼ، 2

 31، ص. مرجع سابقايساف قجيح، 3

 41- 40، ص ص. ، مرجع سابقبػشيبة تخكية 4
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صبحت القػة العدكخية في الػقت الحالي ليدت مجخد كا نػعية االسمحة سػاء الجفاعية اك اليجػمية،
بشادؽ ك معارؾ كتيجيجات فقط، بل استخجمت لحساية الجكؿ الحمفاء كمداعجتيع كاستخجمت في 

ـ االكخاه لكدب مػافقة الجكؿ االخخػ عمى التحخكات في الدياسات العالسية عامل ججيج ك 1مجاالت عج
تدتيجؼ مجتسعات العجك ك محاربتيع ،كاصبحت الحخكب االف بيغ الذعػب كليدت ك اصبحت  لمقػة،

  2بيغ القػات السدمحة.
لجكلة في حالة السكدب اك كىكحا ضمت القػة الرمبة العدكخية عامال اساسيا في دراسة قػة ا

   في تحجيج مفيـػ القػة  ح القػة الشاعسة كتخاجع اىسية الجكر العدكخؼ ، الى حيغ ضيػر مرصمالخدارة
 :soft power ،/ القؾة الشاعسة

شيجت الدياسات العالسية اىتساما متشاميا باألبعاد الغيخ السمسػسة لمقػة )القػة الشاعسة( كدلظ بعج 
ات الخارجية لمجكؿ، كعجدة اف اصابت الجكؿ لعشة القػة الرمبة التي شالسا ترجرت السذيج في الدياس

الجكؿ عغ تحقيق اىجاؼ سياستيا الخارجية اعتسادا عمى تمظ القػة الرمبة فقط، إلعصاء اىسية لألبعاد 
ـ بججكره الى نسط االحتاللي الفخندي الجؼ قا3 الشاعسة لمقػة كخاصة مشج الحخب الباردة. ـ كيخجع السفيػ

عمى التأثيخ الثقافي في الجكؿ الػاقعة تحت االحتالؿ كزسانة اساسية الستسخار الشفػد كالييسشة الفخندية 
  4عمييا

بسحاكالت جػزيف ناؼ معالجة التحميل  ارتبط الحجيث عغ القػة الشاعسة كأحج اشكاؿ القػة،
في مقالو  5رسة الػاقعية، كالجؼ كاف يخكد عمى القػة العدكخيةجالزيق لسفيـػ القػة الجؼ قجمتو الس

soft power كىجا ىػ االكثخ جاذبية مغ االساليب التقميجيةكاسساىا كجيا اخخ لمقػة ك  1990ـ في عا ،
                                                             

 35، ص. مرجع سابقد. سامح عبج الربػر عبج الحي،  1

 33، ص. مرجع سابقايساف قجيح،  2

 40، ص. مرجع سابقسساح عبج الربػر عبج الحي، 3

 4ص.  ،2008االستخاتيجية،السخكد الجكلي لمجراسات السدتقبمية ك في: ، القؾى الشاعسةحديغ بحيخؼ،   عمي حديغ4

 169، ص.مرجع سابقسفياف سخخؼ، 5
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اشمق عمييا اخخػ تخيج ما يخيجه ىجا الفاعل ك مقػة يتحقق عشجما يقـػ فاعل دكلي يجعل فػاعل الػجو ل
 co-potiv power  القػة التعاكنية

ـ في كتابو "1  الجؼ صجر في . ك ممزمؾن بالقيادة"كشػر ىجا السفيػ
ـ  ـ "مفارقة القؾة االمريكية" تابو ثع اعج استخجامو في ك، 1990نفذ العا كتع تصػيخ الفكخة  2002عا
قجـ مفيػما ربسا يكػف ناؼ معصى القػة ك كقج شػر جػزيف  2004.2عاـ  "القؾة الشاعسة"في كتابو 

ـ القػة الشاعسةالقيالقػة غيخ السادية مثل الثقافة ك اكثخ تعقيجا لمقػة حيث اىتع بعشاصخ     ع مغ خالؿ مفيػ
حيث عخفيا جػزيف ناؼ " قجرة الجكلة عمى الحرػؿ عمى ما تخيجه باالعتساد عمى الجاذبية بجال  

مغ االكخاه " كايزا في تعخيف اخخ ليا "قجرة الجكلة عمى خمق كضع يفخض عمى الجكؿ االخخػ اف 
االجشجة  بسعشى اخخ ىػ كضع اكلػيات عسة"كمرالحيا كفقا لجكلة مالكة القػة الشاتحجد تفزيالتيا 

ايزا "ىي القجرة عمى االستقصاب كاالقشاع"، "انيا القجرة عمى كدب العقػؿ 3 الجاخمية لغيخىا مغ الجكؿ
ا قجرة امة  معيشة عمى التأثيخ ىػىخ ج، "ىي في 4كالقمػب في اف كاحج لتحقيق االىجاؼ االستخاتيجية"

في امع اخخػ ك تػجيو خيارتيا العامة كدلظ استشادا الى جاذبية نطاميا االجتساعي كالثقافي كمشطػمة 
 5قيسيا ك مؤسداتيا بجؿ االعتساد عمى االكخاه اك التيجيج"

مغ حخكب السدتقبل بالشطخ الى تبجؿ مػازيغ ػند "بانيا الجيل كالشسط الخابع عخفتيا انا سيس
الحخكب العدكخية التقميجية كفذل نسط حخب السجف كنسط مكافحة التسخد، تتسيد كجلظ بانيا تدتيجؼ 
الييسشة عمى الذعػب مغ خالؿ الجبمػماسية العامة كاالتراالت االستخاتيجية كعسمية السعمػمات 

 6لسػاقع كالقػاعج لعدكخية كاستخجاـ سالح الجػ كغيخىا مغ االسمحة السجمخة"كمياجسة ا
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 قج ميد ناؼ بيغ ثالث انساط لمقػة الشاعسة ك التي تتسثل في : سياسات القؾة الشاعسة :
سختمفة لمسعخفة ىي نسػذج الدمػؾ االجتساعي الجؼ تشقل بو السجسػعات ال الثقافة::الشسط االكؿ 

االخخيغ، كالتي تذيخ الى  attractionكالتي تكسغ في جاذبية ،1كالقيع كىي تػجج عمى مدتػيات عجيج 
الثقافة بسا ىي آداب كفشػف كنطع تعميسية اضافة الى  2ججب االنتباه اما بصخيقة سمبية اك ايجابية 

كثسة بعس جػانب الثقافة االندانية، بعزيا كششي، كبعزيا االخخ خاص بصبقات  .الذعبية
كبجانب دلظ ال يسكغ اىساؿ  3اجتساعية، اك مجسػعات صغيخة، كالثقافة ليدت ثابتة عمى االشالؽ،

ات االعالمية لجكلة ما سػاء االعالـ في بعجه الحزارة كالتخكيب الحزارؼ كالمغػؼ كالجيشي كالسقجر 
كبالتالي تمعب الثقافة  4الخارجي كمرجاقيتو كالرحف كالكتب كالسخاكد الثقافية اك االعالـ الجاخمي ،

ة لمحجكد كقادرة عمى يل الثقافة الى حزارة عابخ ػ مغ خالؿ تحدكرا اساسيا في رفع رصيج القػة الشاعسة 
   .االلياـ

كالتي تتخسخ في الشخبة الحاكسة كالسحكػمة، كمجػ ججية االلتداـ  دياسية:القيؼ الالشسط الثاني: 
ـ حخبا كالتي تتسثل في نسط الحكع كقيع العجالة كالسػاششة كحخية  بيا سػاء في الجاخل اك الخارج سمسا ا

تصبيقيا. التي تجافع عشيا حكػمة ما بأشكاؿ متعجدة سػاء  كعشجما ال يكػف ىشاؾ اؼ نفاؽ في االختيار
قخاشية كحقػؽ االنداف اك في مؤسدات الجكلية بالعسل مع االخخيغ اك الجيسبدمػكيا الجاخمي مثل قيع 

في الدياسات الخارجية بتذجيع الدالـ كحقػؽ االنداف ، تؤثخ بذكل كبيخ عمى صياغة تفزيالت 
في جانب القيع كالثقافة اؿ البعج الجاخمي في مػارد القػة الشاعسة ، سػاء االخخيغ، كلجلظ ال يسكغ اىس

كالتساسظ القػمي الجاخمي ككجلظ ما يدسى القجرة الدياسية السحمية التي تتسثل في كفاءة اجيدة صشع 
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 40، ص. مرجع سابقسامح عبج الربػر عبج الحي،  4



 الفصل االول: االطار المفاهيمي

 

30 
 

القخار ك الحخيات العامة ككجػد مدانجة شعبية تحخكات الجكؿ في الخارج مع كجػد استخاتيجية كاضحة 
 1اعل جساىيخؼ ككفاءة في الدياسة الحكػمية كتف

الدياسة الخارجية يسكغ اف تكػف مرجرا اساسيا مغ مرادر الدياسة الخارجية: الشسط الثالث: 
عالية كتأثيخ القػة الشاعسة ألية دكلة خاصة ادا كانت تحسل قيسا ديسقخاشية، كيسكغ ليا اف تديج مغ ف

القػة الشاعسة لمجكؿ ادا ما نطخ الييا مغ قبل الجكؿ االخخػ ك الذعػب االخخػ عمى انيا تحطى 
كيكسغ دلظ مغ خالؿ دعع الجيسقخاشية كحقػؽ االنداف كحق تقخيخ السريخ  خالقيةدات ابالذخعية 

تعامالتيا  صجقيةكبدط كتحديغ صػرة الجكلة كتثبيت شخعية ك  كتدػية الشداعات بصخؽ سمسية
 تيا الجكلية كضخب سياسات اعجائياكسمػكيا

ـ القػة الشاعسة، النتقادات عجيجة، فعمى سبيل السثاؿ انتقج بخانتمي كماؾ  كمع دلظ قج تعخض مفيػ
السفيـػ لسا يعانيو مغ ضبابية في التحميل كججال باف عشاصخ القػة الشاعسة التي دكخىا ناؼ غيخ 

اف ىجه العشاصخ مختبصة ببعزيا بعزا  لعشاصخ كال عمى حجػ، رغعكاضحة، خاصة انو تشاكؿ ىجه ا
 كال يسكغ تقديسيا

في ضػء السخجعات التي قامت بيا الجكؿ لدياستيا الخارجية  :smart power/القؾة الذكية،3
كخاصة الجكؿ الكبخػ التي تدعى لمحفاظ عمى تػازف كاستقخار الشطاـ العالسي لرالح استسخار ىيسشة 

انو لع يعج امتالؾ عشاصخ القػة كاشكاليا السختمفة،  2،، كجج صانعػ قخار الدياسة الخارجية تمظ الجكؿ
كافيا لشجاح الجكلة في تحقيق اىجاؼ سياستيا سػاء الجاخمية اك الخارجية، حيث اصبحت ىشاؾ اىسية 

استخاتيجية اىسية الحجيث عغ  مكو مغ اشكاؿ لمقػة، كمغ ىشا بجأتلكيفية تػضيف الجكلة لسا تستمتدايجة 
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بيغ القػة الرمبة كالقػة كىي استخاتيجية متكاممة تدعى الى الجسع الدياسة الجكلية في  1القػة الحكية
 .الشاعسة

ع مدالة القػة في الدياسة اشمقت سػزاف نػسل مرصمح القػة الحكية ليعكذ تصػرات ججيجة في في
ذخيغ، بعج اف مدج مفكخ الجؼ لع يخكج ليا اال في مصمع العقج الثاني مغ القخف الحادؼ كالعك  2،الجكلية

مع القػة الغيخ السادية القػة السادية )الخذشة كالرمبة( القػة الشاعسة جػزيف ناؼ كزميمو ريتذارد ارميتاج 
 ضيخ السفيـػ في عاـ، )3كصػال الى مشدجع كمي يعبخ عغ كل مخكبات القػة الذاممة)القػة الشاعسة( 

كخد فعل.  عمى ارض الػاقع في الحسمة االنتخابية لمخئيذ االمخيكي الدابق باراؾ اكباما(، 2008
لسػاجية خخافة اف القػة الشاعسة تشتج سياسة خارجية مؤثخة، فسفيـػ القػة الحكية يأتي في قمب عسمية 

كشيا تفذل في ، حيث اف بعس الجكؿ لجييا مرادر كثيخة لمقػة كلpower conversionتحػيل القػة 
كاف اىع ما يسيد القػة الحكية ىي جعل القػة الشاعسة بكل  4،تحػيميا لسخخجات ترب في صالح الجكلة 

الجبمػماسية كالدياسة الخارجية كالثقافية كالقيسية كالحزارية في مقجمة الفعل، سيسا كاف عرخ اشكاليا 
عرخ التكشػلػجيا كالسعمػمات كمغ يستمظ مفاتيحيا يستمظ الديصخة عمى العالع، عبخ االقشاع العػلسة ىػ 

 : يسكغ تعخيف القػة الحكية كسا يميكبيحا  5كالججب كاالستقصاب كصػال الى التغييخ الجكلي السشذػد
شج الى قاعجة السػارد كالى مجسػعة مغ االدكات "تعشي تصػيخ استخاتيجية متكاممة تدتانيا 

كيمدػف ج عخفيا ارندت قلمػصػؿ الى االىجاؼ مغ خالؿ القػتيغ الرمبة كالشاعسة في اف كاحج" ك 
عمى انيا  "قجرة الفاعل الجكلي عمى مدج عشاصخ القػة الرمبة كالقػة الشاعسة بصخيقة تزسغ تجعيع 
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الساىخة بيغ االثشيغ ،التي تداكج ايزا " ىي السداكجة 1فعالية" الفاعل الجكلي بكفاءة ك اىجاؼ تحقيق ك 
كات كالسؤسدات خ استخاتيجيا بيغ استخجاـ القػة العدكخية كتدتثسخ في الػقت داتو في التحالفات كالذ

ى اىسية الدياؽ الجؼ تدتخجـ فيو استخاتيجيات القػة الحكية، ففي كيؤكج ناؼ عم .2بسختمف مدتػياتيا"
ضل اف القػة ىي القجرة عمى التأثيخ عمى سمػؾ االخخيغ لمحرػؿ عمى ما تخيج، فيكػف ادكات دلظ في 

االعتساد عمى اؼ مشيسا مشفخدا عغ االخخيغ، كركد ناؼ القػة الحكية االكخاه كالجفع كالججب كال يسكغ 
ـ القػة الحكية، فيػ يعشى  Contextual intelligence هاسسا عمى ما اؼ الجكاء الدياقي، كاىسيتو لسفيػ

امتالؾ السيارات الي تداعج صانع الدياسة الخارجية عمى التخصيط لمتكتيكات مع االىجاؼ لخمق 
البي بادؿ الصاستخاتيجية انجماجية تجسع بيغ القػة الرمبة كالشاعسة مغ دبمػماسية عامة كبخامج الت

 .3قاد كػارث كغيخهناكمداعجات التشسية ك 
الشاجحة كخصصيا  استخاتيجيات القػة الحكيةاف  :the future of power كلجلظ يخػ ناؼ في كتابو

 :خسدة اسئمة ك يسكغ شخحيا فيسا يميتعتسج عمى 
ييتع ىجا التداؤؿ بػضع االكلػيات السصمػبة حقيقيا، ـ ما ىي االىداف والسخرجات السظمؾب ت1

لمعبة ك االىجاؼ الستاحة، كاؼ االىجاؼ يتصمب اف تتجخل الجكلة باؼ االدكات كىل ىي مختبصة با
 الرفخية في تحقيق اىجاؼ الجكلة اـ تقتزي مذاركة كتعاكف مع االخخيغ

ط بسا ىػ متاح مغ مػارد كلكغ كىي تعشى ليذ فق ـ ماىي السؾارد الستاحة وفي اي الدياقات،2
ـ الجؼ يسكغ استخجامو كما الجؼ ال يسكغ استخجامو مغ تمظ السػارد كىػ يختمف مغ مػقف الى  ايزا 

 اخخ 
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كيعشي دلظ التداؤؿ ـ ما ىي اوضاع وتفزيالت السدتيدفيؽ مؽ استخدام القؾة الذكية، 3
ا يفكخكف كاحتساالت الشجاح في بزخكرة كجػد رؤية كاضحة عغ مقجرات كقجرات السدتيجفيغ كبساذ

خصط كاستخاتيجيات الجسع بيغ ادكات القػة السختمفة في اشار القػة تغييخ تفزيالتيع، كدلظ لػضع 
 الحكية

، كدلظ في مػقف معيغ كخالؿ فتخة زمشية معيشة ـ ما ىؾ نؾع سمؾك القؾة السحتسل نجاحو 4
، كىل مع القػة الشاعسة كمع تذكيل، اجشجة كبتكمفة معيشة، كىل السحتسل نجاح ادكات القػة الرمبة

 ستخجاميسا معا ككيف يسكغ تجشب دلظيتعارض ااالخخيغ ، كىل 
في تحقيق اىجاؼ الدياسة ما ىي احتساالت الشجاح في استخدام استراتيجيات القؾة الذكية، ـ  5

ة لمقػة كتحػيميا الى الخارجية لمجكلة ،كبالتالي فشجاح القػة الحكية الى ما سبق في ضػء مػارد متػافخ 
   1مع مخاعاة الدياؽ كتفعيل الشجاح قػ ممسػسة

 : ماىية الذرعية الدوليةالثاني لسبحثا
  مفيؾم الذرعية الدولية :السظمب االول

مغ الكتاب ك  كثيخ ما يتخدد تجاكؿ مرصمح الذخعية الجكلية في الداحة الدياسية ك عشج الكثيخ
السحمميغ الدياسييغ ك االجتساعيغ ك القانػنييغ  كلكغ الكثيخ يجيل السعشى الحقيقي الجؼ يقرجه ىجا 
السرصمح ك التداؤؿ السصخكح ىػ ما السقرػد بيحا السرصمح ؟ ك ما ىي السرادر الجؼ يعتسجىا 

 الكتداب شخعيتو ؟
الجؼ يجكر حػؿ االسذ فسفيـػ الذخعية  ك السذخكعية ، يةمفيـػ الذخعفخقة بيغ تبجاية يجب ال

التي يتقبل فييا افخاد السجتسع الدياسي ك يخزعػف لػ شػعية ، اما مفيـػ السذخكعية تعشي خزػع 
نذاط الدمصات ك نذاط االشخاص لمقانػف، ك بالتالي فالذخعية فكخة اك معتقج تتعمق بأساس الدمصة 
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بيشسا السذخكعية مرجرىا  اك الكاريدما اك التقاليج ك كيفية مسارساتيا ادف فيي مفيـػ مرجره الجيغ
  1 .القانػف 

ا الذخعية ، امىشاؾ فخؽ بيغ القانػنية  ك الذخعية ، فالقانػنية ىي صجكر القخارات كفق القانػف 
اال تسثل ىجه القخارات تجاكزا مغ جانب الدمصة الختراصاتيا شبقا لمقػانيغ اؼ استخجاـ الدمصات 

 2قيق اىجاؼ ال يشز عمييا القانػف.القانػنية لتح
لسدتػػ كمفيـػ مرصمح الذخعية عمى السدتػػ الجكلي ال يبعج كثيخا  عغ مفيػمو عمى ا

مخد دلظ في القانػف الجاخمي ىي ك القانػف حكع يقرج بالذخعية في عمع القانػف سيادة الجاخمي، اد 
  3خزػع الدمصات العامة في الجكلة كاالفخاد لمقانػف.

