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 مجهىرٌت انعراق            
       ث انعهًًوزارة انخعهٍى انعايل وانبح

 جايعت دٌاىل                 
 انسٍاسٍتكهٍت انقاَىٌ وانعهىو    

 انعهىو انسٍاسٍتقسى          
 
 

 

 غساٌ سهًاٌ يُار   / تبه انطانب جحبث حقدي
 وهى جسء  كهٍت انقاَىٌ وانعهىو انسٍاسٍتعًادة  إىل

 يٍ يخطهباث ٍَم شهادة انبكانىرٌىش
 يف انعهىو انسٍاست 

 
  رافبإش

 د.سايً امحد كالوي 
 

       
 و6172                                                          ه7341            

 

 أثر املعاهداث اندونٍت عهى انعالقاث اندونٍت
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 اإلهداء
 

 إلى.....
 عائمتي الحبيبة

 أهدي هذا الجهد المتواضع
 

 

 تانباحث                                                                    

 غساٌ مساٌ  يُار                                                             
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 شكر وامتنان

أحمد اهلل وأشكره قبل كل شيء عمى ما أسبغو عمي من نعم  
كثيرة منيا إكمال بحثي ال يسعني إال أن أتقدم بوافر الشكر 

سامي ) الفاضل  وعظيم التقدير واالمتنان ألستاذي واعرفان
الذي يشرفني بتفضيمو عمى بحثي وما أبداه من  (وي احمد كل 

تعاون ومتابعة ولما قدمو من توجييات سديدة فكان لو كير 
 اإلسيام في إنجاز البحث.

 معاممين في مكتبة كمية القانونكما أقدم الشكر الجزيل ل 
فقد كان لحسن أخالقيم ومعاممتيم الكريمة  والعموم السياسية

الكبيرة التي قدموىا في إعارة الكتب  وطيب نفسيم والتسييالت
 األثر الكبير في إنجاز ىذا البحث.
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 املقديت
تعتبر الدولة الشخص الرئيسي في القانون الدولي العام وىي ظاىرة حديثة نسبيًا ساىمت في ايجاد 

عوامل التطور اإلنساني وحاجة الجماعة اإلنسانية المستقرة على  بقعة من األرض  الى كيان سياسي 

المختلفة والرغبات وقانونية مستقرة تتميز بالتنظيم واالستقرار وحفظ  األمن والنظام وضبط التعامالت 

المتطورة لإلنسان في المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعسكرية وغيرىا من المجاالت 

المختلفة . اما المعاىدات فهي اتفاق دولي يحكمو القانون الدولي يبرم بين الدول في صيغة مكتوبة 

نونية ويشترط ان يراعي في عقدىا سواء تضمنتو وثيقة واحدة او اكثر وتنطوي على احداث اثار قا

جميع االحكام الشكلية والموضوعية المقررة في القانون الدولي العام .ويشهد  ونفادىاولزومها 

المجتمع الدولي عبر مراحل تطوره التاريخي تغيرات كثيرة تطرأ على مكونات الدولية , ومن ىذه 

يتها الدولية او القانونية ومنها ما يؤدي الى التغيرات ما يصيب عناصر الدولة ذاتها دون ان يقصد شخص

اصابو شخصيتها الدولية وزولها من الوجود وقد عالجت قواعد القانون الدولي ىذه المسائل ضمن 

مصطلح التوارث الدولي وىذه المصطلح يتعلق بالنتائج القانونية المترتبة على حدوث التغيرات التي 

وما ىي الحقوق وااللتزامات المترتبة على الدولة الخلق والدولة تطرأ على مفهوم السيادة على االقليم 

السلف . وان التغيرات التي تمس شخصية الدولة ىي تلك التغيرات التي تؤدي الى زوال شخصية 

الدولة وانهيار مركزىا القانوني كدولة معترف بها في المجتمع الدولي وزوالها كليًا من الوجود وىذا 

تًا بفعل غزو اجنبي يؤدي الى زوال شخصية دولة او يكون الزوال دائما مثل اتحاد الزوال قد يكون مؤق

دولتين في دولة واحدة. في ىذه الحالة تزول الدولة الن وجود الدولة ينتهي بفقد الدولة ألحد  

 عناصرىا السياسية الثالث من سكان او اقليم او سيادة . 
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 الباحث                                                                                                                   

 أهًٍت انبحث 
تكمن اىمية البحث الوقوف على بيان تعريف المعاىدات الدولية وبيان ما جرى عليو القانون     

 الدولي ويطبق ذلك على المعاىدات الدولية 

 إشكانٍت انبحث:

اإلجابة عن سؤال محوري مفاده: ما ىوو تويثير المعاىودات الدوليوة المختلفوة علوى يهدف البحث الى 
 العالقات بين الدول؟

 يُهجٍت انبحث:

سيتبع في بحثوي ىوذا منهجوا نوعيوا يوتخلص فوي االعتمواد علوى نظريوات ومفواىيم مسوبقة تناولوت ىوذه 
الظاىرة بالتحليول والتقيويم. ويختلوف ىوذا المونهج عون المونهج الكموي الوذي يسوتند أساسوا الوى ارقوام 

ابوة واحصاءات تجعل من دور الباحث ضيقا ومختصرا, ويعتمد بحثي على النظريوة الليبراليوة فوي اإلج
وقود قسومت البحوث الوى ثالثوة أجوزاء تنواول على السوؤال الوذي حرحتوو مسوبقا فوي إشوكالية البحوث. 

األول منها االحار النظري, وتناول الثواني االتفاقيوات العسوكرية, وتنواول المبحوث الثالوث االتفاقيوات 
موووة اسوووتنتج السياسوووية, فوووي حوووين تنووواول البحوووث الرابوووع واألصيووور االتفاقيوووات االقتصوووادية. وفوووي الخات

 البحث التيثير الكلي لهذه العوامل مجتمعة على العالقات الدولية. 

 هٍكهٍت انبحث 
 ولغرض تحقيق الغاية األساسية من ىذا البحث ارتيينا ان نقسم البحث الى ثالث مباحث    

 المبحث االول المعاىدات العسكرية .