ـ الذ ـ الدياسيةالعالقات خعية الجكلية ثابت عشج الفقياء ك اف مفيػ ككل الجيغ  .*4.الجكلية ك العمػ
لمكمسات تعخيفاتيع مغ خالؿ السزسػف كاختمفت قميال مغ ناحية استخجاـ قامػا بتعخيفيا تذابو 

 .... ىي كاالتي:التعخيفاتاالصصالحية ك 
التي  عمى سائخ ترخفات ،ـصبيق قػاعج القانػف الجكلي العاكجػب ت :بالذرعية الدوليةيقرج 

كىي تتجدج  5.يةىع اساسا الجكؿ ك السشطسات الجكل، بيحا القانػف ك ترجر عغ االشخاص السخاشبيغ
دلظ فاف فخض الذخعية الجكلية يكػف بفخض احكاـ  عمىاـ القانػف الجكلي أيا كاف مرجره، ك في احك

 6.يكػف بانتياؾ احكاـ ىجا القانػف  ، كانتياؾ الذخعيةلسخاشبيغ بوالقانػف الجكلي عمى ا

                                                             
 14( ص.2013 ،لتػزيعدار الخاية لمشذخ كااالردف، ) 1ط.، الذرعية والذفافية في عل الشغام الدولي الراىؽدمحم مجحت غداف،  1

 دمحم مجحت غداف، نفذ السخجع، نفذ السكاف 2

 http://www.aleqt.com/2010/04/24/article_383515.html، مفيؾم الذرعية الدولية ومرادرىا، خالج عثساف 3 
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ـ القانػف الجكلي السعاصخ التي يسثميا ميثاؽ االمع الستحجة ك عخفيا البعس انياكقج  الشطاـ ، احكا
  1 عقب الحخب العالسية الثانية. الجؼ يحكع العالقات الجكلية
عمييا مغ فبل الجساعة  العخفية السدتقخك مجسػعة مغ القػاعج القانػنية انيا ىشاؾ مغ يعخفيا عمى 

الجؼ عمى ضػئو يكػف ترخؼ الجساعة الجكلية متفقا ، ك يقـػ عمييا الشطاـ الجكلي العاـ التيالجكلية ك 
الجكؿ، اعزاء في الجساعة في التعامل مع شية الحدغ السبادغ .فيي جكلية كالقػاعج ك مع الذخعية ال

حزر استخدام القؾة في العالقات ية باتباع الحمػؿ الدمسية ك، كمشيا تدػية الشداعات الجكلالجكلية
كػف القػاعج الجكلية التي يت، كغيخىا مغ السبادغ ك لقؾةالدولية و تحريؼ االستيالء عمى ارضي الغير با

 2كججاف الجساعة الجكلية.يا ضسيخ ك التي استقخ عميمشيا الشطاـ العاـ العالسي ك 
، بحيث يفيع مغ الجكلية كترخفاتيا: ىي السخجعية لمحكع عمى سائخ االشخاؼ  الذرعية الدوليةف

ؼ، اك ما صشع ىجا الصخؼ الزعيف عمى الداحة الجكلية، جا السفيـػ اف ما صشع ىجا الصخؼ القػ ى
، حتى كاف استسخ كجػده بغي تقػيسو، اك باشل ال يعتج بو، ىػ مخالف ليا يشمتفق مع الذخعية الجكلية

يق ما يكػف ىػ بعج اف يدقط بصخ كاقعا قائسا معو كتع التعامل معو، اما مقاكمة ىػ خزػعا، ك ك كاف 
 3 كمثاؿ عمى دلظ ما يحرل في فمدصيغ ك العخاؽ ك افغاندتاف ... .ج انتيىالغ ق

ـ ك القػاعج ك خالصة القػؿ عغ الذخعي القخارات القانػنية  االجخاءات كة الجكلية ىي انيا تمظ االحكا
،  ،التي تحكع الداحة الجكليةدانا مغ السجتسع الجكلي ك التي القت استحك االعخاؼ  الستفق عمييا 

مغ خالؿ تعاىج دكلي ك ىي تدخؼ عمى الجسيع  ،التي اتفقت عمى دلظ  ،بيغ الجكؿ كتحكع العالقات
، فيي تعمػ كال يعمػ عمييا ،اف تكػف مخجعية لمذخعية الجكلية ال يسكغ ألؼ دكلةك  ،الزعيفاك القػؼ 
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مجكخة لشيل شيادة يا لحفظ الدمؼ واالمؽ الدولييؽ، الرادرة عؽ مجمس االمؽ والية الرقابة عميمذروعية القرارات يازيج بالبل،  2
 )مشذػرة( 46، ص. 2014، ـ الدياسية، الجدائخالساجدتيخ في الحقػؽ، كمية الحقػؽ كالعمػ 

 https://archive.islamonline.net/?p=23782، اساـ اكناليغفي: كي ال يرير الباطل حق، نبيل شبيب،  3

https://archive.islamonline.net/?p=23782
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ي اكتػت بشار ، التتحقيق التعاكف بيغ الجكؿ، ك كلييغجفيجفيا االكؿ ىػ الحفاظ عمى الدمع كاالمغ ال
  . لذخعية ىػ تجاكز كانتياؾ لمقانػف ، كاف اؼ تجاكز ليجه االحخبيغ العالسيتيغ

 مب الثاني : مرادر الذرعية الدولية السظ
لقػاعج الجكلية، بسختمف اتتجدج مغ خالؿ ما تقخره الشرػص ك اف مالمح الذخعية الجكلية 

العيػد الجكلية الستعجدة االشخاؼ التي القت جيج مغ االتفاقيات كالسعاىجات ك اضافة الى الع ،مرادرىا
القانػف مرادر الذخعية الجكلية ىي مرادر  فاف كبيحا 1،ال مغ كافة اشخاص السجتسع الجكليقبػ 

 :نرت عمى يالتك  2الساسي لمسحكسة العجؿ الجكليةـ ا( مغ الشطا38الجكلي نفديا التي حجدتيا السادة )
ىي ك  ،لييا كفقا ألحكاـ القانػف الجكليػ كضيفة السحكسة اف تفرل في السشازعات التي تخفع ا1

  :تصبق في ىجا
جكؿ ج معتخؼ بيا صخاحة مغ جانب الاالتفاقات الجكلية العامة ك الخاصة التي تزع قػاعأػ 

 الستشازعة.
 العادات الجكلية السخعية السعتبخة بسثابة قانػف دؿ عمييا تػاتخ االستعساؿ  ب.
 مبادغ القانػف العامة التي اقختيا االمع الستحجة ج.

يعتبخ ىجا اك داؾ القانػف العاـ في مختمف االمع ك  في محاىب كبار السؤلفيغدػ احكاـ السحاكع ك 
التي تشز عمى انو ال تكػف  3 (59دلظ مع مخاعاة احكاـ السادة )ف ك عج القانػ مرجرا احتياشيا لقػا 

 4ع كفي خرػص الشداع الجؼ فرل فيولمحكع قػة االلداـ اال بالشدبة لسغ صجر بيشي

                                                             
ة كمي اشخكحة لشيل شيادة الجكتػراه  في القانػف العاـ،التدخل الدولي بيؽ الذرعية الدولية ومفيؾم الديادة الدولية، خ، رابحي لخز 1

 )مشذػرة( 16، ص.2015الحقػؽ كالعمـػ الدياسية، 

 http://www.aleqt.com/2010/04/24/article_383515.html، مرجع سابقخالج عثساف،  2

 21مخجع سابق، ص.دمحم مجحت غداف،  3

 السكاف نفدومرجع نفدو، خالج عثساف،  4

http://www.aleqt.com/2010/04/24/article_383515.html
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ـ دكخه اؼ اخالؿ بسا لم 2  حكسة مغ سمصة الفرل في القزية كفقا سػ ال يتختب عمى نز الستقج
 لسبادغ العجؿ ك االنراؼ متى كافق اشخاؼ  الجعػػ عمى دلظ 

ـ الدياسية  تعريف القانؾن الدولي العام:: بالعػدة الى الكتب االساسية السعتسجة في معاىج العمػ
لية ػ كجػد مرجر الذخعية الجك  ك القانػف الجكلي فشجج فييا عمى صعيج تعخيف القانػف الجكلي ػ

  :مجرستيغ
ك حقػؽ  أساسيةتخكد عمى اف القانػف الجكلي ىػ ما استقخ مغ قيع ك مبادغ ك قػاعج  االولى :  
ة تع تجكيشيا في مػاثيق دكلية ممدمة ك ىجا ما يػصف متعارؼ عمييا عبخ التجارب الساضية  إندانية

،مثل عجـ مذخكعية اغتراب االراضي  بالقانػف الجكلي العاـ، اك القيع ك السبادغ الجكلية االساسية
 بالقػة كحق تقخيخ السريخ 

مسا  ،كالسعاىجات كاالتفاقات كالقخارات السشطسات الجكليةتخكد عمى مجسػعة السػاثيق  الثانية :   
ا ىجا مالعاـ ،اك  يشبغي اف يشبثق عشو كاف يمتـد باألسذ السقخرة، ك يشبثق جسيعو عغ القانػف الجكلي 

لكشيسا في الحقيقة ، ك لكغ العمساء ال يخكف تشاقزا بيغ السجرستيغك  1ف الجكلي التصبيقي.يػصف بالقانػ 
  2 صابقافمعاىجة يشبغي اف يكػنا متفأؼ ترخؼ دكلي ك  ،جةمجرسة كاح

 مرادر القانؾن الدولي العام : 
ـ ىي السرادر التي ذكختيا السادة ) االساسي لسحكسة  ( مغ الشطاـ38مرادر القانػف الجكلي العا

قبل التصخؽ الييا يجب اكال قدع الى قدسيغ السرادر االصمية كاالحتياشية ك ىي تشالعجؿ الجكلية ك 
مغ الشطاـ االساسي لسحكسة العجؿ الجكلي لع تخد فييا دكخ قخارات السشطسات  38اف السادة تػضيح 

 :لمقانػف كسػؼ نػضح دلظ فيسا يميالجكلية كسرجر 

                                                             
 https://archive.islamonline.net/?p=23782، نبيل شبيب، مخجع سابق 1

 22ص.مرجع سابق،  دمحم مجحت غداف، 2

https://archive.islamonline.net/?p=23782
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 السبادغ العامة لمقانػف عاىجات الجكلية كالعخؼ الجكلي ك ك تتسثل في الس :السرادر االصمية اوال:
 :كىي كالتالي

الجكلية، فت الذعػب القجيسة السعاىجات الجكلية كػسيمة لتشطيع عالقاتيا عخ : السعاىجات الجكليةـ  
ـ كلكغ العخؼ كاف سائجا، ك  ، حيث بجأت ـ1980لع يذيج السجتسع الجكلي قانػنا لمسعاىجات اال في عا

لتابعة لألمع الستحجة ، فقامت لجشة القانػف ا20قانػنا لمسعاىجات في مشترف ؽ  الجيػد الجكلية لػضع
، ك تع مشاقذتو في مؤتسخ الجكلي بجعػة مغ ـ  بػضع قانػنا لمسعاىجات1966في انتيت ك  1950 عاـ

تفاقية الجؼ اصبح يعخؼ فيسا بعج باكتع السػافقة عميو ك   ـ1969ـ / 1968الجسعية العامة بفييشا عامي 
سعاىجات . كمغ اىع صػر ىجه الـ 1980/ 01/ 27عاـ  التشفيحدخل حيد فييشا لقانػف السعاىجات ك 

التي اتفق فييا اساسا عمى اسمػب ترفية السذاكل الخئيدية السختبصة ك  1945فبخايخ في  يالصااتفاقية 
كالستعمقة بالجبمػماسييغ  1815سشة  ال شابلاتفاقية اكذ ة الثانية ك غيخىا، ك بطخكؼ الحخب العالسي

  1ف لمشداعات الجكلية السدمحة ...اتفاقية جيشيك 
تعخيف السعاىجات الجكلية فقيا: يجسع الفقو عمى اف السعاىجات الجكلية ىي اتفاؽ مكتػب بيغ ػ 

 اشخاص القانػف الجكلي، ييجؼ الى احجاث اثار قانػنية معيشة، كفقا لقػاعج القانػف الجكلي
قانػنا: يقتخب التعخيف الفقيي لمسعاىجة الجكلية مغ التعخيف القانػني ف السعاىجة الجكلية ػ تعخي

ـ  1ليا، حيث عخفتيا السادة الثانية الفقخة بأنيا اتفاؽ دكلي 1969مغ اتفاقية فييشا لقانػف السعاىجات لعا
شتيغ اك اكثخ مغ معقػد بيغ الجكؿ برػر خصية كخاضع لمقانػف الجكلي سػاء اثبتت في كثيقة اك اث

 2الػثائق الستخابصة، كأيا كانت تدسيتو

                                                             
 17، ص.، في: كمية الذخؽ االىمية، قدع القانػف، كدالالقانؾن الدولي العامميساف، تػفيق حدغ تػفيق س 1

 (،2008)مرخ، الشاشخ. مشذاة السعارؼ، ، ---- السبادغ العامة. القانػف الجكلي السعاصخ،عبج الكخيع عمػاف ،القانػف الجكلي العاـ:  2
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ج ىجا عبجأت قػا ، فقج كلي دكرا ىاما في القانػف الجكلي: يسثل العخؼ الجالعخؼ الجكليـ  2  
 1،الجكلي عجيجة غيخ مجكنة ك لكشيا ثابتة في العخؼ جدكف ما دكف مشيا، كبقية قػاعالقانػف بجاية عخفية ك 

ـ لعادة اك سمػؾ معيغ لفتخة مغ الدمغ ،كيعخؼ انو عبارة عغ تكخار  ،اتباع اشخاص القانػف الجكلي العا
ء كاجب االتباع بدبب تػفخ اعتقاد عشج ىؤال ،يا ىجه العادة اك ىجا الدمػؾ ممـدلجرجة تربح مع

  ، كىػ يتكػف مغ ركشيغ :  االشخاص الجكلي بجلظ
فيسا بعج قاعجة قانػنية  التي صارتار لعادة معيشة فتخة مغ الدمغ، ك ىػ عبارة عغ تكخ  :السادؼ ـ
  دكلية. 
رة اتباعو عمى اشخاص القانػف الجكلي العاـ بزخك السعشػؼ :ىػ عبارة عغ كجػد اعتقاد لجػ ػ 

 اف مخالفة ىجا يتختب عميو تػقيع جداءالدبل اإللدامية ك 
ىي ثالث السرادر االصمية لمقانػف الجكلي  1ػ  38كفقا لشز السادة  :لمقانػف مبادغ العامة ـ  3 

 ث اتجاىات العاـ  ك فخكعو ك لقج ساد خالؼ حػؿ ماىية السبادغ العامة لمقانػف في ثال
قط اؼ تمظ السبادغ االتجاه االكؿ :مبادغ العامة لمقانػف ىي السبادغ العامة لمقانػف الجكلي ف ػ

ـ التي استقخت ك  استقخت ك استسجت مغ الدػابق الجكلية بسعشى كقعت احجاث مشيا استخخجشا قػاعج كاحكا
 عمييا 

ت االنطسة الدياسية الستبايشة، بسعشى ػ االتجاه الثاني : بالشدبة ليع ىي مبادغ التعاير الجكلي دا
عاير ىػ الجؼ اخخج ىجه كجػد اختالؼ في االنطسة الدياسية لكغ ىجه الجكؿ تتعاير فيسا بيشيا ىجا الت

اـ الستبادؿ لمدالمة مغ ابخز اصحابو ىع الفقياء الدػفياتي " مبادغ التعاير ىي االحتخ القػاعج ك 
ـ العجكاف، حطخ التجخل في الذؤكف الجاخميةالدياسي االتفاؽ االستقالؿ االقميسية ك  السداكاة  ،عمى عج

التي اصبحت فيسا بعج اساس السعاممة بالسثل، التعاكف كالتعاير القائع عمى الدمع ك تقخيخ السدايا عمى ك 
 السبادغ العامة القانػنية "

                                                             
1

 29دمحم مجحت غداف، مخجع سابق، ص.   
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التي ة الػششية ك طسة الجكلية القانػنيػ االتجاه الثالث : اف السبادغ السذتخكة السدتسجة مغ االن 
ة اتفاقية اك عخفية تحكع ، ما لظ تكغ ىشاؾ قاعجالجكؿترمح لتصبيق عمى العالقات الجكلية بيغ 

  .السػضػع
ـ االساسي  1/  38مغ الججيخ بالسالحطة اف السادة :  قخارات السشطسات الجكليةـ  4   مغ الشطا

الجكلية مرجرا لمقانػف الجكلي  طساتلسحكسة العجؿ الجكلي قج اغفمت الشز عمى اعتبار قخارات السش
 1ات الجكلية ليدت مرجرا.كاف دلظ االغفاؿ مشفحا خربا لجسع مغ الفقياء لالدعاء باف قخارات السشطسك 
اثيخ ججؿ حػؿ  قجلسشطسات الجكلية قج انتذخت بعج ك ع تكغ فيو افاؿ جاء في كقت لكلكغ ىجا االغ *

نقاش انو ال فائجة مغ ىا كسا ىي ك المجشة السخترة رأت انو ال ضخر في بقاءلكغ تعجيل نز السادة ك 
 اال اف محكسة العجؿ الجكلية استشجت في العجيج .حػؿ تعجيل ال ضخر مغ بقائو، كلكغ رغع ىجا االغفاؿ

كػنيا مرجرا لمقاعجة  مغ آرائيا االستذارية اك احكاميا القزائية لقخارات السشطسات الجكلية انصالقا مغ
  2 الجكلية.

ب كبار الفقياء كمبادغ العجالة كمحاىكىي تتسثل في احكاـ السحاكع  :السرادر االحتياطية
 :ىي كالتالياالساسي لسحكسة العجؿ الجكلية ك  لشطاـمغ ا 38االنراؼ حدب السادة ك 

مغ الشطاـ االساسي لسحكسة العجؿ الجكلي فاف احكاـ  38ػ احكاـ السحاكع: حدب السادة 1
التحكيسية ،الجكلية  ائية كتمف الييئات القزالسحاكع ىي مجسػع االحكاـ كالقخارات التي ترجرىا مخ

كىػ مرجر احتياشيا يتع الخجػع الييا عشج عجـ كجػد مرادر اصمية ،يسكغ لمقاضي 3 كالػششية ,
صبق لتقخيخ كجػد قاعجة قانػنية لع يشز عمييا في الجكلي الخجػع الييا لالستجالؿ عمى ما ىػ قائع كي

                                                             
1 http://www.mfa.gov.tr,  11.,p 38 article,  Charter of the United Nations 

 313ص. مرجع سابق،عبج الكخيع عمػاف،  2

ـ الدياسية، قدع الفي: محاضخات مػجية لصمبة الدشة الثانية ليدانذ، لدولي العام، القانؾن افؤاد خػالجية،  3 حقػؽ، كمية الحقػؽ ك العمػ
 121، ص. جامعة الرجيق بغ يحي، جيجل

http://www.mfa.gov.tr/
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ـ السحاكع الجكلية كانع ىي كسيمة مغ كسائل التي  ـ ليذ عممييا حجة اما معاىجة اك عخؼ، فيجه االحكا
  .تداعج القاضي في اثبات قاعجة عخفية ما

ع اراء الفقياء محاىب كبار السؤلفيغ اك اراء الفقياء في القانػف العاـ: يقرج بالفقو عسػما مجسػ ػ 2
ـ االساسي لسحكسة  التي ترجر عشيع حيغ يترجكف لذخح القانػف كتفديخه كالتعميق عميو، كيذيخ الشطا

كىػ ال يخمق قػاعج 1الفقياء في القانػف العاـ مغ مختمف االمعلجكلية الى اراء كبار السؤلفيغ ك العجؿ ا
 ج عمى التعخؼ عمييا.كلية بل يداعقانػنية د

كثيخ الفقياء دكر كبيخ في الساضي اال اف ىجا الجكر انكسر كبار السؤلفيغ ك  كلفقج كاف لسحاىب
ـ القانػف الجكلي كاستقخارىا كيجب الشطخ الى محاىب  في الػقت الحالي كدلظ بدبب تجكيغ كثيخ مغ احكا

ؼ السحاىب كاحتساؿ تغمب الشدعات الفقياء في الػقت الحالي بقجر مغ الحيصة كالحجر نطخا الختال
 2الفخدية كالػششية اك الدياسية عمى ىجه اآلراء

مفقو فقج كاف : مثميا مثل مبادغ العامة لمقانػف لع تكغ محل اتفاؽ لػ مبادغ العجالة كاالنراؼ3
مغ  2تجاكزا ليجا الججؿ الفقيي ،فاف الفقخة .ك القانػف الصبيعي اؾ ججؿ ببيغ السجرستيغ الػضعية ك ىش

مغ الشطاـ االساسي لسحكسة العجؿ الجكلي نرت عمى انو :ال يتختب عمى الشز الستقجـ  38السادة 
االنراؼ متى كافق لعجؿ ك ل في القزية كفقا لسبادغ ادكخه اؼ اخالؿ بسا لمسحكسة مغ سمصة الفر

االنراؼ عسػما ،تمظ القػاعج خيفو كسيالي: تعشي مبادغ العجؿ ك اشخاؼ الجعػػ عمى دلظ كيسكغ تع
التي يتع استخالصيا مغ العقل كحكسة التذخيع كيتع االلتجاء الييا مغ استخالص الحمػؿ الػاجب 

   3ازعات التي يتع عخضيا عمى القزاءى السشمتصبيقيا ع
 

                                                             
 126، ص. مرجع سابقفؤاد خػالجية،  1

 21، كدال، ص. قدع القانػف  ،كمية الذخؽ االىمية في: مجمة، القانؾن الدولي العامتػفيق حدغ تػفيق سميساف،  2

 132، ص. مرجع سابقجية، فؤاد خػال 3
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 السظمب الثالث : شرعية استخدام القؾة بيؽ الدول  
مغ خدائخ مادية كبذخية  لتي سببتيا الحخكب في مجسل التاريخلقج شكمت الكػارث الكبخػ ا

كخاصة الحخب العالسية الثانية، بحيث حتى ىجه الفتخة لع يكغ ىشاؾ قاعجة دكلية عامة تحـخ  ،فادحة
ة الػحجة االمخيكية في عاـ لسشطس "ليسا"ة مصمقة، باستثشاء قاعجة اقميسية اقختيا كثيقة الحخب برف

الستتبع ليجا ك ، ميثاؽ االمع الستحجةدلظ بطيػر ذكل عاـ ك تعساؿ القػة بمخجعا ىاما لسشع اس1938،1
االخيخ انو لع يخد عمى مرصمح الحخب اال في ديباجتو فقج جاء فييا نحغ شعػب االمع الستحجة، كقج 