 المبحث الثاني المعاىدات االقتصادية.

 المعاىدات السياسية .المبحث الثالث   
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 االحار النظري:

ىناك عدة نظريات يمكن االعتماد عليها في دراسة وتحليل اثر المعاىدات الدولية على العالقات الدولية, 
 ولكني آثرت اصتيار النظرية الليبرالية العتقادي انها قادرة على تحليل ىذه الظاىرة بشكل كامل ومتناسق. 

  النظرية الليبرالية واألمن الدولي :يختلف الليبيراليون حول ما إذا كان السالم ىو ىدف السياسة
العالمية, كما يختلفون أيضي حول كيفية إقامتو, فهل يكون من صالل الحكومة العالمية؟  أو األمن الجماعي 

رالية للدول أو الحضارات غير ؟أو التجارة العالمية؟ كما أنهم منقسمون حول كيفية استجابة الدول الليب
 (1).الليبرالية, فهل يكون ذلك بالتسامح ؟ أو بالغزو و التحويل 

 أنواع الليبرالية : وتتلخص في : 

المذىب الدولي الليبرالي : يقوم ىذا المذىب على مبدأ أن النظام الطبيعي قد أفسدتو سياسات نظام توازن  -أ 
إلى رفض فكرة ىمجية العالقات الدولية أو كما وصفها كانط "بحالوة الوحشوية التوي ال تخضوع  القوى, باالضافة

ألي قانون", ويرى أيًضا أن بإمكان العقل أن يحقق الحرية والعدالة في العالقوات الدوليوة, كموا دعوى إلوى إنشواء 
غوووو غروتيوسوووالذيدعى إلوووى عقووود فيووودرالي بوووين الووودول إللغووواء الحوووري, علوووى عكوووس الوووواقعيين الليبووورالين مثووول ىو 

تنظيمها, وىذه الفيدرالية تماثول معاىودة سوالم دائوم, عوًضوا عون حورف فاعول )دولوة عظموى( أو حكوموة عالميوة. 
 ويمكن تحديد المخطط  الفلسفي لمشروع السالم الدائمحسب كانطفي النقاط اآلتية: 

 جمهوريًا. المادة الحاسمة األولى: أن يكون الدستور المدني لكل دولة دستورًا 

 المادة الحاسمة الثانية: أن يستند قانون الشعوي على أساس نظام اتحادي بين دوِل حرة .

المووادة الحاسوومة الثالثووة: أن يكووون الحووق العووالمي محوودوًدا بشووروط الضوويافة العالميووةكما يشووترك جيريميبنثووام مووع  
يات المتحدة األمريكية وسويسرا قد تمكنت كانطفي ىذه الفكرة, حيث يرى أن دواًل فيدرالية مثل ألمانيا والوال

من تحويل ىويتها المستندة إلى مصالح متصارعة إلى فيدراليوة أكثور سولمية ,وىوذه المشواريع ىوي لتحقيوق سوالم 

                                                           

 \197م ,.ص 1998إبراىيم أبو صزام, الحروي وتوازن القوى,عمان : دار األىلية للنشر والتوزيع ,  -(د(1
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دائم وتوسعة للعقد االجتماعي الذي يربط بين األفراد في المجتمع المحلي إلى الدول في النظام الدولي, وكان 

تقوودون بقيوووام مجتموووع دولوووي يحكمووو القوووانون دون قيوووام حكومووة عالميوووة علوووى عكوووس أصووحاي ىوووذا الموووذىب يع
 (1)المثاليين. 

المثالية : تذىب المثالية في رؤيتها لألمن الدولي إلى أنو يمكن تحقيقو في ظل نظام دولي يدار بواسطة منظمة  –ي 
يووو. إيووو. ىوبسووون أن اإلمبرياليووة دوليووة,) وىووذا عكووس مووا يووذىب إليووو أصووحاي المووذىب الوودولي الليبرالووي(, ويوورى ج

نتجووت عوون االسووتهالك المتوودني فووي المجتمعووات الرأسوومالية, األموور الووذي دفووع بالرأسووماليين إلووى البحووث عوون أسووواق 
صارجيووة لتصووريف فووائض اإلنتوواج لتحقيووق أربوواح أكبوور فووي مووا وراء البحووار, وىووذا مووا أدى إلووى إصضوواع الشووعوي ونهووب 

للصوراع الودولي, وىوو موا ينفوي حجوة الموذىب الودولي الليبيرالوي بوين الرأسومالية  مواردىا, وأصبحت السبب األساسوي
مسالمة في أساسها من صالل السالم بالترابط, حيث كانت الحري العالمية األولى الدليل الذي أكد أن السالم ليس 

ائلة أن السالم واالزدىار جوزء وضًعا حبيعًيا, بل ىو وضع يجب إقامتو, وقد وجو ليونارد وولف نقًدا شديًدا للفكرة الق
 (2)من نظام حبيعي متيصل, بل أنو بحاجة إلى آليات مبتدعة عن وعي وإدراك. 

ويلسون إلى إقامة منظموة دوليوة تونظم العالقوات الدوليوة, انطالقًوا مون  الرئيس األمريكي السابق وودرو دعىكما     
فكرة وجود سلطة وحنية لتنظيم المجتموع المحلوي التوي حواول اسوقاحها علوى المجتموع الودولي, الوذي ىوو بحاجوة 
إلى إجراءات ديمقراحية لحل النزاعات وقووة دوليوة فوي حوال فشول المفاوضوات, تسوتخدم عنود الضورورة , لفورض 

( مون ميثواق عصوبة األموم, 16ادتها, وىي أساس نظام األمن الجماعي الذي نصت عليو الموادة السادسوة عشور)إر 
حيووث جوواء فيهووا : " فووي حالووة وقوووع حووري موون الحووروي فإنووو يتعووين علووى جميووع الوودول األعضوواء وقووف العالقووات 

لحة تحت تصرف مجلس العصبة الطبيعية مع الدولة المعتدية وفرض العقوبات, وعند الضرورة, وضع قواتها المس
إذا ما دعت الحاجة إلى استخدام القوة إلرجاع األمور إلى نصابها  ولكن ىذا الخطاي المثالي سرعان موا تهواوى 

م, وإيطاليوووا للحبشوووة عوووام 1931أموووام المصوووالح الذاتيوووة لكووول دولوووة, حيوووث كوووان احوووتالل اليابوووان لمنشووووريا عوووام 
لوراين ثوم ضوم النمسوا, فوالهجوم علوى بولنوده, الوذي كوان بدايوة للحوري م, وإعادة ألمانيوا احوتالل أراضوي ا1935

 (3)العالمية الثانية.

                                                           

 . 87م (, ص 1997إبراىيم العناني, النظام األمني الدولي ,القاىرة : دون مكان الطباعة ,  -( د(1
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 54م , ص1963)القاىرة : مؤسسة سجل العري ,  بيار جيربي, المنظمات الدولية, ترجمة محمد أحمد سليمان((3
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الموذىب المؤسسوي الليبيرالوي : يقووم ىوذا الموذىب علوى التشوكيك فوي قودرة الدولوة علوى أن تحقوق األىووداف  -ج

 ي الليبيرالي .الليبرالية المتمثلة في النظام والعدل, حتى لو توفرت اإلرادة, ويقترح المذىب المؤسس

 الليبرالية واألمن الدولي لفترة ما بعد الحري الباردة :

الجديوود: تعتبوور أحروحووة السووالم الووديمقراحي تطووويًرا لمشووروع كووانط حووول السووالم  –المووذىب الوودولي الليبرالووي  -1
ًما منفصاًل عن الدائم, ونجد من أبرز روادىا بروس راست و مايكل دويل الذي يرى أن الدول الليبرالية أوجدت سال

السالم العالمي, كونها ال تحاري بعضوها الوبعض, كموا يؤكود أن التمثيول الوديموقراحي وااللتوزام اإليوديولوجي بحقووق 
اإلنسووان والتوورابط العووابر للحوودود الوحنيووة يفسوور اتجاىووات الميوول إلووى السووالم التووي تتميووز بهووا الوودول الديمقراحيووة, 

ة ,وىي الحجوة التوي اسوتند إليهوا بيول كلينتوونفي صطابوو عون حالوة االتحواد عوام وغيابها يساعد على سيادة منطق القو 
م, لتبرير سياسة نشر الديمقراحية في العالم, وكذا دعم تحول شورق أوروبوا إلوى الليبيراليوة, وتهي تهوا لعضووية 1994

الدول الليبرالية, حتى في االتحاد األوروبي, فحسب أفكار السالم الديموقراحي, فالحري نادرة أو ال وجود لها بين 
ظوول تعووارض المصووالح, كونهووا تحوول ىووذه المشوواكل عوون حريووق الوسووائل السوولمية, كالمفاوضووات والتحكوويم والوسوواحة 

 (1)والتوفيق... وكذا القيود المؤسسية المشتركة دون التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعاًل.

الخالفات تعالج قبل وقت حويل مون أن تصوبح منازعوات تخورج ويرى دويل أن "إحدى فوائد الديموقراحية ىي أن  
أما فرانسيس فوكوياما فهو يجادل أن اإليديولوجية الليبرالية قد ألحقت الهزيمة باإليديولوجيات ,  إلى الساحة العامة

التطووور المنافسووة كالملكيووة الوراثيووة والفاشووية والشوويوعية كيفضوول نظووام للحكووم, كمووا أنهووا تشووكل نقطووة النهايووة فووي 
اإليديولوجي لإلنسانية, وىي "الصورة النهائية لنظام الحكم البشري", فهي بالتوالي نهايوة للتواريو. ويورى فوكوياموا أن 
قيام الحري بين الدول الديموقراحية الليبرالية ىواحتمال ض يل, حيث يستند في تفسيره لهذه الفرضية على تقسويم 

مهوريوة" إلوى ثالثوة قووى ىوي: الشوهوة, العقول ,القوة)الهموة والشوجاعة أو موا أفالحون للروح اإلنسانية في كتابو "الج
 . (2)يسميو" الثيموس"(
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 املبحث االول
 استعمال القوة في العالقات الدولية
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إن القوة ىي إحدى الوسائل واألدوات التي تستخدمها الدولة لتحقيق أىدافها فمفهوم القوة شامل يستند 

االقتصادية وسياسية وعسكرية وبشرية تؤثر في بعضها البعض وتعد إلى مجموعة من العوامل ومنها العوامل 

عامال لتحقيق سياسة الدولة في العالقات الدولية والمجتمع الدول وىناك جملة من المظاىر المنظمة 

الستخدام سياسة القوة في العالقات الدولية وأىمها : التدصل المباشر كالحري العسكرية واستخدام القوة 

وغير مباشر عبر المؤامرات وحري العصابات والتحالفات الجماعية وتحالفات سياسية  بشكل مباشر

 (1)وعسكرية كالحلف األحلسي وتحالفات سياسية واقتصادية كاالتحاد األوروبي.

ثم ىناك التدصالت غير المباشرة كالعقوبات االقتصادية والسياسية أو ما يسمى بيسلوي الحري غير 

صفات األساسية المميزة لظاىرة استخدام القوة في العالقات الدولية ىو استخدام ومن أبرز ال, المعلنة

القوة الجماعية أي التنظيم الجماعي لظاىرة استخدام القوة والتي أصذت تظهر بعد الحري العالمية الثانية 

م ظاىرة وبخاصة في فترة الحري الباردة التي أدت إلى تشكيل المنظمات الجماعية المختلفة بهدف تنظي

القوة وأن مجاالت تنظيم ىذه الظاىرة قد تنوعت فظهرت بذلك المنظمات العسكرية والسياسية 

 (2)واالقتصادية.