السػاد لع تخد عمى مرصمح ..." اما بالشدبة اليشا عمى انفدشا اف نشقج االجياؿ السقبمة مغ كيالت الحخب 
الى ابعج مغ دلظ فقج حـخ  حخب العالسية الثانية ،كانسا دىب الة الى الساضي كبالتحجيجالحخب اال باإلح

الثانية الفقخة الخابعة: "يستشع اعزاء الييئة جسيعا في عالقاتيع . نز السادة استخجاـ القػة بسػجب
الدياسي ألية ؿ التيجيج باستعساؿ القػة، اك باستخجاميا، ضج سالمة  االراضي، اك االستفال الجكلية عغ

قػاعج  مغ قاعجة قانػنية اكدلظ باعتبارى *2"ال يتفق كمقاصج االمع الستحجةكجو اخخ  اؼ عمىدكلة اك 
 االستعساؿ  ىحااف ، كسا ة في السجاؿ الجكليبتشطيع استخجاـ القػ  ةرسختال لقانػف الجكلي العاـ،ا

يتألق  ، كميسا كاف السطيخ الجؼغيخ شخعيمشيا ما ىػ ، ك بعجة مطاىخ مشيا ما ىػ شخعي يتسطيخ
صفتو، ، ميسا كانت ب االلتداـ بيايجاف يشتيظ قػاعج القانػف الجكلي ك بو استخجاـ القػة فانو ال يجب 

بحيث يخجع  ؟، فانظ سػؼ تتداءؿ عغ ما ىػ شخعيشخعيخ ما ىػ شخعي كما ىػ غيخ ككبسشاسبة د
ـ القػة في العالقات الجكلية الى  اال اف االمخ حدع بػاسصة  ،saint augustinالشقاش حػؿ شخعية استخجا

                                                             
مكتبة الذخكؽ الجكلية، ترػيخ احسج ، مرخ) 1، ط.، جدلية القؾة والقانؾن في العالقات الدولية السعاصرةسسعاف بصخس فخج هللا1

 81(، ص.2008ياسيغ، ،

مخكد  مرخ، ،) 1ط.  صؾر التدخالت الدولية الدمبية وانعكاساتيا عمى الداحة الدولية،سامح عبج القػمي الديج عبج القػمي، 2
  404ص.  (،2015مشذخ ك التػزيع،الجراسات الغخبية ل

فقخات ك التي تسثل السبادغ التي  7رل االكؿ الخاص في مقاصج الييئة ك مبادئيا ك التي تتكػف مغ * السادة الثانية جاءت في الف
  تعسل الييئة ك اعزاءىا عمييا كلسديج مغ السعمػمات انطخ في ميثاؽ االمع الستحجة
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ـ االلتجاء الى القػة ك ميثاؽ االمع الستحجة الجؼ  ال حتى التيجيج بيا كسا رايشا سالفا في السادة يشز عغ عج
غ الجكؿ، القػة القانػنية لو ما جعمو يتستع بػصف القاعجة كبيحا اكتدب مبجا استخجاـ القػة بي 2/4.1

 االمخة.
القػة في العالقات الجكلية لع يأتي مصمقا ،بل يسكغ المجػء الى القػة في بعس  إف مبجا استخجاـاال 

ميثاؽ مغ * استعساليا تصبيقا لمفرل الدابع، مثل 2حاالت، كىي حاالت محجدة عمى سبيل الحرخ
"ادا رأػ مجمذ  42لسادة كدلظ حدب ا، لتفػيس السحجد مغ قبل مجمذ األمغ،كفقا  ستحجةاالمع ال

* ال تفي بالغخض اك ثبت انيا لع تف بو، جاز لو 41بيخ السشرػص عمييا في السادة ااالمغ اف التج
اك اف يتخح بصخيق القػات الجػية كالبحخية كالبخية مغ االعساؿ ما يمـد لحفع الدمع كاالمغ الجكلي 

إلعادتو الى نرابو، كيجػز اف تتشاكؿ ىجه االعساؿ السطاىخات كالحرخ كالعسميات االخخػ بصخيق 
كاستخجاميا لسسارسة حق الجفاع  3القػات الجػية اك البحخية اك البخية التابعة ألعزاء االمع الستحجة"

في ىجا السيثاؽ ما يزعف اك يشقز الحق الصبيعي لمجكؿ، فخادػ اك  ذيل 51كقفا لمسادة  الذخعي
جساعات، في الجفاع عغ انفديع ادا اعتجت قػة مدمحة عمى احج اعزاء االمع الستحجة ك دلظ اف يتخح 

                                                             
  69، ص. مرجع سابقلعشدؼ، ايشاس ا1
فقخات ك التي تسثل السبادغ التي  7السادة الثانية جاءت في الفرل االكؿ الخاص في مقاصج الييئة ك مبادئيا ك التي تتكػف مغ  * *

 تعسل الييئة ك اعزاءىا عمييا كلسديج مغ السعمػمات انطخ في ميثاؽ االمع الستحجة 

ـ القانػنية مجمة كمية القانػف لمعفي: ، يض االضرار السدنيةمدؤولية دولة االحتالل عؽ تعؾ صالح رفيق دمحم، عمي الساس غائب،  2 مػ
 291،  ص. 2018، جامعة كخكػؾ ، 21ك الدياسية، ع.

مادة  يبجا  13الفرل الدابع تحت عشػاف فيسا يتخح مغ األعساؿ في حالت تيجيج الدمع ك االخالؿ بو ككقػع الغجكاف يشكػف مغ ***
 ثاؽ ك الجؼ حجد فيو كل الصخؽ التي تجعػ الى استخجاـ القػة مغ السي 51الى السادة  39مغ السادة 

مغ الفرل الدابع مغ ميثاؽ االمع الستحجة تقػؿ "لسجمذ األمغ اف يقخر ما يجب اتخاذه مغ التجبيخ التي ال تتصمب استخجاـ  41السادة 
لتجابيخ، ك يجػز اف يكػف مغ بيشيا كقف الرالت القػات السدمحة لتشفيح قخارتو، كلو اف يصمب الى اعزاء االمع الستحجة تصبيق ىجه ا

ا، االقترادية ك السػاصالت الحجيجية كالبحخية ك الجػية كالبخيجية ك البخقية كالالسمكية كغيخىا مغ كسائل السػاصالت ك قفا جدئيا اك كمي
 كقصع العالقات الجبمػماسية .  

3 Charter of the United Nations, op, cit, p. 12  
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التجابيخ التي اتخحىا االعزاء استعساال ، ك مغ الجكلياالغ التجابيخ الالزمة لحفع الدمع ك مجمذ االم
فيسا لسجمذ، بسقتزى سمصتو  حاؿ بأؼ ال تؤثخ تمظ التجابيخع عغ الشفذ تبمغ السجمذ فػرا، ك الحق الجف

التخاذه مدؤكلياتو السدتسخة مغ احكاـ السيثاؽ، مغ الحق في اف يتخح في اؼ كقت ما يخػ ضخكرة ك 
 .1مغ الجكلي اك إلعادتو الى نرابواألمغ االعساؿ لحفع الدمع ك 

ـ السدمح، كليدت حالة اخخػ مغ   كجلظ ىػ الحاؿ في قخار تعخيف العجكاف، فاف حرػؿ اليجػ
ضسغ قائسة االعساؿ العجكانية االساسية، فيي التي تعصي معشى كجػد الذخعية الحاالت التي كصفت 

جفاع عغ الشفذ لم RIGHT-INHERENT في استعساؿ القػة عغ شخيق المجػء الى الحق الفصخؼ 
 .، كسا ال يجػز القياس عمييعلتيغالحايغ استخجاـ القػة خارج ىات جػزال يك  2 )الحق السقجس(.

يجب الت اف شخعيا كقانػنيا فاف كل حالة مغ تمظ الحميسا كافي الحالتيغ  كلكغ استعساؿ القػة
 Brownىشاؾ ايزا نقصة ميسة قج استشتجيا قبل اعصاء االمخ، ك  استقراءك  بحثاف يكػف مػضع 

lie ما يعخؼ بسبجأ التشاسب اال كىي (element of proportionality)  بحيث اف المجػء الى القػة مغ
، كدلظ كفق مبجأ التشاسبما قامت بو الجكلة االخخػ مغ قػة  نفذ اجل الجفاع عغ الشفذ يجب اف يكػف 

ىػ غيخ شخعي، ك ليذ  51اف استعساؿ القػة مغ قبل اؼ دكلة مغ غيخ الحالة السحكػر في السادة 
الشداعات بصخؽ سمسية، كعجـ التعخض  حل الى تمجامحخما فقط كانسا يعتبخ عجكانا، كعمى الجكؿ اف 

" يفس جسيع اعزاء الييئة مشازعاتيع الجكلية 3الفقخة  2مسادة ا لكفق 3الى الدمع كاالمغ الجكلييغ
  4ضة لمخصخ"خ العجؿ الجكلي عك  مسية عمى كجو ال يجعل الدمع كاالمغبالػسائل الد

                                                             
1 Charter of the United Nations, op, cit, p.14 

 66( ص.2014مكتبة زيغ الحقػقية ك االدبية، ، البقاع، )1، ط. العدوان في ضؾء القانؾن الدولي العامصالح الجيغ احسج حسجؼ،  2

  404سامح عبج القػمي الديج عبج القػمي، مخجع سابق، ص.  3

4
 Ibid. op .cit , p. 01 



الثاني: نظخيات السفدخة لمقهة الفرل  
 

46 
 

شيج الشطام الجولي تغيخات كبيخة بعج نياية الحخب الباردة، اثخت عمى مجخيات التشطيخ في  
العالقات الجولية، مسا جعمت كل الشطخيات تخاجع نفديا واىع ىجه الشطخيات نجج الشطخية الػاقعية 

بحمتيا الججيجة بحمتيا الججيجة الستسثمة في الػاقعية الججيجة، وفي السقابل تشافديا الشطخية السثالية 
الستسثمة في الميبيخالية الججيجة، سششاقر في ىجا الفرل كال الشطخيات  واىع السقتخحات التي جاءتا 

  بيا
 السبحث االول: الشظخية الهاقعية الججيجة

ترشف الشطخية الػاقعية مغ دراسة الدمػك الخارجي لمجول اتجاه بعزيا البعس مغ     
اي ان ىجا الدػك ىػ السفتاح لفيع ترخف الجول مغ  top-down approachesالسقاربات الفػقية 

مشطػر الشطام الجولي وقزية الفرل بيغ الجاخل و الخارج ىي شيء ثابت في الػاقعية التقميجية 
 1، انصالقا مغ فكخة مفادىا نجرة االمغ وفػضػية الشطاموالججيجة

 االول: التعخيف بالهاقعية الججيجةالسطمب 
الدتيشيات انتقجت الػاقعية التقميجية بعج ان اخفقت تحت تأثيخ التخابط الستبادل، في اواخخ  

لع يجم شػيال غيابيا لتعج الى ساحة السشافدة في اواخخ الدبعيشيات تحت تأثيخ الحخب لكغ و 
بجلظ  ا، بذعار ججيج متسثل في الػاقعية الججيجة )البشيػية( مشتقجتالرجارة ةلتحتل مكان الباردة

سابقتيا الػاقعية التقميجية بدبب مشيجيتيا الدمػكية، التي ركدت عمى سمػك الجولة كعشرخ اساس 
كيشيث والتد،  نجج ومغ ابخز واىع مشطخييا 2في الدياسة الجولية واىسمت سمػك السؤسدات الجولية

                                                             
قدع العمػم  في: مجمة، تطهر اتجاهات السجرسة الهاقعية في تحميل العالقات الجولية  والدياسة الخارجيةبػلسكاحل ابخاىيع،   1

 02، ص. 2011، جامعة قدشصيشة،  الدياسية
، الفكخ الدياسي االمخيكي السعاصخ دراسة في االصهل واالتجاهات الفكخية الهاقعية السعاصخة )قخاءة في ميثاق مشاحي دشخ،  2

   410 -409ص ص, ، 20اىل البيت، العجدفي: مجمة 
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ة عغ ستيفغ كخيدنخ وروبخت جيمبغ وروبخت تاكخ وجػرج مػدلدكي وقج كانت ليع قفدة نػعي
، وىي رؤية 1ل ايجادىع لشطخية عمسية مػضػعيةسابقييع مغ الػاقعييغ التقميجييغ، ودلظ مغ خال

لتد في عسمو الذييخ نطخية الدياسات وا كيشيث نخى دلظ عشجولية بحيث ندقية لمدياسات الج
السدألة  نالجولية في أ ج انصػت دراسة العالقاتووفق ىجا االتجاه الججيج فق 19792الجولية 

وانسا تجاوزت دلظ، واصبحت تيتع بالسؤسدات الجولية االمشية لع تعج تتعمق بالجول وحجىا فقط 
 .3،كسا ان القػة عشجىع ىي وسيمة ال غاية وىي تصغى عمى السعاييخ االخالقية

في محاولة  كيشيث والتد اي شػرىو الت نا بالػاقعية الييكمية،االػاقعية الججيجة او ما تدسى احي
تعتبخ امتجادا لمػاقعية  ،مشو لتجاوز الشقج الجي كان مغ السسكغ ان يػجو لػاقعية مػرغانثػ

متغيخ اساسي في الدياسة الجولية، الكالسيكية التقميجية والتي ضمت محافطة عمى فكخة ان القػة 
عمى الصبيعة  التخكيدكان جػىخ التفديخ بالشدبة ليا ىػ عمى عكذ الػاقعية التقميجية التي لكغ و 

و ان الجولة ىي الفاعل الػحيج و الػحجة  لتفديخ العالقات الجوليةو  4لفيع الرخاع الدياسي، البذخية
الفػضى عمى  بشية الشطام الجولي القائع عمى تحجيجكدت الػاقعية الججيجة ، فقج ر 5االساسية لتحميل

تقػم بتدييخ ىجه الفػضى، وفي مثل  او الية ضبط و الجي يقابمو حالة عجم وجػد سمصة مخكدية
والػسيمة لتحقيق  6ىي الحل االساسي في فيع الػاقع السعاش،ىجا الػضع تكػن قػة الجولة 

فقج وسع والتد مفيػم القػة ليذسل بجلظ عشاصخ اخخى الغيخ القتالية وحاول الخبط بيشيا  ،مرالحيا
                                                             

 06، ص.46 ع. مجمة العمػم الدياسية،في:  ية العرخية في العالقات الجولية،البشيه  احسج نػري الشعيسي،  1
 410 .ص، الدابق السخجع مشاحي نذخ، ميثاق  2
 مػمدراسات العمجمة في: التحهالت السعخفية لمهاقعية والميبخالية في نظخية العالقات الجولية السعاصخة،  وصفي دمحم عقيل،  3

 106.، ص2015، 1ع.االندانية واالجتساعية، 
 211-210.ص صمخجع سابق،  عمي زياد العمي، 4
 12، ص. قدع العمع الدياسية، جامعة باتشةفي: ، الهاقعية لتفديخ وحل الشداعاتالسقاربات دمحم حسذي،   5
  410.ص، مخجع سابقميثاق مشاحي نذخ،  6
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السػقع الجغخافي والسػارد السادية والصبيعية وبيغ قػة الجولة وامتالكيا ليجه العشاصخ مثل السداحة و 
 1والدكان ودرجة الشسػ االقترادي والتصػر العدكخي واالستقخار الدياسي والكفاءات الستاحة

 تقػل ان الجول فاعل اساسي ولكغ ليذ وحجوي تزيف اليو فػاعل اخخى ثانػيةاضافة الى انيا 
بيغ والتد ان تفاعل ىجه الفػاعل مغ دول حيث  ،في الحدبان تأخحيجب ان  (وشخكات  )مشطسات

فاعل ججيج مدتقل عغ االشخاف االخخى السذكمة لو و ىجا لشا  جومشطسات وشخكات... يدتخخ 
2الفاعل يدسى ببشية الشطام الجولي، 

ان نطام ثشائي القصبية ىػ اكثخ  كيشيث والتدوليجا يعتقج  
الفػضى وتػزيع القػى ضسغ السكػنات ودلظ ان مفيػمي استقخار مغ نطام متعجد االقصاب 

  .الجولي والقصبية ىي صفة مغ صفات البشيػية لمشطام 3االساسية لمشطام الجولي

 :الخكائد الفكخية لمهاقعية البشيهية او الججيجة
واالكخاه وىي ىي سيجة نفديا بحيث تحتكخ كل وسائل العشف  ةالجول :statismالجوالتية:

وىجا يعشي لمػاقعييغ ان  ولجييا القجرة عمى تكػيغ اىجافيا ومرالحيا سمصة نافجة عمى اقميسيا، دات
فالجولة ىي السسثل الذخعي إلرادة الذعب ، اعل االساسي في العالقات الجوليةالجولة ىي الف

فيي ثانػية انتجيا التفاعل بيغ  االخخى  ام عغ الفػاعلواالولػية القرػى لقادتيا ىي حساية بقائيع، 
 4 .الجول كالسشطسات

أنو في عمى الفػضى، تختكد الػاقعية الججيجة في تفديخىا لمعالقات الجولية  :فهضهية الشظام
ىػ ما يسيد ىيكل وحالة عجم وجػد قانػن كفيل بيجه الفػضى و ضل غياب حكػمة مخكدية عالسية 

                                                             
 22، سابقمخجع احسج نػري الشعيسي،   1
 13ص.، سابقمخجع بػلسكاحل ابخاىيع،   2
مجكخ لشيل شيادة ضسن رنات وتحجيات مخحمة ما بعج الحخب الباردة، واقع ومدتقبل الجولة الهطشية الدعيج الػصيف،   3

  68.، ص2010الساجدتيخ، العمػم الدياسية،
  212-213 ،ص صمخجع سابق، عمي زياد العمي،  4
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في دراستو لتفديخ ضاىخة الحخوب بإرجاعيا الى ضاىخة ، وىجا ما ركد عميو والتد الشطام الجولي
ن الجول دات سيادة وبالتالي مدتقمة عغ بعزيا البعس ويرعب التحكع ودلظ ال 1،)الفػضى(

ان سسة هيجلي بهل" يقػل  2، وفي مثل ىجا الػضع تعج سمصة الجولة ىي الستغيخ الخئيديفييا 
سسة الشطام ودلظ ان الحجيث عغ الشطام ما ىػ  الفػضى ىي البارزة في الدياسة الجولية ، وليذ

 3مدتقبمية غيخ متحققةرؤية و  اال رغبة شػباوية
: يتسدظ الػاقعيػن الججد بالصخح الجي الفرل بين الدياسية الجاخمية و الدياسة الخارجية

يقػل بزخورة الفرل بيغ الجاخل والخارج ونفي اي عالقة مػجػدة بيشيع ويقػل بيحا الرجد كيشيث 
ان نطخية العالقات الجولية تفقج شبيعتيا عشجما تتجخل الخرائز القصخية الجاخمية لمجول كأداة 

فالبشية دلظ ان بشية الشطام الجاخمي تختمف عغ بشية الشطام الخارجي  4تفديخ لمدمػك الخارجي
حكػمة او الجاخمية تحكسيا قػانيغ خاصة بالجولة نفديا وعشج مقارنتيا بالبشية الخارجية فال يػجج 

 قػانيغ تديخىا,
يمعب دور في ادارة  ان شكل الشطام الجولي: يخى مشطخو الػاقعية الججيج الشظام الجولي

الدياسة الجولية ، وان افزل نطام بالشدبة ليع ثشائي القصبية فيػ اكثخ استقخارا مقارنة باألنطسة 
 5، واقل ندوعا لمحخب والتغييخاالخخى 

                                                             
 18ص. ،مخجع سابقاحسج نػري الشعيسي،  1

2 Anne-Marie Slaughter. International relation. Prencipal theories , https.//www.princeton.edu/-

slaughter/articles/722_IntlRelPrincipal بترخف    
، مجكخة لشيل شيادة 2003الشظخية الهاقعية البشيهية في الجراسات االمشية دراسة لحالة الغدو االمخيكي العخاق في بحػلي عبيخ، 3

 61.، ص2014، 3الدياسية واالعالم، جامعة الجدائخالساجدتيخ في العمػم الدياسية والعالقات الجولية، كمية العمػم 
  17، ص.مخجع سابق بػلسكاحل ابخاىيع، 4
 213.، ص، مخجع سابقعمي زياد العمي 5
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: ان العالقات الجولية ىي اساسا عالقات صخاعية ، ىجا ما يجعل مغ حفظ البقاءالقهة و 
والقػة بالشدبة القػة عامل رئيدي ووسيمة رئيدية لتحقيق اىجاف الجول وىي جػىخ التحميل عشجىع، 

ىي مغ و  انسا ىي مغ العشاصخ السخكبة لمجولةو ليع ىي اكثخ مغ تخاكسية في السػارد العدكخية 
اديا عدكخيا سياسيا مغ اجل حا تدعى الجول دائسا الى تعطيع قػتيا اقتروبي العشاصخ الستغيخة

فالجول تتسايد في الشطام بػسصة قػتيا فيي تعصي مكانة لمجولة او مػقعا في الشطام  1ءالبقا
 2الجولي، الجي يحجد سمػك الجولة دورىا في الدياسة الجولية