 

كما أن ىذه القوة فإنها أصبحت تشكل دورا ىاما في السياسة الدولية بحيث أصبحت تتحلى بوضوح في 

العالقات الدولية من بين المواضيع إثارة التفاعل الحاصل بين الدول وبذلك تحولت مواضيع القوة في 

للخالف حول مدى فعاليات ومقتضيات القانون الدولي وأحيانا حول حقيقة وجوده ذلك أن الهدف من 
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وراء ذلك ىو محاولة الوقوف وتقنين استخدام القوة العسكرية واللجوء إليها وذلك عن حريق ضبط مثل 

نقص يعتري االتفاقيات واإلعالنات إزاء بعض الموضوعات ىذا االستعمال ومع ذلك الزال ىناك نصوص و 

المتعلقة باستخدام القوة والمؤدية إلى مجموعة من االصتالفات واالنقسامات الحادة في ىذا المجال 

ولعلها ساىمت بصورة كبيرة في استخدام القوة في حاالت عديدة وبصورة متعسفة وغير مبررة كما أن ىذه 

قوة فإنها تحتاج إلى دراسة مع مدى انسجامها مع القانون الدولي قصد اإللمام التفسيرات الستعمال ال

باستخدام القوة في العالقات الدولية ومعرفة حدود ىذا االستعمال بكل أشكالو وتناقضاتو حتى يتسنى لنا 

القوة اليحكمها إال منطق  الوصول إلى حقيقة بين العالقات الدولية ىي عالقة أو عالقات بين األعداء 

وأن السالم بمفهومو األصالقي ليس من عالم العالقات الدولية كما أن االعتماد على القوة العسكرية دون 

غيرىا لن يجعل العالم إمبراحورية واحدة كما أن المفاىيم والنظريات نجدىا توصى باألعداد وامتالك القوة 

ة والحروي التوسعية ثم الحروي غير ألنها ضرورة إلحقاق الحق وإزالة العوائق وجميع حروي الهيمن

العادلة فهي حروي استعمارية عدوانية وغير مشروعة وغير عادلة ذلك أن الحري والمجابهة من صميم 

 (1)العالقات الدولية لذلك يقتضي األمر امتالك القوة واستعمالها لرد العدوان.

ستعمال غير القانوني للقوة العسكرية وبهذا فإنو ال يجوز ألحراف المجتمع الدولي استخدام السلطان واال

في العالقات الدولية, مما يضع السالم واألمن الدوليين في صطر حقيقي وصصوصا أن ىناك من يقف فوق 

القانون وفوق البشرية وينتهكون حقوق اإلنسان ويتصرفون على ىذا األساس, وذلك من أجل فرض الهيمنة 

القوة ضروري والحكمة تقسيم الومن صالل ىذا كلو من  والتحكم في السياسة الدولية بدون منازع

 .والتوازن
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الشك أن ىناك اصتالفات في القوى النسبية للدول, ومرد ىذا االصتالف يعود إلى تباين ما ىو متاح لكل 

دولة من المصادر والمكونات والمووارد المادية وغير المادية التي تدصل في تركيب ىذه القوة, وتدرك كل 

ة حدودىا ومكتسباتها الوحنية دولة في ظل البي ة الدولية الحالية والتي يحكمها منطق الصراع أن حماي

فضاًل عن تحقيق مصالحها القومية رىن بامتالك القوة والسعي الدائم إلى زيادة ىذه القوة إلى أبعد مدة 

ممكن وذلك بإضافة مصادر أو حرق أو وحودات إنتاج جديدة للقوة )تحالف, تعاىد تفوق علمي 

بشتى الطورق )الحري, الحري النفسية, التفريق, وعسوكري وغيرىا( أو بالعمل على إضوعاف قوى اآلصورين 

 (1).التقسيم .. وغيرىا ( لخلق التوازن المطلوي لضمان أمنها وصيانة استقاللها

التوازن ليس حالة جامدة, بل عملية متغيرة ومتطورة, وعملية حركية متغيرة تندفع من سعي األحراف ذات 

النسبية التي تعكس القدرات واإلمكانات والموارد المتاحة العالقة إلى الحفاظ على أوضاعها ومصالحها 

لها, وعند تغير القدرات بشكل حاسم من حرف يسعى الطرف اآلصر إلى إعادة التوازن من جديد, ومفهوم 

توازن القوى الشامل مركب ومتعدد األبعاد وىو من حيث القدرات يتجاوز مفهوم التوازن العسكري الذي 

 (2)زن القوى الذي يضم عالوة على ذلك القدرات االقتصادية والبشرية والسياسية .يدصل كيحد أبعاد توا

تستعمل عبارة توازن القوى أحيانًا كوصف لكيفية توزيع القوى ويجري استعمال ىذه التعبير لإلشارة إلى 

قياس توزيع عادل للقوة مثل كفتي ميزان متساويتين, والمشكلة في ىذا االستعمال ىو أن الغموض في 

القوة يجعل من الصعب تحديد متى يكون ىذا التوازن متساٍو, والتوزيع المتساوي للقوة بين األمم أمر 
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نادر, وفي أغلب األحيان فإن عمليات النمو المتفاوت والتي تعتبر قاعدة أساسية في السياسة الدولية تعني 

على حفز رجال الدولة إلى تكوين صعود دول وانحدار دول أصرى وتعمل ىذه التحوالت في توزيع القوة 

التحالفات وبناء الجيوش والقيام بمخاحرات تؤدي إلى موازنة أو كبح القوى الصاعدة, ولكن موازنة القوة 

ال تحول دائمًا دون بروز دولة مسيطرة, وتحاول نظريات الهيمنة وانتقال القوة تفسير السبب الذي يجعل 

تفقد ىذا النجاح وىذا التفوق فيما بعدتراوحت أساليب التوازن  بعض الدول التي أصابت النجاح والتفوق

التي مورست عبر التاريو ما بين التحالفات والتحالفات المضادة والتدصل المباشر وغير المباشر ونزع 

السالح والتفرقة بين الخصوم والتعويضات والتهدئة بل والحري بمستوياتها, وتلجي الدول إلى إتباع ما 

ها في إحار النظام الدولي في مرحلة معينة بما يتضمنو من شروط وعالقات متغيرة, وال توجد يناسبها في

قاعدة ثابتة ومحددة تحكم توازن القوى  وقد ظهرت في األعوام القليلة الماضية شعارات دولية حول 

إلى اصتالل  االعتماد المتبادل ورفض استخدام القوة وتوازن المصالح, وتطور النظام من توازن المصالح

توازن القوى, إذا حدث تحول غير ملحوظ من مثالية توازن المصالح على إلى التسليم بتفوق الغري وشبو 

 (1)اإلنفراد األمريكي بمكانة القوى العظمى.