تقػم ىجه الفخضية حدب والتد "ان الجول تتذكل وتبقى عمى السداعجة الحاتية: سياسة 
اساس العػن الحاتي" بحيث فػضػية الشطام الجولي تدتجرج الػحجات الي انتياج سياسة االعتساد 
عمى الجات ، وفي اي نطام لمسداعجة الحاتية البقاء يقتزي االستجابة لمقػة الشدبية وألفعال 

لجاخمي السػاششيغ غيخ مزصخيغ ان يجافعػا عمى انفديع وغي فعمى عكذ بشية الشطام ا 3االخخيغ
الشطام الجولي ال يػجج سمصة تسشع استخجام القػة وتحفع حقظ وبقاءك لمجلظ انت برجد االعتساد 

  4عمى الشفذ

ادن والجولة في سعييا لتحقيق اىجافيا ومرالحيا والحفاظ عمى امشيا عمييا استخجام كل 
 مغ شأنيا تزسغ بقاءىا الػسائل واالجخاءات التي

                                                             
اشخوحة لشيل شيادة دكتػراه العمػم في الشظخي لمعالقات الجولية: دراسة في السشطمقات واالسذ،  لتطهر الحق دمحم شاىخ عجيمة، 1

 211-210، ص ، ص2015شة، والعالقات الجولية، كمية الحقػق والعمػم الدياسية، جامعة الحاج لخزخ، باتالعمػم الدياسية 
 215-214. ص ص

 24، مخجع سابقاحسج نػري الشعيسي،  2
 413.ص، ، مخجع سابقميثاق مشاحي دشخ 3
 65.ص، مخجع سابق، بحػلي عبيخ 4
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 :السطمب الثاني: استخجام القهة الرمبة عشج الهاقعية الججيجة
لقج ىيسغ السشطػر الػاقعي عمى حقل العالقات الجولية خالل فتخة الحخب الباردة، وىي 

تذكل مغ فػضػية ت شطام الجوليفبشية ال تفتخض بان الذؤون الجولية ىي صخاع مغ اجل القػة،
الكبخى وكميا تدعى مغ اجل الحفاظ عمى بقاءىا، وفي ضل غياب سمصة مخكدية مجسػع القػى 
فانو واجب عمى كل دولة ان تستمظ بعس مغ القجرات العدكخية واستخجاميا  1الجولية تحكع الداحة

ليذ لجييا فالجول  2،ما تشػي الجول السجاورة ليا مغ فعللػ تصمب االمخ دلظ وعمييا ان تجرك 
في تمظ الفػضى وجػد العاشفة الذخيخة عمى فيي تؤكج  ،في الغدو العدكخي حقيقية تجكخ  نػايا
وفي ىجا الشصاق شخحت الػاقعية  ييجد االمغالجي لفاجع لمذخ في كل فعل سياسي، زػر اوالح

يربح الشداع امخ محتػم مسا يؤدي بالجول الى البحث وبدبب ىجه الفػضى  3فكخة نطخية التػقع،
" بحيث يسكغ استخجاميا في اي وقت مغ اجل زيادتيا فقط وانسا لالستيالء عمييا ليذغ القػة ع

ار مرمحتيا وحساية وان عمى كل دولة ان تكػن مدتعجة الستخجاميا ودلظ في اش ،مغ االوقات
آلنو فقط مغ خالل القػة يسكغ لمجول ان تجافع عغ  4،ايجب ان تبشي قخاراتي وبشاء عمى ىجانفديا، 

وبالشدبة ليا االمخ لع يتػقف 5والتيجيجات االمشية الخصيخة،  ضج الغدو واالحتالل االجشبي نفديا
الى القػة القػمية بسفيػميا  تحىبتقميجية فقط وانسا تحىب الى ابعج مغ دلظ عشج القػى العدكخية 

                                                             
 www.pal-monitor.org جسعية راصج لحقػق اإلندان: في الشظخيات في العالقات الجولية، دمحم عرام لعخوسي، 1

2
 413ص.  مخجع سابق،ميثاق مشاجي دتذخ،  

، 09/06/2019، بتاريخ 5513العجد: -الحػار الستسجنفي: الشظخية الهاقعية،  بذيخ بشجاب، 3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=557848&r=0 

، مخكد الجديخة لمجراساتفي: ، في العالقات الجولية االزمة الخميجية واعادة تعخيف القهةعد الجيغ عبج السػلى،  4
http://studies.aljazeera.net 32/32/3302 

  412ص. ،مخجع سابقميثاق مشاجي دتذخ،  5

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=557848&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=557848&r=0
http://studies.aljazeera.net/
http://studies.aljazeera.net/
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ارد الصبيعية ))السداحة السػقع الجغخافي السػ الذامل مغ عشاصخىا ومكػناتيا السادية والغيخ السادية 
 1.التصػر العدكخي التكشػلػجي ...( الدكان درجة الشسػ االقترادي

ان مسارسة العشف تختمف مغ مجال الفػضػي عغ السجال الدمصػي، فاستخجام القػة داخل 
الجولة مغ شخف الحكػمة ىػ لرالح االفخاد ودلمظ لتجشب حجوث الفػضى، كسا ان استخجام القػة 
لع يأتي مغ العجم اال لػجػد تيجيج لتشطيع الدياسي عمى عكذ السجال الجولي الجي ىػ بحج داتو 

الفػضى واستخجام القػة ىشا ما ىػ اال مغ اجل اقتدام السكاسب والثخوة وتختيب االوضاع يستاز ب
 2ال ييجم او يخخب نطام مغ االصل ىػ غيخ مػجػدلرالح االقػى، فاستخجام القػة ىشا 

 هم الستخجام القهة: حجت 
 مفادىا كالتالي : عمى اساس وحجةيدتشج الػاقعيػن الججد في دعسيع لفكخة القػة 

متغيخ رئيدي في الدياسة الجولية، وفي  تعتبخ الػاقعية ان القػة: فهضهية الشظام الجولي/1
تفديخ دلظ لجأت الى االعتساد عمى مذكل البشية الفػضػية السػجػدة عمى مدتػى العالقات 
الدياسية الجولية فيي تبيغ شخيقة انتطام اجداء الشطام، فيي عمى الشطام الدياسي الػششي الجي 

د رسسي حدب درجة سمصتيا او وضيفتيا يسمظ بشية تخاتبية/ ىخمية حيث تتسػضع وحجاتو في تساي
سمصة عميا بشية الشطام الجولي فيي في حالة فػضى ودلظ لعجم وجػد  عكذ تذغميا، عمىالتي 

تديخ وتحكع العالقات، ووفقا ليجا الػضع نجج وحجاتو تتسػضع وفقا لعالقة عسػدية بيغ بعزيا 
 self-help.3عمى الشفذ  وضعية االعتسادالجول نفديا في البعس، وعمى ىجا الحال تجج 

                                                             
القات الجولية دراسة تحميمية في االصهل والشذاءة والتاريخ والشظخيات، الع عممي عػدة العقابي، 1

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/llqt_ldwly_drs_thlyly_fy_lswl_wlnsh.pdf   : 02/32/3302بتاريخ 
 09.، ص، تقاريخ سياسية السعيج السرخي لمجراساتفي: ،  فهضهية الشظام الجولي عشج كيشيث والتدعبج الخحسغ ايسغ،  2
 15، ص.مخجع سابق، السقاربات الهاقعية لتفديخ وحل الشداعات، دمحم حسذي 3

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/llqt_ldwly_drs_thlyly_fy_lswl_wlnsh.pdf
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/llqt_ldwly_drs_thlyly_fy_lswl_wlnsh.pdf
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بيغ بشية الشطام الفػضػية  ةىجه الرياغة تؤدي الى نتيجة تؤشخ عمى وجػد عالقة ازدواجي
داتيا وامشيا مغ التيجيجات الخارجية ىجه السعادلة كميا  وكػن الػحجات تعتسج عمى نفديا في حساية

 ىػ القػة سػاء باستعساليا او التيجيج باستعساليا تؤدي الى شخيق واحج ال غيخه و 
بشية فػضػية  مغ تشذأ اساسا االمشية السعزمةّأن   االشارة الى ر: تجج/ السعزمة االمشية2
و بدبب ىجه الفػضى 1 .تشذا مغ الجوافع او الشػايا العجوانية لجى الجول الجولي اكثخ مسا  الشطام

 2لتعديد امشيا، بغس الشطخ عغ كػنيا ىجػمية او دفاعية، فان الجول تتػجو الى اتخاد اجخاءات
طام، عمى انيا شخط اساسي لقيام معزمة امشية اال ان حجة ىجه وفي حيغ يجب الشطخ الى بشية الش

 االجخاءات،بيعة تفديخ الجول ليجه وتشجع عغ ش،3القجرات العدكخيةتدايج شبيعة  االخيخة تشجع عغ
وبسا ان ىجان العامميغ متغيخيغ حدب السكان والدمان فان حجة السعزمة االمشية تتغيخ عمى 

 حدبيع 
ان حالة الذظ وعجم الثقة الجائسيغ اتجاه االستعجادات العدكخية التي تقػم بيا الجول، مغ 

يام الى دوامة الفعل ورد الفعل، مسا يجعل احتسالية قشأنيا ان تػلج شعػر باألمغ مسا تؤدي 
حخوب امخا مسكشا، ويجادل ميخشايسخ في ىجا الرجد بان الجول حتى في حال انخخاشيا في 
اتفاقيات مثل تمظ التي تخز االسمحة او البيئة فإنيا تبقى متخػفة مغ ان تختخق مسغ احج 

 4االشخاف
 مسا سبق نرل الى معادلة مفادىا كالتالي:

                                                             
 80.ص ، مخجع سابق، خيبحػلي عب 1
 17، ص.مخجع سابق، السقاربات الهاقعية لتفديخ وحل الشداعات، دمحم حسذي 2
 80.ص ، مخجع سابق، خيبحػلي عب 3
 السكان نفدو، السخجع نفده، دمحم حسذي 4
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عجم ثقة وتخػف وحالة دائسة مغ الذكػك = الفػضى الجولية + زيادة القجرات العدكخية = 
 معزمة امشية

  :الخالصة
واالىع في العالقات العقالني الجولة ىي الفاعل الخئيدي  مسا سبق وبحدب الػاقعية الججيج

ىي الستغيخ  وسمصتيا ثانػية تأتي في السختبة الثانية.الجولية اما بالشدبة لمفػاعل االخخى فيي 
ال يػجج ىيكل او مجتسع  ،دو بشية فػضػية وان الشطام الجولي الخئيدي والػحيج في االىتسام.

 .واليجف االسسىمتأصل، ال يسكغ ان يشذا او مػجػد لتختيب العالقة بيشيع ادن فيي ممدمة باإلكخاه 
س في وضعية ال ال تثق في بعزيا البع ألنيالمجول ىػ الحفاظ عمى بقاءىا وال ييع الصخيقة 

مسا يؤدي بيا الى البحث في زيادة قػتيا العدكخية  ايسكغ معخفة نية الغيخ التي تزسخىا اتجاىي
كل ما يكػن مغ شأنو تحقيق ليا الحزػر القػي والفعال في معخكة يكػن فييا و االقترادية 

الستبادل بيغ االعتساد عمى الشفذ ىػ الػسيمة الػحيجة وىي تعصي نطخة تذاؤمية نحػ االعتساد 
يزعف الجول ويديج مغ حجة الرخاع كسا تشفي الي صمة بيغ الجاخل والخارج الجول النو مغ شأنو 

    في ضل ان االولى سمصػية تخاتبية والثانية فػضػية 

 خالية الججيجةالميبالسبحث الثاني: نظخية 
كل  الى تقجيعىي واحجة مغ الشطخيات الذائعة في العالقات الجولية، تدعى في دراستيا 

الػسائل لتحقيق الدالم الجائع وارساء فكخة التعاون بيغ الجول، وىي تؤمغ بجور القانػن الجولي في 
، كسا انيا تجعع دور االتحادات الجولية في تحجيج سمػك الجولة وضبصو ليتساشى والدمػك الجولي 

دات التي تؤكج عمييا الدياسة الجولية، كسا تعج فكخة الخرػصية وحخية الفخد مغ اىع السفخ 
 والستسثمة في الشطخية الميبخالية والتي تعتبخ التحجي االساس لمشطخية الػاقعية
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 ول: التعخيف بالميبيخالية الججيجةالسطمب اال 
التي تخى احجى اتجاىاتيا ان و تعتبخ الشطخية الميبخالية التحجي االساس لمشطخية الػاقعية، 

سػف يثشي الجول مغ استخجام القػة ضج بعزيا  الجولي االقترادياالعتساد الستبادل والتعاون 
اندب الى الخئيذ االمخيكي االسبق وودر ويمدػن الجي يخى في  ليا البعس وفي اتجاه اخخ

تي واجيت في ال تواالنتقادا بيغ الجول الجيسقخاشية ورغع كل العقباتانتذار الجيسػقخاشية سالم 
عمى لكل ما ىػ ججيج ولي وتغيخ االنطسة وضيػر تفديخات ججيجة ل تغيخ ميكانيدمات الشطام الجض

 سسيت بالميبخالية الججيجة او السؤسداتية1ولية ضيخت الميبخالية بػجو ججيجالداحة الج
عادت وبيا  كانت ضخبة قاسية عمى الػاقعيػن وخاصة واقعية والتد، شياية الحخب الباردةف

مدتفيجة مغ التفاعل  بأفكار ججيجة وتعجيالت ججيجةالميبخالية الى ساحة السشافدة مغ ججيج 
فيي تخى في انيياره  التحاد الدػفياتيالكتمة الذخقية لانييار الحاصل في دول االوربية الغخبية و 

انو م يتع بالقػة العدكخية وانسا بالقػة االخالقية الستسثمة في الحخية والجيسػقخاشية واالقتراد 
صاعجة تجتحب االستثسارات الخأسسالية ، وفي ضل تشامي الحخكات  وضيػر الريغ كجولة السفتػح،

االشخوحات الميبخالية زيادة الجشديات، كميا ساعجت في دعع و  ةالتجارية والسالية لمذخكات الستعجد
الزيق لمديادة  زت الحاجدوالتي تجاو  2الججيجة او كسا سسيت ايزا بالميبخالية السؤسداتية 

الكبيخ في خمق ىجا  التعاون الجولي مع التأكيج عمى دور السؤسدة واىسيتياالى قفدة نحػ الػششية، 
والتي ىي في تشامي كبيخ يقػل   ووصمت دعسيا الى حج السشطسات الجولية واالقميسية ،3التعاون،

ان ضيػر السشطسات ىػ استجابة لصمبات الخأي العام والتكشػلػجييغ  ديفيج ميتخانيفي ىجا الرجد 

                                                             
 ،2016جيسقخاشي العخبي،السخكد الفي: اثخ انتهاء الحخب الباردة في نظخية العالقات الجولية، فاشسة عرام عبج السجيج احسج،  1
 https://democraticac.de/?p=34754  33/33/3302بتاريخ 
 107.صمخجع سابق، وصفي دمحم عقيل،  2
 . مخجع سابق، دمحم عرام لعخوسي 3

https://democraticac.de/?p=34754
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واتدع الصخح الججيج لميبخالية  1الجيغ يدتحبػن الديخ نحػ العالقات العبخ الػششية،عمى وجو خاص 
بالتذجيج عمى الحخية الفخدية مع اعتخافيع بزخورة وجػد حكػمة لتفس العقبات التي تقف في وجو 

ديفيج ميتخاني، وكارل دويتر، وكيههان، وانجروا  ومغ اىع مغ نطخ ليا نجج،ىجه الحخية 
2ووايمهرافكديك، 

  

ثالثة افتخاضات  واسشجىا الىعامة لمعالقات الجولية، نطخية لميبخالية  مهرافكديكا أنجرو  شّػر
 أساسية:
وليذ الجول  الفاعمػن األساسيػن في الدياسة العالسية ىع ،( األفخاد والجساعات الخاصة1) 

 ,غيخ الحكػمية(  الفاعمة الجيات →) كسا تقػل الػاقعية
 محتيا سجتسع السحمي، تخجم مرمجسػعة فخعية مييسشة مغ ال مجخد ( تسثل الجول2)
 سمػك الجولة.( يحجد تكػيغ ىحه التفزيالت عبخ الشطام الجولي 3)
(Moravcsik) عتبخ الذػاغل الستعمقة بتػزيع الدمصة أو دور السعمػمات بسثابة قيػد ثابتة وي

ولقج عجدا كيػىغ ثالث نقاط في االعتساد  3.تفزيالت الجولة السذتقة اجتساعياعمى التفاعل بيغ 
 الستبادل تحجى بيع نطخة الػاقعيػن الى الدياسة الجولية:

ان الدياسة الجولية اصبحت مدخحا لعجيج مغ التفاعالت و الشذاشات بيغ اشخاف وفػاعل 
 في العالقاتالجول استقاللية غيخ الجول، بحيث اضحى التأثيخ الجي تسارسو ىجه الفػاعل ييجد 

 الجولية

                                                             
 مخجع ساابق،  فاشسة عرام عبج السجيج احسج،  1
 19/10/2017بتاريخ   5318ع.، حػار متسجنفي: الميبخالية الججيجة عخض مهجد،  ىاشع العيدسي،  2

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=535112&r=0 
3
 Anne-Marie Slaughter. International relation. Prencipal theories , https.//www.princeton.edu/-

slaughter/articles/722_IntlRelPrincipal   06/2019/ 19بتاريخ  بترخف 
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زوال التسييد الجي وضعو الػاقعيػن بيغ مدائل الدياسة العميا الستسثمة في االمغ ومدائل 
 الدياسة الجنيا الستسثمة في االقتراد فمع تعج الدياسة بالشدبة ليع تحكسيا مثل تمظ التخاتبية

ستخجام تشامي دور االعتساد الستبادل جعل مغ دور القػة العدكخية يتخاجع واقل قابمية لال
 1وقمل مغ اىسيتو في ضل الخيار الدياسي.