 

ومن ناحية أصرى يوجد اتجاه يؤكد بشكل مستمر على أنماط التفاعل التكاملية والتنمية االقتصادية 

التقدم التكنولوجي تمثل احد األركان الرئيسية لما يسمى بالنظام العالمي, حبقاً لذلك فإن والتجارة الدولية و 

العالم يبدو وكينو يمثل مجتمع من الدول تتفاعل فيما بينها على مستوى عال من ديناميكية الذاتية في 
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ل ترتبط فيما بينها مجاالت التبادل الدبلوماسي واالقتصادي واالجتماعي, وصالل ىذه التفاعالت فإن الدو 

 (1) .بعملية مستمرة للموازنة الحساسة لتصرفات كل منها 

 دور القوة في العالقات الدولية 

يتحدد دور ووزن أي دولة من الدول في المجال الدولي بحجم مواردىا المادية أو البشرية التي تضعها في 

صدمة عملها الدبلوماسي اإلستراتيجي, ومن واجب الدول أن ال ترسم لنفسها أىدافًا ال تستطيع مواردىا 

لى سبيل المثال فإن ىدف تحقيقها, ولقد تبدل دور القوة اآلن, ألن أىداف الدولة تبدلت بدورىا, ع

الدولة كان في وقت مضى يتمثل في الحصول على موقع قوة يتفوق نسبيًا على الدول المجاورة وعلى 

مكاسب اقتصادية بالمقارنة مع المكاسب السابقة, ولكن الدولة اليوم ىي أكثر اىتمامًا بموضوع 

ستوى أعلى من الحياة, وىذا التقدم المكاسب االقتصادية المطلقة التي تمكن مواحنيها من التمتع بم

االقتصادي يتطلب عالمًا مستقرًا يكون التعاون االقتصادي الدولي فيو ممكنًا والدول تعتمد على بعضها 

إلى حد كبير, والمشكالت األكثر صعوبة في عالم اليوم ال يمكن حلها إال عبر الجهود المشتركة, والطرق 

والوخالفات علوى المصالح تعتمد أكثر فيكوثر علوى الدبلوماسية الحالية المستخدمة في حل النزاعات 

الماىرة, والمساومات الهادئة الهادفة إلى تحقيق مستويات مقبولة من الجميع, كما يجب التفريق بين 

استخدام القوة والتهديد باستخدامها وىو األكثر شيوعًا في العالقات الدولية والذي يبدو جليًا في 

, ونشاىد حاليًا تغيير عالمي لمفهوم القوة إذ في ظل التعادل DETERRENCE(2).عمليات الردع

النووي لموازين القوى على المستوى العالمي يستحيل على القوى العظمى تغيير ىذه الموازين المركزية, 
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ىذه ألن مثل ىذه لمحاوالت محاحة بالخطورة الكبرى, وىذه الحقيقة ال تترك إال مجااًل واحدًا للعب في 

ولقد نادي جورباتشوف باستبعاد استخدام القوة في , الموازين في الدول الهامشية وىي القوى اإلقليمية

ورغم ذلك فإن القوة ستظل تلعب دوراً , حل الصراعات العالمية وأضاف إليها الصراعات اإلقليمية أيضًا 

 (1)م الدولي .حاسماً كوسيلة لتحقيق مصالح الدول وكقياس لمكانها ووضعها في النظا

  الناتو شمال األحلسي أسباي تشكيل حلفNATO2 

كان عهد الحري الباردة محتدم الصراع بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي  حول دول التقاحع   

االستراتيجي في أوربا واسيا, وتمكنت الواليات المتحدة األمريكية من أمركة أوربا سياسيا وعسكريا ضد 

لت حلف شمال األحلنطي االتحاد السوفيتي , وأحلقت على حلفائها تسمية األنظمة الديموقراحية, وشك

كحلف عسكري مضاد  لالتحاد السوفيتي, وتمكنت بعد انتهاء الحري الباردة من    NATOالناتو  -

أمركة دول شرق أوروبا)أوربا الشرقية( عبر عدد من الحروي واالنقالبات التي صلفت تقسيم تلك الدول 

اديا مع دول غري أوروبا وتحقق إلى دويالت يسهل السيطرة عليها لتدمجها سياسيا وعسكريا واقتص

التفوق األمريكي الساحق في قارة أوربا, وللحلف أىداف عسكرية ىالمية أصرى تتسق مع المنهجية 

 األمريكية التوسعية وىي :

 

 .حماية دول العالم بشكل عام؟ وحماية الدول األعضاء فيو بشكل صاص 

 حفظ األمن واالستقرار؟ 
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الهدفين ذات المنحى االستراتيجي السياسي والعسكري وىي أىداف  يبدوا واضح من صالل ىذين 

ىالمية معومة وفضفاضة تتيح حرية الحركة العسكرية  وحشد ونقل القطعات باتجاه أي دولة ترغب أمريكا 

غزوىا أو تضعها ضمن دول التقاحع االستراتيجي  المنتخبة في اللوحة االستراتيجية العليا لسياسة الواليات 

 (1)دة األمريكية.المتح

 الدور والمهام العالمية

" لغرض تنفيذ مهام إستراتيجية عسكرية ذات منحى سياسي واقتصادي NATOشكل "حلف الناتو 

صططت لها الواليات المتحدة لمدى بعيد ويعتبر الحف الظهير العسكري الساند للواليات المتحدة 

ذاك "االتحاد السوفيتي" نقطب الثاني في العالم ااألمريكية, وكان الغرض المعلن من تشكيلو  التصدي لل

ضمن إستراتيجية الحري الباردة ويعتبر ىذا ىو الهدف والغاية االستراتيجية من التشكيل, ولكن الملفت 

للنظر ترك أعضاء الحلف الباي مفتوحا أمام مهام حربية مستقبلية ىالمية تطال كافة بقع األرض  عند 

, كما أن  الدور العسكري المحوري الذي 1,2األمريكية كما مبين باألىداف الحاجة وحسب المخططات 

( في "أفغانستان" و"العراق" والتقري الناعم نحو NATOيقوم بو حلف شمال األحلنطي )حلف الناتو

القوقاز "جورجيا" حاليا ىو صارج اإلحار االستراتيجي الذي تيسس من اجلو الحلف في بداية النصف 

قرن الماضي والذي ينتهج العقيدة الدفاعية, وكما أعلن  لحماية أوروبا الغربية من الخطر الثاني من ال
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, ويفترض بعد تفكك االتحاد السوفيتي تنتفي الحاجة والدور العسكري آنذاكالشيوعي السوفيتي وقواتها 

 (1).لهذا الحلف بعد تحقق الغاية من تشكيلو

ك لدى عدد كبير من المفكرين ىو عملية التحول   من العقيدة ولكن المثير للجدل وما يثير الريبة والش 

العسكرية الهجومية وتنفيذ مهام حربية ىجومية في دول  إلى العقيدةعن أوربا(  )دفاعيالعسكرية الدفاعية 

العالم تستند في مفاىيمها اإليديولوجية إلى فكر المحافظين الجدد ممزوجا بشهوة وجشع رؤوس األموال 

( المرتزقة. الو, حالنفط, السالالمال , الجنسيات,الشركات الكبرى القابضة المتعددة )مريكية األالكبرى 

في محاوالت سادية حمقاء للهيمنة على مقدرات وثروات الشعوي وإعادة العالم والمنطقة إلى مفهوم 

السالح, والهيمنة االستعباد واالستعمار, وفتح أسواق صناعة ونقل واحتكار النفط والغاز, وترويج سوق 

على صناعة وتجارة المرتزقة وبقية المنتجات األمريكية في العالم وأسيا والعالم العربي وما يطلقون عليو 

"الشرق األوسط" , باستخدام القدرة العسكرية من القوات األمريكية والقوات المتحالفة معها من )حلف 

متحدة صهوة القوة مطلع التسعينيات من القرن ( وبرز ىذا جليا منذ اعتالء الواليات الNATOالناتو

( بمهام ودور عسكري محوري في غزو واحتالل  أفغانستان NATOالماضي,كما وشارك )حلف الناتو

حيث تمكن األفغان من ىزيمتو حيلة تلك السنوات وكذلك التقري الناعم نحو روسيا والصين ومنطقة 

( كتنظيم NATOة حلف شمال األحلنطي )الناتوالقوقاز, وقد تحولت الواليات المتحدة من قياد

عسكري وسياسي إلى مفهوم الهيمنة على التحالف وإشراكو في جميع حروي أمريكا كحليف استراتيجي 

وانطالقا من إيديولوجيات راديكالية متشددة , مما أشاع تصور لدى الكثير من المفكرين بين ىناك ثمة 

وسبق أن صرح الرئيس األمريكي السابق "بوش" في إحدى "حري صليبية جديدة " تشن على اإلسالم 

                                                           

األحالف والتكتالت العسكرية حبقا لقواعد القانون الدولي العام, المصدر ( انظر السيد مصطفى أحمد أبو الخير" النظرية العامة في (1
 56السابق ,ص



 

11 
صطاباتو عند بدء غزو العراق وتراجع بعد أن استدرك انفالت مفاىيمو الراديكالية التي تدل على تشدده 

الديني بقولو إنها "حري صليبية", وكثيرون ىم  في الشرق األوسط يرون في السياسة األمريكية تذكي 

قسمهم عاموديا إلى سنة وشيعة وتتالعب بهم كجزء من إستراتيجية اكبر في ىذه الصراع بين المسلمين وت

" وأعضاءه من المحافظين الجدد في أمريكا 2المجال, وىذا جاء متناغما مع ما أوصى بو فريق "بلتشلي

وقد أعد وثيقة من سبع صفحات أحلق عليها تسمية "دلتا اإلرىاي" التي تستهدف تقسيم وتفتيت دول 

 (1)العربي واإلسالمي . العالم

نشرت صحيفة "كريستيان سياينسمونيتور" تقريرا لمحللها السياسي "ىيوارد الفرنشي" تحت عنوان )مهمة 

الناتو في القرن الحادي والعشرين االنتقال من أوروبا إلى العالم( ويشير الكاتب  إنو منذ انهيار االتحاد 

دأ حلف شمال األحلنطي "حلف الناتو" إعادة ىيكلة السوفيتي في مطلع تسعينيات القرن الماضي, ب

الحلف لمواجهة الواقع الجديد بعد انتهاء الحري الباردة والتحول من العقيدة العسكرية الدفاعية إلى 

العقيدة العسكرية الهجومية, وإقامة تحالف سياسي عسكري جديد يتالءم مع مخططات القرن الحادي 

ة على الموارد( , وكانت صطوتو  األولى توسيع "حلف الناتو" وضم والعشرين التوسعية)حروي السيطر 

أعضاء جدد من دول شرق ووسط أوروبا التي كانت في وقت من األوقات عضوا في حلف 

للحلف , وتوسيع ,"وارسو"وتهدف ىذه الخطوة ضمن أىداف عديدة أصرى إلى زيادة القدرة العسكرية  

والتحول من كيان عسكري يهدف حماية أمن أوروبا من االتحاد رقعة المهام من أوروبا إلى العالم , 

السوفيتي إلى كيان عسكري ىجومي يشارك في الغزوات العسكرية األمريكية عبر العالم , حيث تولى 

( قيادة أول عملية عسكرية لو صارج حدود القارة األوروبية في غزو واحتالل NATO)حلف الناتو

                                                           

 137 الدولية , العدد السياسة ,مجلة األوسط, القاىرة الشرق في الناتو لحلف المحتملة د. عبد الرحمن الهواري ,المهام ((1
 28,ص1999,
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نقلت بالفعل قيادة الجزء  2001حدة التي غزت أفغانستان أواصر عام أفغانستان, وإن الواليات المت

األكبر من العمليات العسكرية لو "حلف الناتو" مما يدل على تجانس وتفاىم كبير بينهما بالرغم من أن 

 (1)مقاتلي حالبان قد أوقعوا ىزيمة كبرى بقوات الحلف  ويبدوا العجز العسكري واضح للعيان.