 ومغ بيغ اىع االىع الخكائد الفكخية التي بشت عمييا الميبخالية افكارىا:
غ بيشيع ولك يخى الميبخاليػن ان الفػضى تحجد سمػك الجول اتجاه بعزيا مسا يدسح بالتسيد

 ليذ بذكل كبيخ
ان التعاون بيغ الجول يسكغ و  ،2عالقات القػةيل عغ االعتساد الستبادل بج الميبخاليػن  حدب

ايزا مذاريع تشسية  تتسثل في ان يتحقق بعجة شخق سػاء عغ شخيق التعاون االقترادي اقميا
 التعاون الثقافي كالتبادل الجراسي) السشح الجراسية( وحػار االديان

مغ  كل كبيخ،عمى كبت الفػضى والحج مشيا بذ يؤكج الميبخاليػن ان التعاون الجولي قادر
  3خالل الجور االيجابي الجي تقػم بو السؤسدات بالتعاون وخاصة في السػاضيع الستعمقة باألمغ

، وضسان مديخة اقترادية عادلة، اعتبخوا ان دور الجولة ميع في تػفيخ االمغ االقترادي 
مع تخفيف القيػد لزسان حخية انتقال رؤوس االمػال ولكغ ىجا الجور اسشج الى السشطسات الجولية 

                                                             
 251.، ص، مخجع سابقدمحم شاىخ عجيمة  1
 252 ص. ،، مخجع سابقدمحم شاىخ عجيمة  2
، 07/06/2019 بتاريخشػىج   ،5318 ع.جن، حػار متس: فيعخض مهجد، الميبخالية الججيجة  ىاشع العيدسي،  3

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=535112&r=0 
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خ السشطسات التي لعبت ىجا الجور مشطسة التجارة العالسية ، صشجوق الشقج الجولي، البشظ ثومغ اك
 1الجولي

م واالترال، في تدييل عسمية التػاصل وسجل دور وسائل االعالتؤكج الميبخالية عمى اىسية 
  2في غسار العالقات العبخ الػششيةان العالقات الجولية يجب ان تجخل  كل مغ "كيػىان" و "واي"

 مجاالت الميبخالية الججيجة:
وىي  التي يػجج بيا االندان لتحقيق مرمحتو او تحقيق داتو تشذط الميبخالية في عجة مجاالت

 الفكخية والدياسية واالقترادية:
في الجات االندانية حيد ال تدتصيع الدمصة الػصػل، اليو باي شكل مغ الميبخالية الفكخية: 

جعل مشو حخ شميق ييتع ىجا السحىب بذكل كبيخ بالجانب الجيشي اشكال التدمط، ىجا الحيد 
  3 شميق مغ كل القيػد.ق بان يكػن حخ بصخيقة غيخ مباشخة ، يقػل بان لمفخد الح

اختمفت الميبخالية الججيجة عغ الكالسيكية التي تعتبخ الحخية الفخدية ىجفا  الميبخالية الدياسية:
 ،انو نتيجة لعجم مدايخة الكالسيكيػن لمتصػر الجي شيجه العالع ىجاجا بولػ بتجخل الجولة، وبخروا ى

لجولة في تحجيج االشار القانػني لمسؤسدات ادى الى ضيػر لميبخالية ججيجة، التي تؤكج عمى دور ا
 دور الجولة التي يجب ان تقػم بو  ااالقترادية وقج حجدو 

تعسل ضج التزخع واالنكساش وان تحج بذكل معتجل مغ ان تتحسل كافة الخجمات العامة و 
 االحتكار

                                                             
رسالة  الشظام الجولي الججيج والتجخل في الذؤون الجاخمية لمجول)االصالح في فمدطين كحالة(،عارف عبج هللا سالمة جفال،  1

 15 -14 .ص ، ص2010سات العميا، جامعة بيخزيت، فدصيغ الجراكمية ، استكسال متصمبات الساجدتيخ
 29/05/2019بتاريخ:   https://www.saaid.net/Doat/abu_sarah/71.htm  نظخة في الميبخالية من الجاخل 2
 251.، ص، مخجع سابقدمحم شاىخ عجيمة  3

https://www.saaid.net/Doat/abu_sarah/71.htm
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ان تتجخل فقط عشجما يكػن ىشاك خمل في الدػق وان تصبق التخصيط السخكدي والتخصيط 
 ليساالتأثيخي عشجما تكػن ىشاك الحاجة 

 1ان تعصي الفخص والسػارد بالتداوي 
تغيخ السفيػم الميبخالي االقترادي القجيع والستجاول عشج الميبخاليػن   الميبخالية االقترادية:

بدبب االزمات االقترادية، وضيػر فكخة االحتكار التي مارستيا السرانع الكالسيكيػن ودلظ 
 2الكبخى فتغيخت االيجيػلػجية الميبخالية واقخارىا بأىسية تجخل الحكػمة لتشطيع الدػق،

 السطمب الثاني: استخجام القهة الرمبة عشج الميبخاليين
فان  لمحج مغ الحخوب، اسالقػة كأستػازن التي تعتسج عمى  عمى عكذ الشطخية الػاقعية 

في  تؤكج عمى دور االعتساد الستبادلو بيغ الجول التعاون  يي تعتسج عمىعكذ دلظ ف تخى الميبخالية 
وىي تخوج المى تبشي االنطسة الجيسقخاشية مغ مشصمق ان الجول مغ استخجام او زيادة القػة، ثشاء 

وىي تؤمغ بفكخة السؤسدات والسشطسات الجولية كفاعل الجول الجيسقخاشية ال تحارب بعزيا. 
اساسي في العالقات الجولية، وىي ايزا تؤمغ بفعاليتيا )السؤسدات( في حل السذكالت الجولية 

وليجا نجج الميبخالية  3القػة والحج مغ الشداعات والحخوب،بصخق سمسية دون المجػء الى استخجام 
حيث وانو عمى الخغع بشاء نية سػاء اكانت دولية او اقميسية دائسا ما دعست فكخة السؤسدات االندا

نطخي مػحج ومتساسظ اال انو استصاعت الميبخالية مغ تقجيع دراسات كانت في الكثيخ مغ االوقات 

                                                             
، 08/06/2019بتاريخ:  ،اسالم اليػم بحػث،في:  (،2/2الميبخالية نذأتها وتطهرها ومجاالتها)عبج الخحيع صسايل سمسي،  1

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-2515.htm 

، رسالة ماجدتيخ في الشظخية الهاقعية والشظخية الميبخالية في العالقات الجولية) دراسة مقارنة(امال دمحم عبج الخحسغ عػض،  2
 72.، ص2016العمػم الدياسية، كمية االقتراد والعمػم االدارية، جامعة االزىخ، غدة 

  115.صمخجع سابق، امال دمحم عبج الخحسغ عػض،  3

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-2515.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-2515.htm
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ودلمظ في ضل تصػر نطخية االعتساد الستبادل السخجع االساس لسشطخيغ ومحمميغ وقادة سياسييغ، 
 1قيقة التعاون الجولي كبجيل لمقػةإلضيار حوتذابظ االقتراديات الجولية 

 اىع السختكدات التي تقػم عمييا الميبخالية
بقػة في الثسانيشات عمى الخغع مغ ان الفكخة قجيسة اال انو اعيج شخحيا  دالم الجيسقخاطي:لا

في شخحو الججيج اقتخن ىجا االتجاه وقج السػجة الجيسقخاشية الثالثة  عمييا القخن الساضي واشمق
مغ خالل ربصيع الجانب االمشي بالستغيخ الجيسقخاشي، ألنو وبخوس راست  مايكل دويلبكل مغ 

ان يكخس اشخ الدالم والتي بجورىا تفتح السجال امام سياسة في انتذار الجيسقخاشية مغ شانو 
ػاقعيػن )حالة ي اخجىا الدولية تكغ الرفة التعاونية ىي الدسة البارزة فييا، بعكذ الرػر الت

 ويجادل الميبخاليػن في ىجا الرجد :2الرخاع(
ان مفيػمي الدمع والحخب لع يعج مقتخنيغ بالشخبة العدكخية والدياسية وانسا كدخت الحاجد 

والجول الجيسقخاشية اكثخ ميال الى لتقفد الى احزان الخأي العام الجاخمي والجي اصبح ىػ االساس 
 احتخام ارادة مػاششييا.

دون  سمسياػ الستدايج لمقانػن الجولي وخاصة القػانيغ الستعمقة بالشداعات وشخق حميا الشس
 3المجػء الى الحخب التي اصبحت التي اصبحت كأفالم الخعب في الحياة االندانية 

الجول الجيسقخاشية الميبخالية تخمق سالم مشفرل فيي تشدع الى الخفاىية والثخوة، فيي تخدخ 
وكدب بابتعادىا، وىي اقل ميال لإلقجام عمى مباشخة الحخب مع جيخانيا بجخػليا الحخب 

ان سبب الحخوب وعجم االستقخار االمشي يعدى الى  كهفسان الجيسقخاشييغ وفي ىجا الرجد يخى 
                                                             

، دراسات استخاتيجية ،السعيج السرخي لمجراساتفي: ، مفههم االمن في مشظهرات العالقات الجوليةتػفيق بػستي،  1
 13.،ص،2019

 17.صمخجع سابق، تػفيق بػستي،  2
 15ص.مخجع سابق، حسذي دمحم،  3
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جول الميبخالية اكثخ استقخار مقال جادل فيو بان ال فهكهياماغياب الجيسقخاشية وفي ىجا االشار كتب 
القيع الجيسقخاشية ليدت التأثيخ الػحيج  بخوستفي عالقاتيا الجولية وفج جادل ايزا داخميا ومدالسة 

 1الجي يدسح لمجولة بتجشب الحخب وىشا ياتي دور السؤسدات
تؤكج الميبخالية  كيػىان وجػزيف نايتع تصػيخ ىجه الفكخة مغ شخف السؤسدات الجولية: 

في تحقيق وتعديد االمغ الجاخمي  دور جػىخيافيي تؤدي  ،الجولية مسؤسداتلسخكدي الجور ال عمى 
انو في انتذار وتدايج عجد السشطسات الجولية  ، فيي تقػم عمى فخضيةوالخارجي والتعاون واالستقخار

التي يسكغ واالقميسية يديج مغ درجة االعتساد الستبادل والتعاون بيغ الجول مع التخكيد عمى الصخيقة 
وفي اشار  قػانيغ التي مغ شأنيا تديل التعاون لتبادل السشافع مغ خالليا نذخ فيع معيشة او خمق

تعديد التعاون بيغ الجول تربح السدألة االكثخ انذغاال بيا ىي تييئة االوضاع السالئسة لو 
 وتختكد الميبخالية في ىجا الجانب )السؤسداتي( عمى بعس االفتالاضات:

في حالة الفػضى وانعجام القانػن فيػ مغ شأنو كبح لجام  التعاون مسكغ بيغ الجول حتى
 وتبعيتيا  الفػضى

ان الغر والخجاع واالنذقاق تسثل عػائق اساسية، في وجو اي تعاون بيغ الجول وتسشع مغ 
الجخػل في عسل ولػ كان فيو مرمحة متبادلة بيشيع، ولجلظ جاءت السؤسدات لتشطع وتػجج قػانيغ 

 2تمدم االشخاف بيا

                                                             
 19-17 .صص ، مخجع سابقتػفيق بػستي،  1
تػفيق ، انطخ ايزا 89-88 .صص ، الميبخالية في العالقات الجوليةالشظخية الهاقعية والشظخية امال دمحم عبج الخحسغ عػض،  2

 بترخف ، مخحع سابق بػستي،
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لع تشجح "أوبخا ويشفخي"، مقجمة البخامج الحػارية األمخيكية، في بشاء عالقة  عتساد الستبادل:اال
ا كانت وشيجة مع جسيػرىا إال عبخ عخض القرز واألحجاث البارزة التي مخت بيا ىي شخري

 1ىجه صػرة جج مرغخة عغ االعتساد الستبادل وىي ان تبجا انت اوال ليثق بظ الغيخ
التي ىيسشت عمى وكبجيل عغ الشطخة الػاقعية  االعتساد الستبادل جاءت كخدان مقاربة  

 :االعتساد الستبادلمفيػم واخخ  كيههين اوضح مغ خاللياالتحميل في العالقات الجولية 
ان الدياسة الجولية باتت مدخحا لعجيج التفاعالت والشذاشات التي تتع بيغ اشخاف او فػاعل 

أثيخ ىجه الفػاعل ييجد استقاللية الجول في الترخف بذؤونيا العامة مغ غيخ الجول، بحيث اصح ت
 والخاصة عمى السدتػى الجاخمي كان ام الخارجي

الدياسة العالسية لع تعج محكػمة بتخاتبية الػاقعية، فمع يعج ىشاك تسييد بيغ االمغ مغ جية 
 2واالقتراد والتجارة مغ جية فقج اصبح الكل في كفة واحجة مكال لبعزو

الستبادل اضعف فكخة المجػء الى الػسائل العدكخية فيػ يذيخ  االقترادي ان تدايج االعتساد
، مسا يذجع الجول عمى زيادة الى التأثيخات الستبادلة بيغ الجول او بيغ فاعميغ مغ دول مختمفة

 التعاون 
مغ دوافع التػجو نحػ االعتساد الستبادل والتعاون، انكدار وزوال الحػاجد لمقزايا الدابقة 

، مسا ساعج عل زيادة معجالت التبادل التجاري والسالي بيغ فيسا بيغ الدياستيغ الجاخمية والخارجية 
 3الجول والجول وبيغ السؤسدات العبخ الػششية االقميسية والجولية وزاد معجل الرفقات 

 الخالصة :
                                                             

 40/40/9402بتاريخ   https://www.abahe.ukاالكاديسية البخيصانية لتعميع العالي، في: ،  االعتساد الستبادل عسمية ابجاعية 1

 252.ص، ، مخجع سابقعجيمةدمحم شاىخ  2

رسالة الستكسال متصمبات "االردن دراسة حالة"،  العالقات العخبية االوربية في سياق الستهسطية، سا صبحي عػادل 3
 10.بيخزيت، ص ماجدتيخ،معيج ابخاىيع ابػ لغج لجراسات الجولية، جامعة

https://www.abahe.uk/
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في الدياسة الجولية مسا سبق يتح لشا وعمى حدب الميبخالية ان الجولة ليدت الفاعل االساسي 
معشى دلظ ان عالقة الجولة  وانسا ىشاك فػاعل اخخى غيخ الجول تمعب دور ميع الحياة الجولية

 والسعشى مغ ىجا كمو : بدياقيا االجتساعي والعبخ وششي )السشطسات والسؤسدات( 
االفخاد والجساعات الخاصة ىع الفػاعل االساسية في الدياسة الجولية بحيث يتع ترشيف 

 سمػك الجولة كأسباب محخكة لسرالح التي يختكد عمييا  ااوضاعيا واحتياجاتي
وبالشدبة الجول الجيسقخاشية ىي اكثخ الجول التي تعير الدالم، ودلظ آلنيا تحتخم الخأي العام 

 خاشية تشبح الحخوب والمجػء الى القػةليع ان الجول الجيسق
القػة بيغ الجول ودلظ في اشار ادا يسشع استخجام واالعتساد الستبادل تخى ان التعاون الجولي 

 ما حرل تعاون فان الجول سػف تتصمع الى تخقية التعاون الى اكثخ مغ مجال خاصة االقترادي 
مغ شأن السؤسدات ان تؤثخ في سمػك الجول االخخى ودلظ بجحبيا لالستثسار في مذاريع 

 سػاء تجارية او عقارية او سياحية او تشسػية 
 السداعجات التي تقجميا الجول الى دول اخخى تزسغ ليا مكانتيا عمى السدتػى الجولي 

 الميبخاليػن يؤمشػن بفكخة القانػن الجولي 
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 ل  خالصة الفر
 الميبخالية الججيجة الهاقعية الججيجة الشظخية

الجولة ىي الفاعل االساسي  الفهاعل االساسية
العالقات الجولية والفػاعل 

 االخخى ىي ثانػية

تؤكج عمى مخكدية الجولة لكغ  
بالسػازاة مع الفػاعل الراعجة 

 الججد
عمى اساس  الشطخية ىجه تقػم مزسهن الشظخية

الدمع  تػازن القػى فيػ ضسانة 
القػة ىي السحجد الخئيدي 
لدمػك الجول بحيث انو في 
ضل غياب مؤسدات دولية 
لحل الشداعات في العالقات 
الجولية تبقى الجولة قػية اما 

حساية دولة  ألنيا قػية او في
قػية وتجعل ىجفيا االول 

قػتيا، بل السحافطة عمى 
قادرة  وزيادتيا ألنيا تجعميا

عمى، خػض غسار الحخب 
وكجلظ السرمحة القػمية والتي 

القػة السحخكة لدمػك  ىي
 الجولة في العالقات الجولية

تقػم عمى كل انػع الحخيات 
الفخدية االقترادية الجيشية 
الدياسية والسمكية الخاصة فيي 
تجعل الفخد محػر ليا ومغ 
اولػياتيا وتقػم عمى عجم تجخل 
الجولة اال لحسايتيا ولمحفاظ 

 عمى اقترادىا 
تبشي عالقات بيغ الجول عمى 
اساس التعاون بجال مغ 

 السرمحة القػمية والحخب
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ىي السحخك االساسي لمجول  القهمية السرمحة 
وتتحقق مغ خالل عالقاتيا مع 
 الجول االخخى ولػ عمى حدابيا

ان االعتساد الستبادل بيغ الجول 
وجيخانيا وباقي الفاعميغ ىػ 
الجي يحجد سمػكيا وادوات 

 تحخكيا في الدياسة الجولية 
وفقا لمسشطػر الميبخالي ال تدعى 

مرالحيا دون الى تحقيق 
ام باألخخيغ ولجلظ تتحقق االىتس

بالتعاون بيغ الجول ولػ كان 
ىجا التعاون ال يحقق مكاسب 

 لرالح الجول االخخى 
يتحقق االمغ بسجى قجرة الجولة  مفههم االمن

حيازة القػة وزيادتيا في  عمى
ضل غياب مؤسدة مخكدية 

  قانػنية دولية 

يتحقق بالتعاون بيغ الجول الجي 
ببجل يكفل عالقات سمدة بيشيا 

الحخوب وكجلظ مع تعديد 
الدالم الجيسقخاشي وايزا تؤكج 
عمى دور السؤسدات في حفع 

 االمغ
ان اىتسام الجول بالسكاسب  التعاون الجولي 

الشدبية سػف يحج مغ نسػ 
السؤسدات ويجعل التعاون 

 صعبا 

يخون ان امكانية قيام التعاون 
بيغ الجول مغ خالل تػشيج 
عسل السؤسدات مغ شأنيا ان 
تفعل سياسة الجول الخارجية 
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 ودلظ مغ خالل التخويج ليا 
السدتسخ مغ  ىي مدخح لمرخاع العالقات الجولية 

 اجل زيادة القػة
ال مجال لمتعاون بيغ الجول اال 

 عمى اساس السرمحة القػمية 

خة متفائمة بإمكانية لجييا نط 
التعاون بيغ الجول وبشاء الدالم 
الجيسقخاشي فالجول الجيسقخاشية 

 بعزيا مغ ىشا تدػد بال تحار 
عالقات تعاونية بعيجة عمى 

 الحخب
 1الصالبالججول من ترسيم 

                                                             
 مخجع سابق، الميبخالية في العالقات الجوليةالشظخية الهاقعية والشظخية امال دمحم عبج الخحسغ عػض،  1



2003الفرل الثالث: التجخل البخيطاني في العخاق   
 

68 
 

 لسحة عامة حػؿ العخاؽالسبحث االول: 
تكتدب الجولة اىسيتيا مغ عشاصخ القػة االستخاتيجية واالمكانات والسػارد الصبيعية الستاحة 
والتي تستمكيا الجولة، وىػ ما يعبخ عشو في ادب العالقات الجولية بعشاصخ قػة الجولة، ودولة 

سػاء مغ الشاحية  التي تستمظ عشاصخ قػة ومغ بيغ القالئل العخاؽ مغ اىع الجوؿ العخبية
الجيػسياسية واالقترادية، فزال عغ االىسية الثقافية والعدكخية والجيشية جعل مشيا محط انطار 

 1الكثيخ مغ الجوؿ الصامعة مغ خالؿ الػاسع في محيصو

 لعخاق جغخافيةالسطلب االول: 
عخؼ مجاؿ دراسة العالقات الجولية الكثيخ مغ الجراسات مغ بيشيع الجغخافيا الدياسية والجي 

، في القخف التاسع عذخ، واليجؼ مشو كاف دراسة العالقة بيغ الجولة فخيجيخيك راتدلاشمقو االلساني 
سياسات واالنداف  اي بيغ الطػاىخ الدياسية والسعمػمات الجغخافية التي تسكغ مغ بشاء اىجاؼ 

في بشاء كيانيا عمى مقػمات جغخافية تختمف مغ دولة الى اخخى حدب تعتسج الجولة و  2قػمية
في وصفو  "بدسارك" يقػؿ في ىجا الرجد 3مػقعيا، ىجا االختالؼ ىػ الجي يبيغ مجى قػة الجولة

الجولة بسا ساس في قػة جلظ انيا عامل ابأنيا العشرخ الجائع في الدياسة، وىػ يعشي ب فيامجغخال
  4تستمظ وما ال تستمظ ضسغ نصاؽ اقميسيا مغ عػامل قػة وضعف

 

                                                             
  nahrian.edu.iq /sites/default/files/countries ،2003بعج العخاقالتشافذ االيخاني التخكي في عجناف صاحب،  خالج 1

 05/06/2019بتاريخ
مكتبة شخكة لبشاف، )ي، وليج عبج الح ، تخ.1ط.، الشظخيات الستزاربة في العالقات الجوليةجيسذ دروتي، روبخت بالتدغخاؼ،  2

  45.، ص(1995لمتػزيع، و  كاضسة لمذخ والتخجسة
 50. ، ص20خافية مغ الجديخة العخاؽ، ع.غمجمة البحػث الجفي: ، ، االىسية الدياسية لسشطقة الجديخة من العخاقشحى حديغ 3
دراسات في: ، (والبذخي  سة في العاملين الجغخافيالعهامل السؤثخة في الدياسة الخارجية العخاقية) دراحديغ حافظ وىيب،  4

 18.، ص44الجولية، ع.
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، مغ الزػابط السشاخية الثابتة لمعخاؽ الفمكيو  يعج السػقع الجغخافي السهقع الفلكي والجغخافي:
 فمكيا مقارنة بالزػابط السشاخية االخخى، معشى دلظ اف تأثيخاتو البيئية تدتسخ مغ سشة الى اخخى،

° 38 -°42و ° 47-°45شساال وخصي شػؿ ° 37-°22و ° 29-°5 دائختي عخضبيغ يقع 
 1ما جعميا عخضة لتأثيخات جػية قاسية تتدع بسػجات حخ وبخد وعػاصف رممية، شخقا

بيغ اربع مشاشق رئيدية: الرحخاء الرخخية والخممية غخب  يجسع "شبػغخافيا"العخاؽ ف 
كخدستانا عخاؽ يبمغ االرتفاع حػالى اقميع والسختفعات) الجباؿ والتالؿ والديػؿ( الذسالية في الفخات 
) شط العمػييغ يمتقياف في قخنة 1213 والفخاتـ 1418 دجمةوبالد ما بيغ الشيخيغ ىسا ـ، 3600
 جانب تكخيت الى الخميجما بيغ الشيخيغ والديل الخسػبي السستج مغ سفمى البالد  في العخب(
 2وفي الجشػب تػجج االىػار الصبيعية التي تعج بيئة لمحيػانات .كع185بصػؿ  العخبي
ويحيط بو مجسػعة مغ البحار وىع حخية( الحجود الب)جشػب غخب قارة اسيا العخاؽ يقع  

والبحخ  ،في الغخب  شخؽ البحخ الستػسطفي الجشػب  و الخميج العخبي ،البحخ االبيس الستػسط
 في الذساؿ اما بالشدبة لمبحخ االسػد ،والتي تتباعج بسدافات متبايشة في الجشػب الغخبي االحسخ