عدد كبير من المفكرين والمحللين شكوك ومخاوف إستراتيجية ذات منحى عسكري حول تغيير  ييساو 

التوجهات والمهام "حلف الناتو" صالل السنوات العشر الماضية وماىية مهامو الحالية والمستقبلية, 

؟, وكما صصوصا بعد انتفاء دوره والهدف من تشكيلو مع انتهاء الحري الباردة وتفكك االتحاد السوفيتي

نعلم أن أبجديات تشكيلو ال تجيز التدصل العسكري للحلف في الحروي والغزوات والنزاعات الدولية 

صارج حدود القارة األوروبية , ولكنو شارك بالفعل  في غزو واحتالل أفغانستان واستالم المهام العسكرية 

هام أصرى في العراق إضافة إلى "قوات )إيساف( التابعة لحلف شمال األحلسي الناتو", وكذلك شارك بم

إقليم دارفور القارة اإلفريقية  وفي الشرق األوسط, والتقري الناعم إلى  -البحث عن دور في السودان 

القوقاز, مما يثير ىواجس عسكرية إستراتيجية تشكل قلق استراتيجي,ويشير ىذا التبدل العسكري )عقيدة 

ثاق الحلف ومهامو حيث بات "حلف الناتو" الظهير عسكرية ىجومية( إلى  متغيرات جوىرية في مي

العسكري االستراتيجي للواليات المتحدة األمريكية في حروبها وغزواتها , كما وقال "جيمس أباتري" 

المتحدث باسم حلف الناتو " لم يعد السؤال يقول ما ىو دور الحلف وإنما أصبح السؤال يقول كيف 

" ونجد من صالل ىذا التصريح حقيقة التحول العسكري االستراتيجي نقوم بهذا الدور بيفضل صورة ممكنة

 (2)في دور  ومهام حلف الناتو من أوربا إلى العالم.

                                                           

 31األوسط , المصدر السابق , ص الشرق الناتوفي لحلف المحتملة ( د. عبد الرحمن الهواري ,المهام(1
 .110,ص129 ,العدد 1997 الدولية, السياسة األحلنطي , القاىرة,مجلة لحلف الجديد االستراتيجي المفهوم حولجاد , ( عماد(2
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قالت سفيرة الواليات المتحدة في حلف الناتو"فيكتوريانوالند" ))أن الحلف قطع شوحا حويال في عملية 

تسعينيات القرن الماضي, وكذلك إجراء  التحول التي يمر بها, منذ مشاركتو في حري "البلقان" صالل

إصالحات ملموسة على ىياكل الحلف مما يؤدي إلى تحسين قدراتو على صوض عمليات عسكرية(( 

وأشارت على سبيل المثال إلى دور الحلف أثناء عمليات القصف الجوي ضد "صربيا" في حري 

ن أعلى سلطة في الحلف , حيث كانت كل عملية قصف تحتاج إلى تصديق م 2000"كوسوفو" عام 

وىذا يحد من الفعاليات العسكرية, واآلن وأصبح  بمقدور قيادة عمليات الحلف في "أفغانستان" اتخاذ 

قرارات القصف الجوي دون العودة إلى مجلس حلف شمال األحلنطي وىذا يعطي انطباع يقود إلى حقيقة 

 (1)ة الهجومية( وىذا مؤشر صطير .راسخة أن الحلف انتهج مسلك ىجومي بالفعل )العقيد العسكري

 متغيرات إستراتيجية وتكتيكية

أجرت الواليات المتحدة األمريكية وعدد من دول أوربا األعضاء في حلف الناتو عدد من اإلجراءات 

والمتغيرات االستراتيجية ذات الطابع السياسي العسكري, صصوصا بعد األزمة المالية وتردي جاىزية 

الواليات المتحدة  القوات األمريكية من جراء غزو العراق وأفغانستان, وكان عدد من مراكز الدراسات في

األمريكية اعدوا مشروعا للتعاون االستراتيجي أحلق عليو تسمية )مشروع واشنطن الخاص بالناتو ( وىو 

يتسق مع مطالب عدد من الدول األوربية ذات النزعة الكولينالية والطامحة للعب دور عسكري عالمي 

لم  , صصوصا إذا علمنا أن الواليات المتحدة يتسق مع االستراتيجية العسكرية األمريكية للهيمنة على العا

األمريكية عندما تستنزف قوتها الصلبة تميل إلى استخدام إستراتيجية "االقتراي الغير مباشر" عبر سياسة 

التحالفات باستخدام القوة الناعمة والذكية لغرض تحقيق أىدافها السياسية واالقتصادية دون استخدام 

                                                           

 119لمصدر السابق ,ص( عمادجاد , ا(1
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ها أو عبر فرض القوة من صالل حرف ثالث )الحري بالوكالة( واالتكاء على القوة أو بمجرد التلويح ب

حري األشباح, ويمكن رصد عدد من المتغيرات والمطالب والتوصيات لتعزيز الشراكة االستراتيجية 

السياسية والعسكرية بين الطرفين , ويبدو أنها وصفة عالج إليقاف االنهيار والفشل السياسي والعسكري 

ناتو" والقوات األمريكية في أفغانستان والعراق وكشف مخططات التقري الناعم إلى قوقاز "لحلف ال

 (1)  -واعتبرىا محاولة الهروي إلى األمام مرة أصرى:

 يستعد حلف الناتو تدشين قوة التدصل السريع التابعة للحلف في اقري وقت ممكن. -1

بحيث يتمكن من نقل القوات السريع   إنشاء ذراع مواصالت جوي للنقل االستراتيجي لقوات الحلف -2

 إلى مناحق الحري المنتخبة من صالل أسطول جوي مميز)تحسين قابلية الحركة(.

 دعوة عدد من دول الحلف لزيادة ميزانية الحلف العسكرية)تامين تمويل كافي لمهام مقبلة( -3

لى اللجنة العسكرية إدماج القسمين المدني والعسكري لموظفي الناتو الدوليين, وإدصال تعديالت ع -4

 في الحلف )وحدة القيادة واالقتصاد بالجهد(.