فسغ الذساؿ  (لمحجود البخية)اما بالشدبة  3،فيسا يبعجاف ندبيا في الذساؿ الذخقي  وبحخ القدويغ
 االسالمية ومغ الذخؽ تحجه الجسيػرية االيخانيةكع 352الحجود حػالي  تبمغ لجيو حجود مع تخكيا

مع الخميج لجيو حجود غخب -شساؿوالجشػب الذخقي  كع 1458تبمغ الحجود بيشيسا حػالي 
ارؾ الحجود مع السسمكة العخبية ذومغ الجشػب تتكع 58يبمغ شػؿ الداحل  )الخميج العخبي(الفارسي

                                                             
مجمة البحػث في: ، في مشاخو خه في تعخضو لظهاىخ جهية قاسيةثالسهقع الفلكي والجغخافي للعخاق وادمحم العػابج،  كخيع دراغ 1

 337 .صالجغخافية، جامعة الكػفة، 
 21/60/1622بتاريخ  /https://ar.wikipedia.org/wiki، جغخافيا العخاق، ------ 2
 343.، صنفذ السخجعكخيع دراغ دمحم العػايج،  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 ةاما مغ الشاحية الغخبية نجج الجسيػرية الدػري كع240تتذارؾ  الكػيتمع و  كع841الدعػدية
 2كع438،320 االجسالية لمعخاؽ تقجر (فالسداحة) 1كع181واالردف كع605بحػالي

ل الخئيدي الجي يؤثخ عمى العخاؽ ىػ مػقعو الفمكي اي السػقع بالشدبة : اف العامالسشاخ
يحجد زاوية سقػط اشعة الذسذ وشػؿ الشيار اي السجة التي تذخؽ فييا  ألنولجوائخ العخض 

الذسذ اما بالشدبة لمعامل الثاني فيػ عبارة عغ قخية مغ مدصحات السائية والعامل الثالث ىػ 
  2ارتفاع الجباؿ وشكل امتجدىا

حل، ومغ اىع الخرائز التي يستاز بيا مشاخ العخاؽ انو مشاخ  قاري شبو استػائي وشبو قا
الجبمية  السشاشق الذسالية، والذسالية الذخقيةيدػد يجسع بيغ مشاخ البحخ االبيس الستػسط الجي 

بحيث يذيج ىصػؿ امصار مػسسية وتداقط الثمػج عمى قسع الجباؿ ويقجر متػسط االمصار الدشػي 
مغ البالد  %60ممع في اكثخ مغ 100ؽ واقل مغ ممع شساؿ الذخ 1200ممع، ويتخاوح ما بيغ 216

وتتخاوح الحخارة في فرل الذتاء بيغ باردة وبيغ معتجلة البخودة وتتدع بفرل صيفي لجية الجشػب 
 3ليال° 26وتخجع لتشخفس الى °43جاؼ والحخ الذجيج اد تختفع درجة الحخارة الى 

 50وبيغ السشاخ الرحخاوي الجي يدػد الديػؿ الخسػبية واليزبة الغخبية ويذيج مابيغ 
مع مغ سقػط االمصار سشػيا، بحيث يستاز بالسجى الحخاري ما بيغ الميل والشيار بحيث م 200و

 4صيفا و شتاء بارد لكغ تبقى درجة الحخارة فػؽ درجة التجسج° 50و °45ترل درجة الحخارة الى 
صيف ممع سشػيا تذيج  400و 200وبيغ مشاخ الديػب التي يتخاوح فييا مدتػى االمصار بيغ 

 5يجسع بيغ السشاخيغ الستػسصي و الرحخاوي  ء بارد ججاحار ججا وشتا
                                                             

 21/60/1622بتاريخ  /https://fanack.com/ar/iraq/geography ،جغخافيا العخاق، ------ 1
 http://www.uobabylon.edu.iq ،السشاخ في العخاق، ------ 2

 2ص http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/IRQ/IRQ-CP_ara.pdf ،العخاق، ------ 3

 21/60/1622بتاريخ  /https://ar.wikipedia.org/wikiجغخافيا العخاق، ------ 4

 21/60/1622بتاريخ 4ص http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/IRQ/IRQ-CP_ara.pdf،العخاق، ------ 5

https://fanack.com/ar/iraq/geography/
http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/IRQ/IRQ-CP_ara.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/IRQ/IRQ-CP_ara.pdf%20ص4
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 السطلب الثاني: التخكيبة الدكانية العخاقية
تتشػع التخكيبة العخاؽ كياف سياسي مرصشع كغيخىا مغ الجوؿ التي استعسخت، ولجلظ 

التي اصة الجية الذسالية التي تعتبخ السالذ لمكثيخ مغ االقميات العخقية والجيشية الدكانية فيو وخ
 22.046.244 ـ1997سشة حيث بمغ مجسػع الدكاف .1تػاجو اضصياد وصعػبة في التعاير

وعمى حدب  ندسة 29.682.081 حػالى بحيث لع يذسل كامل البمج ـ2007وقج بمغ سشة ندسة
وقج دكخ بياف لجياز االحراء العخاقي اف عجد الدكاف  2السؤشخات كاف ىشاؾ نسػ مدتسخ لمدكاف

يعشي بالتقخيب ندب غيخ  3ـ2018ندسة حدب االسقاشات الدكانية لعاـ  38.124.182قج بمغ 
 مؤكجة ودلظ يعػد ألسباب سياسية

ىسا  1970حدب دستػرمغ قػميتيغ رئيدتيغ : يتكػف العخاؽ ) العخقية(التقديع القػمي
العخب االغمبية الداحقة بحيث حدب االحرائيات قجرت ندبيع ما  العخب واالكخاد ويذكل

مغ الدكاف مع وجػد  %18و %12ويسثل االكخاد ما بيغ  4مغ سكاف العخاؽ %80و %75بيغ
 5يغخكساف، السديحييغ، الذبظ، اليديجالستسثمة في التقػميات اخخى بشدب قميمة ججا 

ػائف في العخاؽ بحيث الشطاـ الدياسي التقديع الصائفي: ال يػجج نطاـ احرائي دقيق لمص
 مغ اغمبية مدمسة كاف يسشع اي تقديع لمعخاقييغ عمى اساس الصػائف والسعمـػ اف العخاؽ يتكػف 

تشقدع بيغ الذيعة والدشة وىشاؾ خالؼ كبيخ حػؿ ندبتيع مغ حيث  %97حػالي  عخبية وكخدية
 الدشة وكمو داخل في نصاؽ  يقػؿ قمية واالكثخية فيشاؾ مغ يقػؿ اف الذيعة اكثخ وىشا مغاال

                                                             
 21/60/1622بتاريخ  /https://fanack.com/ar/iraq/population، سكان العخاق، ------1

كمية االدب، مجمة في:  ،(2001-1991ل السؤثخة فيو للسجة )منسه الدكان في العخاق والعهارضا عبج الجبار، فاىع دمحم جبخ،  2
 جامعة القادسيةقدع الجغخافيا، 

 21/60/1622بتاريخ  https://www.youm7.com ،السخكدى لإلحراء بالعخاق، ------ 3
 21/60/1622بتاريخ https://www.aljazeera.netمي الدعبي، التذكيالت الدكانية في العخاؽ،  4

 21/60/1622بتاريخ https://www.marefa.org ديسهغخافيا العخاق، ، ------ 5

https://fanack.com/ar/iraq/population/
https://www.youm7.com/
https://www.aljazeera.net/
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الف ندسة تشقدع بيغ الكمجانيػف واالشػرييغ  550وىشاؾ ايزا السديحية التي تقجر بحػالي ياسي س
ويتخكدوف في الجدء الجشػبي وىشاؾ اليديجية والتي تزع خميط مغ االكخاد واالتخاؾ والفخس والعخب 

ندسة يتسخكدوف بعجة 200الرابئة بمغ عجدىا نحػ مشصقتيغ في شساؿ العخاؽ وىشاؾ مشقدسيغ بيغ 
.مشاشق وخاصة عمى ضفاؼ االنيار

ـ 2030ىشاؾ احرائيات تػؿ بأنو سػؼ يبمغ بحمػؿ العاـ 1 
 مميػف ندسة50عجد الدكاف في العخاؽ حػالي 

                                                             
 21/60/1622بتاريخ https://www.aljazeera.net، نفذ السكاف، تفذ السخجع،  مي الدعبي 1

 

https://www.aljazeera.net/
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 السطلب الثالث: الشظام الدياسي في العخاق 
دلظ انو اعمى دراجات  الحياة الدياسية،يعج الشطاـ الدياسي مغ اىع الػقائع السػجػدة في 

عميو فقياء القانػف، لسا لو مغ اىسية ولعمو مغ بيغ اىع ما يتفق  ،لمبالد التشطيع في الذأف الدياسي
يالئع خرػصيتيا، وفي احدغ ودلظ ألنو يرػر االيجيػلػجية وصفػة الصبقة الحاكسة وتسثيل ما 

  1الطخوؼ،
مشج نذأتو  التي تػلت ادارة شؤوف الجولة،دياسية ال وتانطستحػالت في والعخاؽ شيج عجة 

حيث اصبح بعج دلظ بمج مدتقال  ـ1932ـ والجي داـ حتى 1921تحت االنتجاب البخيصاني سشة 
عيغ فيرل بغ حديغ ممظ نطاـ ممكي وقج وكأوؿ بجاية لو كانت مع  2وعزػ في عربة االمع

ـ، خمفو 1933وبعج وفاتو عاـ  عميو اغمب العخاقيػف  بعج االستفتاء والجي وافقالياشسية  مغ العائمة
ـ، بعج وفاتو سيصخ نػري سعيج عمى 1936ابشو غازي بغ فيرل والجي داـ حكسو الى غاية وفاتو 

 3وايزا اسذ لحمف ـ1945-ـ1944في تأسيذ الجامعة العخبية فتخة حكسو شارؾ خالؿ الحكع و 
الدعيع عبج يج  بعج اف اشيح بو عمىكاف الشطاـ الحاكع نطاـ ممكي  ـ،1958الى غاية 

حدب ولكغ حكسو لع يجـ شػيال الجي اشاح بو انقالب  وأعمشت اوؿ جسيػرية عخاقية الكخيع قاسع
وعيغ عبج الدالـ عارؼ رئيدا شكميا الى اف قاـ بانقالب عمى البعثييغ  ـ1963عاـ  البعث

وقج جعل  4الرالحية لمبالدرفزيع مغ جانب الذعب واصبح بجلظ رئيدا كامل مدتغال بجلظ 

                                                             
كمية القانػف لمعمـػ القانػنية والدياسية، جامعة  مجمةفي: الشظام الدياسي االندب للحكم في العخاق، ىاشع حديغ عمي،  1

 202.كخكػؾ، ص
 مجمة القادسية لمقانػف والعمـػ الدياسية،: في، الشظام الدياسي العخاقي ومتطلبات بشاء دولة مجيشةدمحم عبج الحسدة خػاف،  2

 235.، ص1،2018ع.
 21/60/1622بتاريخ  https://www.aljazeera.net، 2006، صفحات من تاريخ العخاقابخاىيع غخايبة،   3

 21/60/1622بتاريخ  https://raseef22.com/article/1654 ، دليل مبدط للتعخف على الدياسة في العخاقعمي اديب،   4

 

https://www.aljazeera.net/
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تػفي في حادث سقػط  1965ولكغ وفي عاـ الدمصة التذخيعية بيج السجمذ الػششي لقيادة الثػرة، 
 1في الخئاسة شائخة ليخشح الجي اخيو المػاء عبج الخحسغ عارؼ لخالفتو 

البعث والجي اشاح بعارؼ عبج الخحسغ ونرب احسج حدغ البكخ رئيدا جسيػريا بعج عػدة 
شيج الػضع العخاقي خالؿ  ـ ليتػلى نائبو صجاـ حديغ الحكع بعجه والجي1979الى غاية استقالتو 

ـ ليتع 1990ثع حالة حرار مع الكػيت  ـ1988-ـ1980 فتخة حكسو عجة حخوب مع ايخاف
ـ مغ شخؼ القػات االمخيكية باالشتخاؾ مع قػات بخيصانية وانتيت 09/04/2003االشاحة بو في 

 2دولة ديسقخاشية تأسيذباحتالؿ عدكخي والبجاء بظ الحقبة تم
 ومغ ابخز القػى الدياسية الشذصة في العخاؽ نججه كالتالي:

 تأسذ سشة بدعامة رئيذ الػزراء الحالي نػري السالكي ة/حدب الجعػ 1الػسط الذيعي: 
 بدعامة عسار الحكيع /السجمذ االعمى2               
  ي بدعامة مقتجي الرجر/ التيار الرجر 3               
 /اسامة الشجيفي رئيذ البخلساف سابق1الػسط الدشي: 
 / وصالح السصمب نائب رئيذ الػزراء الدابق2              
 / حخكة االخػاف السدمسيغ اضافة الى وجػه عذائخية3              
 الحدب الجيسقخاشي بقيادة مدعػد البارزاني /1الػسط الكخدي:

 / حخكة التغييخ بقيادة نػشخواف مرصفى2  
/ االتحاد الػششي الكخدستاني بخئاسة جالؿ الصالباني اضافة الى بعس 3 

 3القػى االسالمية القػية 

                                                             
 238 .ص مخجع سابق،دمحم عبج الحسدة خػاف،   1

 21/60/1622بتاريخ  https://www.aljazeera.net، مخجع سابقابخاىيع غخايبة،  2

 https://raseef22.com/article/1654 ،مخجع سابق عمي اديب،   3

https://www.aljazeera.net/


2003الفرل الثالث: التجخل البخيطاني في العخاق   
 

75 
 

 2003 ابعاد التجخل البخيطاني في الحخب على العخاق السبحث الثاني:
بالتجخل  وبخيصانيا اىسيع و.ـ.أ قامت دوؿ التحالف ـ20/02/2003في اليـػ السػافق ؿ

ئيذ االسبق ساعة التي اعصاه جػرج بػش االبغ الخ  48عدكخيا في العخاؽ، ودلظ كاف بعج ميمة 
لتقجيع استقالتو، والتي دامت الى غاية الخاحل صجاـ حديغ  العخاقي لمخئيذلػ.ـ.أ 

دووؿ  حيث تع اسقاط الشطاـ بالكامل والديصخة عمى بغجاد، وقج اختمفت مبخراتـ 09/04/2003
 1التي تيع دراستشا كانت بخيصانيا التحالف، والجولة
خارطة التشافذ      فيبالشدبة للبخيطانية االول: االىسية الجيهستخاتيجية للعخاق السطلب 

 الجولي
لسا    ، الكبخى  يعج مػقع العخاؽ الجيػستخاتيجي السسيد ساحة لمتشافذ الجولي بيغ القػى الجولية

 2خديغ الشفصي اليائلراديا امشيا سياسيا وبخاصة انو اقتليا مغ اىسية 
ميسة بيغ الجوؿ العخبية وجغخافية )وال نقرج بالجغخافية االقميسية ىشا فقط(  لمعخاؽ مكانة اقترادية 

خاصة وربسا ىي االكبخ ودلظ الجتساع عجة مقػمات جعمت مشيا  العخبي  عامة، ودوؿ الخميج
 3ومغ ابخزىامحط انطار ألشساع البخيصانية، 

تختب عمى مػقع العخاؽ في رأس الخميج، كسدتػدع عالسي لمشفط ومذتقاتو مغ حيث نفصيا: 
 شصقة تتكالب عمييا الجوؿ الكبخى ومغ بيشيعاف اصبحت ماالنتاج وكأكبخ مرجر احتياشي لمشفط 

اضافة الى وجػد  الدػفياتيد كانت تجعع االتحا انيا وخاصة بعج انتياء الحخب الباردة ودلظ
الالفمدية معادف الفمدية اخخى بكسيات كبيخة كالغاز والفػسفات والكبخيت اضافة الى بعس السعادف 

                                                             
1  http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition14/article_ed14_9.doc 

السالمح السدتقبلية لسهقع الجيهاستخاتيجي للعخاق في خارطة احسج حامج عمي، صالح حددغ دمحم، سالع الياس دمحم العباسي،   2
 157- 156 .ص، ص 2016، 25يخية والحزارية، ع.مجمة الجراسات التار  :في، التشافذ الجولي

مجمة في: ، دراسة في الجغخافيا الدياسية-رؤيتان متشاقزتانالهاقع الجغخافي واالقترادي للشقط العخاقي دمحم ميي لييسز،   3
 391.، جامعة السدتشرخية، ص09التخبية قدع الجغخافيا، ع. كمية 
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كالحجيج والخخصيغ والخصاص وقج اسيست ىجه الثخوة السمسػسة في تػسيع نصاؽ االقترادي 
شتا عذخ شيخا ما اضافة الى اف العخاؽ يتسيد بفتخة نسػ شػيمة ما بيغ العذخة اشيخ واث لمجولة

 1يجعمو مشاخ مالئع لمدراعة
 الججوؿ يسثل الثخوة السعجنية في العخاؽ 

  االحتياشية الكسية السشصقة السادة
وكبخيت  الكبخيت
 الرػديـػ

ونيشػى/  في محافطات االنيار وصالح الجيغيتخكد 
 شساؿ وغخب

 مميػف شغ 600
 مميػف شغ 22

تحجيج في الرحخاء غخب محافطة االنبار غخب العخاؽ  الحجيج
 الخمادي

 مميػف شغ60

 مميػف شغ 523 متخ20محافطة االنبار غخبي العخاؽ عمى عسق  الفػسفات 
 مميػف شغ 50 مشصقة داىػؾ وسميسانية اقرى شساؿ العخاؽ الخصاص

 مميػف شغ20-10 محافطة الدميسانية اقميع كخدستاف الشحاس
 د.ا الكسية في الرحخاء الغخبية مشصقة عكاشات اليػرانيـػ

 مميػف شغ 330 محافطات االنبار والسثشى الجولػمايت
 مميػف شغ 130 مشصقة نيشػى وكخكػؾ وصالح الجيغ  الجبذ
 2188ما بيغ  يتخكد في االنبار والسثشى والشجف والشيشػى وكخدستاف  الكمذ

 مميػف شغ8000و
الدجاج )رماؿ 

 السخو(
 74.6ما بيغ  الى الرحخاء الغخبيةمغ محافطات االنبار 

 3مميػف ـ 400و

                                                             
 391.صمخجع سابق، دمحم ميي لييسز،   1
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 2مميػف ـ 855 و مجيشة فاو  محافطة االنبار الكػارتد

 مميػف شغ محافطة االنبار البػكدايت
 مميػف شغ 0.8 مجيشة نجف و كخبالء  الدمدتايت
 مميػف شغ 16 محافطة االنبار غخبي العخاؽ في مشصقة الرحخاء الغخبية الكػارتدايت

غاية جـو الى والتي ستـ 1981استثسارحدب خصة يسثل الججوؿ الثخوات السعجنية لمعخاؽ 
والجي قامت بو شخكات  ـ1966اعتسادا عمى مدح ووضعت ىجه الخصة ـ 2050جيل ما بعج 

 1اتجاه ىجه الجولة وىجا ما زاد مغ اشساعيا بخيصانية

فسا اىسيتو بالشدبة  ،لمعخاؽ البخي والبحخي  لقج تعخضشا فيسا سبق الى السػقع الجغخافي
يقع العخاؽ في متػسط قارات العالع القجيع التي نذأت فييا الحزارات البذخية، ؟،ألشساع بخيصانية

مسا اكدبو ميدة الديصخة عل خصػط االتراؿ والتجارة الجولية البخية، فيػ يحتل مػقعا مخكديا في 
اشاللة بحخية  ب والذخؽ، كسا انو يستمظجشػب غخب قارة اسيا ما جعمو يسثل حمقة وصل بيغ الغخ 

فيي تصل عمى الخميج العخبي تبجا مغ رأس البيذة  ،خاصة بالشدبة لجوؿ الخميج يا اىسيةتكدبا
ورغع ضيقيا وخاصة مزيق ىخمد الجي يتذارؾ فيو مع ايخاف الذخقية اكدبو  ،اـ القرخ ىال

فيسا يخز اترالو بالبحخ االبيس اىسية مغ الشاحية الدػقية في تػسيع تبادلو التجاري، اما 
الستػسط ففائجتو مغ الشاحية التجارية محجودة لصػؿ مدافتو اال انو يسثل شخيق سيل لمجوؿ االخخى 

 :لو ىجا يبيغ لشا االىسية 2االقخب مشو فيػ يسثل تيجيجا عدكخيا

                                                             
 21/60/1622بتاريخ  ،https://www.alaraby.co.uk/economy، تعخف الى ثخوات العخاق السعجنية بعج نزهب الشفطاحسج الشعيسي،  1

قدع الجغخافيا، جامعة البرخة، ص  التخبية لمبشات، كميةفي: مجمة ، االىسية الجيهبهلتيكية لسيشاء الفاو الكبيخدمحم زباري مػنذ،  2
 61-58ص. 

https://www.alaraby.co.uk/economy،%20بتاريخ%2015/06
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( فاف العخؽ heart landفي اشار الشطخيات الجيبػليتيكية وشبقا لشطخية القمب االرضي )
يعج جدء مغ الجدخ الجي يخبط القمب الذسالي )بيغ فػلغا وشخؽ سيبيخيا( والقمب الجشػبي )افخيقيا 
جشػب الرحخاء الكبخى( ووفقا لسا جاء في تمظ الشطخية فيػ يقع في نياية اليالؿ الجاخمي مغ 

ستخاتيجية اكدبتو لقب مػقع العالع بيغ القارات الثالثة القجيسة اعصاه اىسية االجية الذخقية في قمب 
العخاؽ االستخاتيجي مغ خالؿ ىجا الذخح يسكغ القػؿ بانو مغ يديصخ العخاؽ يديصخ عمى مشصقة 
الذخؽ االوسط ومغ يديصخ عمى الذخؽ االوسط يديصخ عمى مشصقة تالقي القارات بفخض ىيسشتو 

وسشالحظ دلظ في  1ى العخاؽمغ خالؿ نفػده فبخيصانية ومشج القجـ كانت والزالت تخيج الديصخة عم
  السصمب الثاني بعخض تاريخ عالقات الصخفيغ

 العخاقية ة فيالبخيطاني الدياسة من تاريخ الثاني: محطات السطلب

   :البخيطاني االحتالل/1

في الخميج العخبي وكاف  واكتدب العخاؽ اىسية كبيخة في الدياسة البخيصانية، مشج بجاية نذاش
الى ربط االقتراد العخاقي بالخأسساؿ عسج الخبع االوؿ مغ القخف الدابع عذخ، بحيث دلظ في 

 ،االدارية مكشدي شخكة االجشبي مغ خالؿ تأسيذ عجة شخكات بخيصانية مثل شخكة لشج لمسالحة و 
ـ 1916وفي  2ولع يقترخ عسميا عمى ىجه فقط بل كاف وجػدىا عبارة عغ تغمغل استعساري،

سايكذ بيكػ،   ةالسسمكة الستحجة وفخندا خصة لتقديع غخب اسيا بسػجب اتفاقيكانت فج قجمت 
كانت قج انتذخت  ـ1918 ؿ عاـالجخػؿ الى بغجاد وبحمػ تسكغ مغ  ـ11/03/1917في و 

وبعج الحخب مشحت عربة االمع واليات  بالد الخافجيغ  جشجي في كامل السشصقة 410000ب

                                                             
 20/60/1622بتاريخ  http://www.arabgeographers.net ،اىسية السهقع الجغخافي للعخاق، ------ 1

االدب، قدع التاريخ، جامعة السدتشرخية،  كميةفي: مجمة  "للسخحلة الخابعة" ، ، تاريخ العخاق السعاصخجالؿ محدغ الكشاني 2
 04.ص

http://www.arabgeographers.net/


2003الفرل الثالث: التجخل البخيطاني في العخاق   
 

79 
 

بيغ العثسانيػف ودوؿ الػفاؽ وفي خمت ىجنت مػدورس ـ اب30/10/1918وفي  1لمسسمكة الستحجة
مغ نفذ العاـ واصمت بخيصانيا زحفيا الى السػصل وبجلظ اصبحت العخاؽ بكامل والياتيا  30/10

 2تحت االحتالؿ البخيصاني وشخد كامل السػضفيغ االتخاؾ

 :ثهرة العذخيناالنتجاب البخيطاني و /2

وفمدصيغ  اصبح العخاؽفي مؤتسخ عقج في ساف ريسػف وعمى اثخه  25/04/1920في 
 لمعخاقييغ، اديع نباء االنتجاب عربة االمعوالكػيت مشتجبيغ )تحت الػصايا( لبخيصانيا وبجعع مغ 

حجثت  02/06/1920وفي  ليعمغ بجلظ الذعب رفزو القاشع ليجا الخبخ ،ـ03/05/1920في 
ف تقخر شكل الحاكع وحخية الرحافة، تأسيذ ودستػر وأ البة بإنذاء مجمذمطاىخة جساىيخية مص

زادت مغ حجة الثػرات  وبيحامسا جعل البخيصانيػف يدتجيبػف ليجه السصالب لكغ مع شخوط 
بتػقيع وانتذخت بدخعة الى باقي السشاشق، ولكغ مع وصػؿ بخسي كػكذ خفة حجة السعارؾ 

بخيصانيا العخاقييغ باف تكػف ىشاؾ حكػمة ـ وعجت مغ خالليا 30/11/1920اتفاقية مع الثػار 
 3عخبية مدتقمة

 :تتهيج السلك فيرل للحكم في العخاقمؤتسخ القاىخة و /3

عيغ مغ خاللو بسػافقة  ، عقج مؤتسخ في القاىخةـ1921مارس 21بعج ثػرة العذخيغ، وفي 
ممظ لمعخاؽ وتع دلظ بعج االستفتاء الجي اشخؼ عميو فيرل ،  (winston churchil)وندتػف تذخشل

اف تكػف حكػمتو دستػرية نيابية ديسقخاشية بالقانػف، واشتخط  sir percy cox))الديخ بيخسي كػكذ

                                                             
 12/06/2019، بتاريخ https://ar.m.wikipedia.orgالعخاق،، ------  1

في: ، مذكلة السهصلتأثيخات وبشاء الجولتين الحجيثتين و االوضاع االقترادية في العخاق وتخكيا ، غرػف مدىخ السحسجاوي  2
 73-72 .صوالجولية، جامعة السدتشرخية،ً ص  مخكد السدتشرخية لمجراسات العخبية

 08ص. ، مخجع سابقجالؿ محدغ الكشاني،  3
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وشكمت اوؿ حكػمة عخاقية مؤقتة بخئاسة  1ـ23/08/1921وقج تع تتيػج السمظ فيرل رسسيا في 
 2ـ10/1921عبج الخحسغ الكيالني في 

 :1922البخيطانية–السعاىجة العخاقية /4

قج تحجث فيو عغ السياـ التي سيقـػ بيا ابخزىا خصاب لمسمظ فيرل عقب تتػيجو كاف في 
كاف متسثل في اجخاء انتخابات عامة الغخض مشيا اقخار مجمذ تأسيدي والسرادقة عمى السعاىجة 

، لكغ بعج اف قجـ السشجب 3التي كاف الغخض مشيا في االساس ىػ تخميز العخاؽ مغ االنتجاب
وليدت بجيال عغ الدامي البخيصاني السدػدة لمسمظ تبيغ انو ستقـػ بتشطيع العالقات بيغ البمجيغ 

 مقجمةواستسخت السفاوضات الى اف تع التػصل الى صيغة السعاىجة والي تكػنت مغ  االنتجاب،
قيجت السجمذ التأسيدي العخاقي في مػافقتو عمى القانػف  4ة عذخة مادة مغ ضسشياوثساني

اثخىا  االساسي لمعخاؽ بذخط اف يشفج كل نرػص السعاىجة واف ال يخخج مغ نصاقيا وازدادت عمى
  5بحيث عجىا الذعب العخاقي انيا مجخد صظ لالنتجاب بػجو اخخ مػاقف السعارضة

ف بيغ العخاقييغ والبخيصانييغ نتيجة شيجت ىجه الفتخة حخكا مدتسخا مع تجاخل في السػاق
ثػرة العذخيغ مسا دفع بالسسمكة بتعجيل مجة نفاد السعاىجة العخاقية البخيصانية ضغػشات التي سببتيا 

مغ عذخيغ سشة الى اربع سشػات وبيا ىيأت الطخوؼ الججيجة والسالئسة الجخاء االنتخابات نجحت 

                                                             
مخكد االندانية، مجمة كمية التخبية االساسية لمعمـػ التخبػية و في: ، االستخاتيجية البخيطانية ازاء العخاقستار جبار الجابخي،  1

 2015جامعة بغجاد، الجراسات االستخاتيجية والجولية، 
 73، ،مخجع سابقغرػف مدىخ السحسجاوي  2
 235ص. ،مخجع سابق،دمحم عبج الحسدة خػاف،   3
 15ص. مخجع سابق،، جالؿ كاضع الكشاني 4
 236، ص، مخجع سابقدمحم عبج الحسدة الخػاف 5



2003الفرل الثالث: التجخل البخيطاني في العخاق   
 

81 
 

 مع كل ىجا ضمت الطخوؼ تتغيخ 1ـ27/03/1924في تكػيغ مجمذ تأسيدي افتتح اعسالو في 
ـ لكغ دوف ججوى 1927-ـ1926عخاقية، كسا تشز عميو معاىجتي  -لتعخيف العالقات االنكمػ

 فقج ضمت شسػحات العخاقييغ بتحقيق االستقالؿ 

 :/مخحلة االستقالل5

بعج سمدمة مغ االحجاث و التصػرات الدياسية الجاخمية و الخارجية قخرت بخيصانيا اف تزع 
حج ليجا السأزؽ، واف تدػي خالفاتيا مع العخاقييغ السعخضيغ واعمشت اف االنتجاب سػؼ يشتيي 

ووعجت بإدخاؿ العخاؽ دولة مدتقمة في ـ مغ 30/06/1930ـ مغ خالؿ معاىجة 1932عاـ 
قجـ العخاؽ 02/05/1932وفي  31/05/1931تي اعمشت عميو بخيصانيا فيعربة االمع وال

ـ واعمغ اف دولة 03/10/1932تعيجات، وعمى اثخىا تع قبػلو بانزساـ )العخاؽ( لمعربة االمع 
  2العخاؽ دات سيادة مدتقمة

 يبيغ فيو العالقات البخيصانية العخاقيةبعج االستقالل : ججول الىم االحجاث

 الحجث التاريخ

 1930قجمت بخيصانيا مجكخة النداؿ قػاتيا بسخجعية معاىجة  21/06/1940

 اندلت بخيصانيا قػات ججيجة رغع معارضة العخاؽ ليجا الفعل 30/04/1941

اعالف ىجػـ مغ شخؼ العخاؽ لمػجػد البخيصاني خخج فييا العخؽ  02/05/1941
 ميدـو

                                                             
 دار االىمية لمشذخ والتػزيع،بيخوت،  ) 1ط.، 2003-1920العخاق بين العيجين السلكي والجسيهري نػار سعج محسػد السال،  1

 26(، ص.2011،  2عساف، ؼ. 1ؼ.
 356ص،، مخجع سابقستار جبار الجابخي،  2
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  عقجت ىجنة بيغ العخاقييغ والبخيصانييغ 12/05/1941

 نياية الحخب 31/05/1945

 1930اعادة الشطخ في معاىجة  1948

08/03/1947-
04/01/1948 

 مفاوضات لتشديق العالقات بيغ الصخفيغ

والتي اثخىا يغ يشخؼ العخاق تػقيع معاىجة بػرتدسػث رغع رفزيا مغ 15/01/1948
  23/07/1954احجاث 

 التخكيانزساـ بخيصانيا الى ميثاؽ العخاؽ  04/04/1955

 خخوج اخخ مجسػعة مغ الجشػد البخيصشييغ مغ االرضي العخاقية 31/05/1959

وتحخيخ الثخوة الشفصية مغ  خخوج العخاؽ مغ الكتمة االستخليشية 21/07/1959
 الذخكات االجشبية

 1مغ ترسيع الصالبة 02الججوؿ:

عشجما  2003واستسخت العالقات العخاقية البخيصانية بسدارات متأرجحة، الى غاية عاـ 
 عدكخيا في العخاؽتجخمت بخيصانية الى جانب امخيكا 

  

                                                             
 مخجع سابق،ستار جبار الجابخي، انظخ ايزا،  20 ص. ،مخجع سابقجالؿ محدغ الكشاني،  1
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 2003مهقف الذخعية الجولية من التجخل في العخاق  السطلب الثالث:

لقج أكجت أغمب مػاثيق السشطسات الجولية عمى أف كافة الجوؿ يحطخ عمييا التجخل في 
وكجا استخجاـ القػة  ،غيخىا مغ الجوؿ األخخى سػاء برػرة مباشخة أو غيخ مباشخةالجاخمية لشؤوف 

ولكغ بالتجخل االخيخ في العخاؽ قمبت السػازيغ، بحيث مثمت انتياؾ  1في العالقات بيغ الجوؿ،
 لسعخفة مػقف الذخعية الجولية ) القانػف الجولي( مغ التجخلو  لمقانػف الجولي العاـ. صارخ

االمع الستحجة ىيئة فقة ا، والجي تع بجوف مػ 2003في العخاؽ عاـ  البخيصاني بجانب )و.ـ.أ(
مغ بيشيا بخيصانيا  مغ بياف السبخرات التي ساقتيا دوؿ التحالف اوال البجوتحجيجا مغ مجمذ االمغ، 

برػرة  ، سػؼ نتصخؽ الى السبخرات السباشخةلتبخيخ تجخميا العدكخي في العخاؽ بػجو خاص
والغيخ السباشخة سبق واف ذكختيا في السصمب االوؿ مغ خالؿ عخض مػجد عغ االىسية  مخترخة،

ومذتقاتو واىسية مغ بيشيا االىسية االقترادية والستسثل بجرجة اكبخ في الشفط  الجيػاستخاتيجية،
 اضافة ايزا الى العامل الجيشي و الجي كاف خفيا. السػقع الجغخافي الجي يسثل قمب الحزارات

الجوؿ الستحالفة مشيع  "بالحات" حاولت تسثمت السبخرات السباشخة في ثالث حجج والتي بيا
اعصاء الذخعية الى ومحاولة ومجمذ االمغ بخيصانية والتي عسمت جاىجة الى اكتداب الخاي العاـ 

في و سمظ اسمحة الجمار الذامل في سياؽ اف العخاؽ ي ، والتي جاءتاتجاه العخاؽ ما ستقـػ بو
تقخيخا يحجر فيو مغ السخاشخ التي  تهني بليخمة البخيصانية بخئاسة ػ نذخت الحك 2002خخيف 

)الكيسيائية والبيػلػجية تذسل االسمحة التي و  يذكميا العخاؽ مغ امتالكو ألسمحة الجمار الذامل
 و مغ اجللكدب الخاي العاـ العالسي والذعب البخيصاني لرالحمشو ودلظ في محاولة  والشػوية(

ـ 11/09/2002لظ بيجـػ دمعممة القياـ بالتجخل في العخاؽ بجريعة حفظ االمغ والدمع الجولييغ 

                                                             
 مجمة السحققفي: ، 2003مهقف القانهن الجولي من التجخل في العخاق شيبة جػاد السختار، عبج الدالـ العميػي الجشابي،  1

 01، ص. 2015، 1ـ الدياسية، ع.ػ الحمي لمعم
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لسشطسة الجولية، امع السفتذية يتعاوف لع  وجيت اتياـ مباشخ نطيختيا و.ـ.ا لمخئيذ صجاـ انوكسا 
كسا انيا سعت جاىجة  الى حسل السجسػعة الجولية عمى تأييج تمظ  1وانو لع يقجـ تقخيخ ججيخ بالثقة

في  الزغط عمى مجمذ االمغ مغ اجل استرجار قخار يجيد استخجاـ القػة وحاولتاالتيامات 
دوؿ مثل فخندا روسيا وغيخىا شمت لكغ  2،في حالة ادا لع يتعاوف مع السفتذية الججيجة العخاؽ

متذبثة بقخارىا بشدع االسمحة بالصخؽ الدمسية والتي نز عمييا ميثاؽ ىيئة االمع الستحجة وبزخورة 
 الخجػع الى مجمذ االمغ 

دة السفذييغ وبجوف ػ ة العخاؽ عمى عاعمغ وزيخ الخارجية العخاقية بسػافق 17/09/2002في 
السفتذية الجولية خخج رئيذ  09/01/2003الى غاية  تسختاسالتي وبعج عسمية تفتير شخوط، 

اماـ السجمذ واكج عمى عجـ حيازة العخاؽ لألسمحة، كسا اكجوا اف العخاؽ لع يشتيظ "ىاند بليكذ" 
 لكغ ىجا لع يقشع دوؿ التحالف. 3الستعمق بشدع االسمحة العخاقية السحطػرة 1441قخار 

مغ بيشيع بخيصانيا انجار الى ىيئة االمع الستحجة جيت الجوؿ الثالث و  17/03/2003بتاريخ 
اؾ عخاقي انجمع اعصاء ميمة لمخئيذ ال ،بزخورة اصجار قخار يجيد التجخل في العخاؽ عدكخيا

ما صخحػا بو وبأبذع   افعال نفجو  و سا48خالؿ  واثشاف اخخاف بسغادرة العخاؽ غصجاـ حدي
ايزا وكسبخر اتخحتو الى جانب السبخرات االخخى ىي انيا تخيج تحخيخ العخاؽ واشمقت  4الصخؽ 

" مغ التدمط الجيكتاتػري التي تسارسو حكػمة صجاـ حديغ حخب تحخيخ العخاقعمييا اسع "
يدود القاعجة  العخاقي وادعت باف الشطاـ واستبجالو بشطاـ ديسقخاشي يقـػ عمى احتخاـ حقػؽ االنداف

                                                             
 https://www.aljazeera.net، ونتائج كارثيةالغدو االمخيكي للعخاق: مبخرات واىية ، ------ 1

  نفذ السكاف ،الغدو االمخيكي للعخاق: مبخرات واىية ونتائج كارثية، ------ 2

 266ص.، مخجع سابقشيبة جػاد السختار، عبج الدالـ العميػي الجشابي،  3

 267ص.، مخجع سابقشيبة جػاد السختار، عبج الدالـ العميػي الجشابي،  4

https://www.aljazeera.net/
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وبعج التجخل خخج رئيذ الػزراء  1سبتسبخ11وربصة بيشو وبيغ احجاث ية وتسػؿ لو االسمحة االرىاب
البخيصاني تػني بميخ يؤكج مغ خالؿ قػلو انو مغ حق السجتسع الجولي اف يتجخل لحساية الذعػب 

جأ عجـ وخاصًة إذا عجدت حكػمتيا عغ وضع حج لمسعاناة التي يعيذػنيا، وبحلظ يكػف التخمي عغ مبالسيجدة 
التجخل في الذؤوف الجاخمية لمجوؿ ضخوري لحساية الذعػب مغ الحكػمات التي ال تدتصيع حل مذاكل شعػبيا، 
وأضاؼ حتى لػ لع نعثخ عمى أسمحة الجمار الذامل العخاقية فأف التأريخ سيغفخ لشا ولغيخنا مسغ شاركػا في 

ومغ ىشا نجج اوؿ مغ اعتخؼ بيجا  2اديةالحخب ألنشا خمرشا الذعب العخاقي مغ أسػء األنطسة االستبج
 الفعل الذشيع دوف قرج كاف رئيذ الػزراء البخيصاني الدابق تػني بميخ.

غيػخ مذػخوع عمػى اقشػالؽ ويذػكل جخيسػة عػجواف  يعتبػخالسبخر لمتجخل في العػخاؽ ىحا  فوعميو فا
( التػي نرػت 1974( لعػاـ )3314( مػغ قػخار الجسعيػة العامػة رقػع )1/ؼ5وىحا ما أكجتػو السػادة )

)ما مغ اعتبار أيًا كانت شبيعتو سػاء كاف سياسيًا أو اقتراديًا أو عدكخيًا أو غيخ ذلػظ يرػح عميو
نػػوال ال يسكػػغ تبخيػػػخ العػػجواف ألي اعتبػػار سياسػػػي أو أف يتخػػح مبػػخرًا الرتكػػػاب عػػجواف( وىػػحا يعشػػػي أ

 اقترادي أو عدكخي.

 : مهق الجول العخبية من الحخب على العخاق

وكاف دلظ في قسة  عمى العخاؽحخب بجا السػقف العخبي االىتساـ بالقزية بعاـ قبل اعالف ال
حتى تيجيج امغ وسالمة اي دولة، كسا  عمى رفزيع ضخب العخاؽ او اـ واكجو 2002بيخوت عاـ 

ومغ اكثخ الجوؿ التي رفزت تزخ العخاؽ  انو رفزػا تقجيع اي تدييالت او مداعجات عدكخية

                                                             
 21:16بتوقيت  21/60/1622بتاريخ https://www.algardenia.comجمة كارديشيا مفي: ، 2003حخب احتالل العخاق ، ------ 1

 268ص.مخجع سابق، شيبة جػاد السختار، عبج الدالـ العميػي الجشابي،  2

https://www.algardenia.com/
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وبذجة وشالبػ بػقف الحخب الف فيو انتياؾ لمقانػف الجولي االنداني و ميثاؽ ىيئة االمع الستحجة 
 1الجوؿ العالسية،وفييا مداس باألمغ والدمع الجوؿ العخبية برفة خاصة و 

 مجلذ االمن والحخب على العخاق:

اولى ميثاؽ االمع الستحجة اىسية بالغة لسجمذ االمع الستحجة وافخده بثالث فرػؿ الخامذ 
 34و 33والدادس والدابع ومغ بيغ مياـ التي اعصاه اياىا حل السشازعات سمسيا حدب السادتيغ 

والسادة اربع تشز عمى انو بإمكانو السبادرة بحل الشداع دوف شمب مغ اشخاؼ الشداع محافطة مشو 
مى االمغ الجولي ىجا كاف في الفرل الدادس اما احكاـ الفرل الدابع لمسجمذ تتيح لو ع

واىسيا فخض الجداءات الجولية والدمع الجولييغ  لألمغمجسػعة مغ التجابيخ ضج الجوؿ السيجد 
واستخجاـ القػة العدكخية قلداميا بتصبيق القخارات الرادرة عغ السجمذ لحساية السجتسع الجولي 

ا عشج وقػع عجواف والجي تصخقت الى تعخيفو في الفرل االوؿ ويتع اتخاد التجيخ االمشية وفقا وايز
والسيع مغ ىجا الذخح ىػ انشا نخيج تصبيقو  2لتدمدل السػاد السشرػص عمييا في الفرل الدابع 

لتي في سياؽ اختالؼ التبخيخات التي قجمتيا بخيصانيا وغيخىا مغ الجوؿ ا 2003عمى حالة العخاؽ 
ششت الحخب العدكخية بجوف مػافقة القانػف، فابتجاء شخحت نطخية الجفاع الذخعي الػقائي بحجة 

  1441امتالؾ االسمحة الشػوية وغيخىا بعج دلظ شخحت نطخية التفػيس الزسشي بسػجب قخار 

اف الحجة االولى ال محل ليا مغ االعخاب ودلظ انيا حجة كادبة ليذ ليا مغ الرحة 
العخاؽ بعج العقػبات الذجيجة والجائخة التي فخضت عميو في عاـ اف  االساس ىػ وانساشيء، 

                                                             
قدع العمـػ االندانية، كمية  ، مجكخة لشيل شيادة الساستخ تخرز تاريخ السعاصخ،2003االمخيكي للعخاق عدري رحيسة، الغدو  1

 64-63، ص ص.2015العمـػ االندانية واالجتساعية، 

، 32،ع.قدع القانػف  ،كمية الخافجيغفي: ، العخاق والفرل الدابع من ميثاق االمم الستحجةالجاىخي، خمف عبج الجميل ياسيغ  2
 5_4، ص ص. 2015
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فكيف ستيجد العخاؽ االمغ والدمع ( أصبح بكل السػازيغ البمج السيجد بأمشو وسيادتو ووجػده 1990)
 الجولي وىي الحػؿ ليا وال قػة 

ت ليسا في قخار مجمذ التفػيس الزسشي، والحي أعصياما بالشدبة لمحجة الثانية والستعمقة ب
(، الحي قخر بأف العخاؽ قج أتى خخقًا ماديًا اللتداماتو الستعمقة بشدع الدالح 1441األمغ رقع )

كاف ادعاء كاذب الف مجمذ االمغ لع يعصي اي تفػيس   1991( عاـ 687بسػجب القخار رقع )
السعقػؿ اف يقف وزيخ ضج  والجليل ما قالو الػزيخ البخيصاني النو مغ غيخيجيد التجخل في العخاؽ 

القخار ال يتزسن أي ترخف تلقائي، وإذا حجث انتياك آخخ من جانب العخاق اللتداماتو الستعلقة بشدع الدالح، فدتخد ىحا  نإ"بمجده 

 *1"، وسشتهقع من السجلذ، حيشئح أن يفي بسدؤولياتو12السدألة إلى السجلذ لسشاقذتيا، كسا نرت علية الفقخة 

، وميثاؽ ىيئة االمع الستحجةالخالصة الخيخة اف حالة العخاؽ مثاؿ كبيخ الختخاؽ القانػف 
 يجب السدالة عشيا بذيء مغ االىتساـ الججي 

                                                             
  276-271ص ص.، مخجع سابقشيبة جػاد السختار، عبج الدالـ العميػي الجشابي،  1

 ىجه السػاد تخز الفرل الدابع 47-46-45-43-42-41-39السػاد *بالخجػع الى ميثاؽ ىيئة االمع الستحجة مغ ناحية 
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 بالمغة العربية: /الكتب1

 أ/ الكتب:

استخدام القهة الرمبة في العالقات الدولية بين الحغر واالباحة: دراسة ايشاس العشدي،  .1
تاب ، )السسمكة االردنية الهاشسية، الك1ط.تحميمية لمخيارات السدتقبمية في الحرب والتدخل

 ه(1437م  2016الجامعي،
 مخكد ،القاهخة، تخ. احسج عبج الحسيج نافع، )1ط، مدتقبل القهةجهزيف اس ناي االبن،  .2

  2015القهمي لمتخجسة والشذخ،(، 
، تخ. 1ط.الشغريات الستزاربة في العالقات الدولية، جيسذ دروتي، روبخت بالتدغخاف،  .3

 (1995مخكد احسج ياسين لمتهزيع، وليج عبج الحي،) 
دار اسامة لمشذخ االردن ، ، )1، ط.القهى العالسية و التهازنات االقميسيةخزخ عطهان،  .4

 (2010 ،والتهزيع
صهر التدخالت الدولية الدمبية وانعكاساتيا عمى سامح عبج القهمي الديج عبج القهمي،  .5

 (2015ية لمشذخ و التهزيع، مخكد الجراسات الغخب مرخ،،)  1ط.  الداحة الدولية،
اسة في ادوات ، القهة الذكية في الدياسة الخارجية. در سساح عبج الربهر عبج الحي .6

دار البذيخ مرخ، )1 ، ط.2013-2005الدياسية الخارجية االيرانية تجاه لبشان 
 (2014والعمهم لمتهزيع و الشذخ،لمثقافة 

)مكتبة  1، ط.، جدلية القهة والقانهن في العالقات الدولية السعاصرةسسعان بطخس فخج هللا .7
 (2008ترهيخ احسج ياسين، ، الذخوق الجولية،
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 ،البقاع، )1، ط. العدوان في ضهء القانهن الدولي العامصالح الجين احسج حسجي،  .8
 (2015مكتبة زين الحقهقية و االدبية،، 2ف.

دار السشهل لبشان، بيخوت، ، )1، ط.القهة في العالقات الدوليةعادي سميسان العبيجي،  .9
 ( 2015المبشاني لمشذخ، سشة 

االردن، ، )1، ط. جي في العمهم الدياسيةمشظق القهة االستراتيعمي زياد العمي،  .10
 (2017امجج لمشذخ و التهزيع ،  دار

مرخ، ،) ، استخدام القهة في فرض الذرعية الدوليةماهخ عبج السشعم ابه يهنذ .11
 (2004لشذخ و التهزيع، الكتبة السكتبة السرخية لمطباعة و ا

السعخفة  دارمرخ ) ،نغرية القهة: مقدمة في عمم االجتساععاطف غيث،  دمحم .12
 (2015،يةالجامع

االردن، )1، ط.الذرعية والذفافية في عل الشغام الدولي الراىندان، دمحم مجحت غ .13
 (2013ر الخاية لمشذخ والتهزيع، دا
، 2003-1220العراق بين العيدين السمكي والجسيهري نهار سعج محسهد السال،  .14

 (2011بيخوت،  2عسان، ف. 1زيع، ف.)دار االهمية لمشذخ والته  1ط.

 السبادئ العامة. القانهن الجولي السعاصخ،عبج الكخيم عمهان ،القانهن الجولي العام:  .15
 (2008، الشاشخ. مشذاة السعارف، )مرخ، ----
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 /السقاالت2

 ،تعرف الى ثروات العراق السعدنية بعد نزهب الشفطاحسج الشعيسي،  .1
https://www.alaraby.co.uk/economy،  51/60/9659بتاريخ 

السالمح السدتقبمية لسهقع احسج حامج عمي، صالح حددن دمحم، سالم الياس دمحم العباسي،  .2
زارية، الجراسات التاريخية والحمجمة في: ، الجيهاستراتيجي لمعراق في خارطة التشافس الدولي

 2016، 25ع.
 ع. مجمة العمهم الدياسية،في: البشيهية العررية في العالقات الدولية،  احسج نهري الشعيسي، .3

46 ،2014 
مجمة جامعة االنبار في:  ،القهة ة واثرىا في ادارة الشغام الدوليانعام عبج الخضا سمطان،  .4

  2018،السجمج الثاني، بغجاد،  الثالث عذخلمعمهم القانهنية و الدياسية ،العجد 
، 09/06/2019، بتاريخ 5513العجد: -الحهار الستسجنفي: الشغرية الهاقعية،  بذيخ بشجاب، .5

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=557848&r=0  

تظهر اتجاىات السدرسة الهاقعية في تحميل العالقات الدولية  والدياسة بهلسكاحل ابخاهيم،  .6
 2011الدياسية ، جامعة قدشطيشة،  قدم العمهمفي: الخارجية ، 

 ، في: السعهج السرخي لمجراسات ، مفيهم االمن في مشغهرات العالقات الدوليةتهفيق بهستي،  .7
 2019 ،دراسات استخاتيجية 

، قدم القانهن  ،كمية الذخق االهميةفي: ، القانهن الدولي العامتهفيق حدن تهفيق سميسان،  .8
 47، ص.----،كدال

سة في العاممين دراة في الدياسة الخارجية العراقية: العهامل السؤثر حدين حافظ وهيب،  .9
  44دراسات الجولية، العجد في: ،الجغرافي والبذري 

ت السدتقبمية السخكد الجولي لمجراسافي: ، الشاعسةالقهى حدين بحيخي،  حدين عمى .10
 2008واالستخاتيجية،

https://www.alaraby.co.uk/economy،%20بتاريخ%2015/06
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=557848&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=557848&r=0
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 ، مفههم الذخعية الجولية ومرادرهاعثسان خالج .11
،http://www.aleqt.com/2010/04/24/article_383515.html  
 ،2003بعد االيراني التركي في العراقالتشافس عجنان صاحب،  خالج .12

nahrian.edu.iq /sites/default/files/countries  
نسه الدكان في العراق والعهال السؤثرة فيو لمسدة رضا عبج الجبار، فاهم دمحم جبخ،  .13

 ، جامعة القادسية قدم الجغخافيا ،كمية االدب : مجمةفي(، 1221-2001)
والتغير في مزامين القهة :نحه فيم جديد لمعالقات  التشهعسفيان سخخي، نبيل بكاكخة،  .14

   2018جهان  19و القانهن، العجد  دفاتخ الدياسةفي: ، الدولية
تحميل ىانز مهرجانثه لسفيهم القهة و تظبييا عمى وحدات سيف نرخت تهفيق الهخمدي،  .15

 1، ع.مجمة تكخيت لمعمهم الدياسيةفي: ، الشغام الدولي
مجمة البحهث الجخافية في: اسية لسشظقة الجزيرة من العراق، ، االىسية الديشحى حدين .16

 ، 20من الجديخة العخاق، ع
عهج السرخي لمجراسات، السفي: ، القهة في العالقات الدولية دراسة تأصميوشيساء عهيذ،  .17

  2018مرخ، 
مدؤولية دولة االحتالل عن تعهيض االضرار صالح رفيق دمحم، عمي الساس غائب،  .18

 2018،  20ع.، ، جامعة كخكهكمجمة كمية القانهن لمعمهم القانهنية و الدياسيةفي: ، السدنية
السعهج السرخي في: ،  فهضهية الشغام الدولي عشد كيشيث والتزعبج الخحسن ايسن،  .19

 2018 ، تقاريخ سياسية لمجراسات
 بحهث،في:  (،2/2الميبرالية نذأتيا وتظهرىا ومجاالتيا)عبج الخحيم صسايل سمسي،  .20

 ،08/06/2019تاريخ باسالم اليهم 
 http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-2515.htm   

http://www.aleqt.com/2010/04/24/article_383515.html
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-2515.htm
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، االزمة الخميجية واعادة تعريف القهة في العالقات عدالجين عبج السهلى .21
  Aljazeera centre for studies ،http://studies.aljazeera.net، 07/07/2018،الدولية

العالقات الدولية دراسة تحميمية في االصهل والشذاءة والتاريخ عممي عهدة العقابي،  .22
والشغريات، 

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/llqt_ldwly_drs_thlyly_fy_lswl_wlnsh.pdf 

االوضاع االقترادية في العراق وتركيا وبشاء الدولتين غرهن مدهخ السحسجاوي،  .23
مخكد السدتشرخية لمجراسات العخبية والجولية، جامعة في: ، الحديثتين وتأثيرات مذكمة السهصل

 2019 ،السدتشرخية
بتاريخ  https://www.aljazeera.net، 2006صفحات من تاريخ العراق، ابخاهيم غخايبة،    .24

51/60/9659  
اثر انتياء الحرب الباردة في نغرية العالقات الدولية، فاطسة عرام عبج السجيج احسج،  .25

 https://democraticac.de/?p=34754  ،2016الجيسقخاطي العخبي، السخكدفي: 

 في: محاضخات مهجهة لطمبة الدشة الثانية ليدانذ،القانهن الدولي العام، فؤاد خهالجية،  .26
 هق، جامعة الرجيق بن يحي، جيجلكمية الحقهق و العمهم الدياسية، قدم الحق

السهقع الفمكي والجغرافي لمعراق واثره في تعرضو لغهاىر جهية كخيم دراغ دمحم العهابج،  .27
 لبحهث الجغخافية، جامعة الكهفةمجمة اقي: ، قاسية في مشاخو

م الدياسية، جامعة ه قدم العم في: ،السقاربات الهاقعية لتفدير وحل الشزاعاتدمحم حسذي،  .28
  باتشة

التخبية لمبشات،  كميةفي: لسيشاء الفاو الكبير،  االىسية الجيهبهلتيكيةدمحم زباري مهنذ،  .29
 61-58قدم الجغخافيا، جامعة البرخة، ص.ص. 

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/llqt_ldwly_drs_thlyly_fy_lswl_wlnsh.pdf
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/llqt_ldwly_drs_thlyly_fy_lswl_wlnsh.pdf
https://www.aljazeera.net/
https://democraticac.de/?p=34754
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قدم كمية االدب، في:  ،لعراق السعاصر "لمسرحمة الرابعة"، تاريخ اجالل محدن الكشاني .30
 التاريخ، جامعة السدتشرخية

مجمة الكهفة  كمية القانهن في: ، القهة والدياسة الخارجية دراسة نغرية دمحم سالم صالح،  .31
 ،06ع.والعمهم الدياسية ،جامعة الكهفة 

 مجمةفي: الشغام الدياسي العراقي ومتظمبات بشاء دولة مديشة، دمحم عبج الحسدة خهان،  .32
  235، ص.1،2018لمقانهن والعمهم الدياسية، ع.القادسية 

 راصج لحقهق اإلندانجسعية  في:الشغريات في العالقات الدولية،  دمحم عرام لعخوسي، .33
www.pal-monitor.org 

دراسة -رؤيتان متشاقزتان الهاقع الجغرافي واالقترادي لمشقط العراقيدمحم مهي لهيسص،  .34
 ، جامعة السدتشرخية09.الجغخافيا، عالتخبية قدم مجمة كمية في: ، في الجغرافيا الدياسية

دراسة في االصهل واالتجاىات الفكرية الهاقعية السعاصرة )قراءة في  ميثاق مشاحي دشخ، .35
 20اهل البيت، العجدفي: الفكر الدياسي االمريكي السعاصر، 

 ،اسام اونالينكي ال يرير الباطل حق، نبيل شبيب،  .36

https://archive.islamonline.net/?p=23782 

 5318حهار متسجن، العجدفي: الميبرالية الجديدة عرض مهجز،  هاشم العيدسي، .37
 11/10/2017www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=535112&r=0  

مجمة كمية القانهن في: الشغام الدياسي االندب لمحكم في العراق، هاشم حدين عمي،  .38
 ية والدياسية، جامعة كخكهكالقانهنلمعمهم 

التحهالت السعرفية لمهاقعية والميبرالية في نغرية العالقات الدولية  وصفي دمحم عقيل، .39
  2015، 1ع.دراسات العمهم االندانية واالجتساعية، في: السعاصرة، 

 في:العراق والفرل الدابع من ميثاق االمم الستحدة، خمف عبج الجميل ياسين الجاهخي،  .40
 ، 2015، 32هن، كمية الخافجين،ع.قدم القان

http://www.pal-monitor.org/
http://www.pal-monitor.org/
https://archive.islamonline.net/?p=23782
https://archive.islamonline.net/?p=23782
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 في: مجمة كارديشيا، 2003حرب احتالل العراق ، ------ .41

https://www.algardenia.com 51:16بتوقيت  58/60/9659بتاريخ 

 الغزو االمريكي لمعراق: مبررات واىية ونتائج كارثية، ------ .42

https://www.aljazeera.net 

مهقف القانهن الدولي من التدخل في طيبة جهاد السختار، عبج الدالم العميهي الجشابي،  .43
 2015، 1مجمة السحقق الحمي لمعمم الدياسية، ع.في: ، 2003العراق 

، في: مجمة كمية التخبية االساسية العراقاالستراتيجية البريظانية ازاء ستار جبار الجابخي،  .44
 2015لمعمهم التخبهية و االندانية، مخكد الجراسات االستخاتيجية والجولية، جامعة بغجاد، 

 

 /رسائل جامعية: 4

الشغرية الهاقعية والشغرية الميبرالية في العالقات الدولية) امال دمحم عبج الخحسن عهض،  .1
العمهم الدياسية، كمية االقتراد والعمهم االدارية، جامعة  ، رسالة ماجدتيخ فيدراسة مقارنة(
 ، )مشذهرة(2016االزهخ، غدة 

استراتيجية القهة الشاعسة ودورىا في تشفيد اىداف الدياسية اياد خمف عسخ الكعهد، 1 .2
، )رسالة استكسال لستطمبات الحرهل عمى درجة الخارجية االمريكية في السشظقة العربية

 )مشذهرة((، 2016الساجدتيخ في العمهم الدياسية، كمية االدب والعمهم، جامعة الذخق االوسط،
، )مجكخ لشيل تحهل مفيهم القهة في العالقات الدولية بعد نياية الحرب الباردةايسان قجيح،  .3

 (،2018، جامعة دمحم بهضياف، السديمة، شهادة الساستخ ،كمية الحقهق و العمهم الدياسية
 )مشذهرة(

https://www.algardenia.com/
https://www.algardenia.com/
https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
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الشغرية الهاقعية البشيهية في الدراسات االمشية دراسة لحالة الغزو االمريكي بحهلي عبيخ، .4
، مجكخة لشيل شهادة الساجدتيخ في العمهم الدياسية والعالقات الجولية، كمية 2003العراق في 

 )مشذهرة(،2014، 3الجدائخالعمهم الدياسية واالعالم، جامعة 
، تظهر مفيهم القهة في العالقات الدولية و تظبيقاتو في الدياسة الخارجية بهشيبة تخكية .5

، مجكخة لشيل شهادة ماستخ، كمية الحقهق و العمهم الدياسية االمريكية بعد نياية الحرب الباردة
 )مشذهرة(، 2017،جامعة زيان عاشهر، الجمفة، 

اثر القهة في العالقات الدولية :الستغيرات الدياسية حامج بن عبج العديد دمحم الشهرى،  .6
، بحث لشيل درجة الساجدتيخ ،كمية 1222ـ 1245السعاصرة  في مشظقة الذرق االوسط :

 ،)مشذهرة(2006الجراسات االقترادية واالجتساعية، قدم العمهم الدياسية، جامعة الخخطهم، 
، اطخوحة لشيل خل الدولي بين الذرعية الدولية ومفيهم الديادة الدوليةالتدرابحي لخزخ،  .7

 )مشذهرة(، 2015شهادة الجكتهراه  في القانهن العام،كمية الحقهق والعمهم الدياسية، 
واقع ومدتقبل الدولة الهطشية ضسن رنات وتحديات مرحمة ما بعد الحرب الدعيج الهصيف،  .8

 )مشذهرة( ،2010يخ، العمهم الدياسية،مجكخ لشيل شهادة الساجدتالباردة، 
الشغام الدولي الجديد والتدخل في الذؤون الداخمية عارف عبج هللا سالمة جفال،  .9

كمية الجراسات ،رسالة استكسال متطمبات الساجدتيخ  لمدول)االصالح في فمدظين كحالة(،
 )مشذهرة( 2010العميا، جامعة بيخزيت، فدطين 

، مجكخة لشيل شهادة الساستخ تخرص تاريخ 2003لمعراق  االمريكيعدري رحيسة، الغدو  .10
 76، ص 2015نية واالجتساعية، السعاصخ، قدم العمهم االندانية، كمية العمهم االندا
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العالقات العربية االوربية في سياق الستهسظية "االردن دراسة حالة"، لسا صبحي عهاد،  .11
غج لجراسات الجولية، جامعة بيخزيت، رسالة الستكسال متطمبات ماجدتيخ،معهج ابخاهيم ابه ل

 )مشذهرة(
الشغري لمعالقات الدولية: دراسة في السشظمقات واالسس،  لتظهر الحقدمحم طاهخ عجيمة،  .12

اطخوحة لشيل شهادة دكتهراه العمهم في العمهم الدياسية والعالقات الجولية، كمية الحقهق والعمهم 
 شذهرة()م 2015الدياسية، جامعة الحاج لخزخ، باتشة، 

، مذروعية القرارات الرادرة عن مجمس االمن والية الرقابة عمييا لحفظ الدمم يازيج بالبل .13
، مجكخة لشيل شهادة الساجدتيخ في الحقهق، كمية الحقهق والعمهم الدياسية، واالمن الدوليين

 )مشذهرة(، 2014الجدائخ، 
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