توسيع نطاق الحلف بالتعاون مع شركاء عالميين مثل اليابان وأستراليا وتفعيل صطط ضم دول أوروبية  -5

دولة بالفعل) التقري الناعم نحو القوقاز وروسيا والصين وكوريا  28جديدة إليو حيث يضم حاليا 

 الشمالية(.

                                                           

 30,ص, المصدر السابق  ( د. عبد الرحمن الهواري(1
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م دول مثل ألبانيا ومقدونيا إلى الحلف, وإشارة أقل بشين انضمام دول مثل جورجيا وأوكرانيا انضما -6

صوفا من رد فعل روسي, وكانت األحداث األصيرة بين جورجيا وروسيا قد بينت مدى قدرات الحلف 

 (1)للولوج إلى القوقاز واسيا التقري الناعم نحو القوقاز

تيح الفكر األمريكي واألوربي" وأحلقوا عليهم تسمية "مشروع تيسيس فريق استشاري بحثي  لو"مفا -7

واشنطن الخاص بالناتو, ويهدف الفريق كما يعلنون, "إيجاد الحلول والسبل الكفيلة بإعادة إحياء دور 

الناتو في تيمين الحماية واألمن للتحالف األمريكي األوروبي", باإلضافة إلى التفكير في األدوار التي يمكن 

 بها في التيثير على مسرح الصراع العالمي ؟.أن يلع

تعزيز صمود التحالف األمريكي األوروبي, وىذا يخضع لتوافق استخدام الوسائل  في "حري العقائد  -8

" والتي حددت أن الحري  2" وفي الغالب يرتكز على توصيات لجنة "بلتشليbeliefs warواألفكار

أن الحلف وأمريكا  بدءا يخسرون معاركهم في  ضد اإلسالم ستحتاج إلى جيلين قادمين, صصوصا

 أفغانستان والعراق وبقية البقع الملتهبة.

 دمج كافة القدرات لكل من أمريكا وأوروبا وفقا لو "المفهوم االستراتيجي للناتو". -9

عملياتي  وحدة القيادة وتقليص  -استراتيجي  -لسعي إلى أنشاء جهاز قيادة  من ثالث مستويات و ا 10

قرات االنتشار المشتركة إلى ثالثة فقط عوض الستة المتواجدة حالياً. الصاروصية نظرا ألىميتها  في عدد م

سياسة الردع ضد أي تهديد صاروصي محتمل)حري النجوم(, وتعزيز أداء أنظمة اإلنذار المبكر والدفاع 

 (2).الجوي واألرضي

                                                           

, 199أيار ,  83 األوسط,العدد شؤون سياسية, بيروت,مجلة وجيو استراتيجية أىداف البلقان وحري الناتو , توسع ذياي ( محمد(1
 30ص
 31( محمدذياي , المصدر السابق, ص(2
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 املبحث انثاًَ 

 المعاىدات السياسية

تحتل العالقات االقتصادية الدولية أىمية جد بالغة على صعيد كافة دول العالم إلى أن أضحت المحرك 
تلك العالقات يتحدد مستوى األساسي والرئيسي لكل مناحي الحياة داصل جميع الدول, فبموجب 

 (1)التنمية االقتصادية التي ال يخفى أثرىا البارز على جميع األصعدة االجتماعية والثقافية بل والسياسية.

 القسم األول 

 التعريف بالعالقات االقتصادية الدولية

نتناول في ىذا القسم مجموعة من المسائل األساسية ذات الصلة المباشرة بالعالقات االقتصادية الدولية 
من حيث تحديد المدلول القانوني لمصطلح العالقات االقتصادية الدولية مبينين العوامل المنش ة 

لعالقات غيرمغفلين تلك والمساعدة لظهور العالقات االقتصادية الدولية ثم التطورات التي شهدتها ىذه ا
المجاالت التقليدية والمستحدثة لظاىرة العالقات االقتصادية الدولية , ونختم ىذا القسم ببيان المصادر 

 : التشريعية للعالقات االقتصادية الدولية وذلك حسب الترتيب اآلتي

 أوال : و ماىية العالقات االقتصادية الدولية

 : ام إلى قسمين رئيسيينتصنف العالقات االقتصادية يوجو ع

العالقات االقتصادية الوحنية ويطلق ىذا النوع من العالقة القانونية على تلك المعامالت االقتصادية   -1
و أشخاص اعتبارية توصف التي تتم داصل الدولة الواحدة وذلك إما بين أشخاص حبيعية وحنية أ

 (2).بالوحنية

 

                                                           

 174م , ص 1993محمد ربيع وإسماعيل صبري مقلد , موسوعة العلوم السياسية , الكويت , جامعة الكويت , ( 1(
 . 244م , ص 1994,  1, القاىرة , مركز البحوث الدراسات السياسية , ط  واالقتصادية نيفين سعد , معجم المصطلحات السياسية( (2
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 Code ويطبق على ىذا النمط من العالقات االقتصادية القانون الوحني الذي يدعى القانون التجاري 

de Commerce ومن البديهي أن ىذا القانون ال يطبق إال على أشخاص محدودين وعلى ,
عالقات قانونية معينة يعمل القانون على تبيين ىؤالء األشخاص الذين يوصفون بكونهم تجارا وعلى 

عالقات التي تنشي لدى ىذه الف ة وذلك بحسب شكلها أو مضمونها كما بين ذات القانون األعمال ال
االقتصادية والشركات ذات الغرض التجاري مبينا اآلثار القانونية المترتبة على النشاط التجاري بوجو عام 

لدولية قى إلى مستوى ا, وىذا كلو ال يندرج في موضوع دراستنا لكون أن ىذا النوع من العالقات ال ير 
 (1) بل ىو نشاط تجاري وحني محض .

و العالقات االقتصادية الدولية : وىو نمط ثان من العالقات االقتصادية يعتبر أكثر تطورا وأكثر تشعبا  2
من العالقات االقتصادية الوحنية فيوصف بالتطور ألنو يحمل معنى اإلنفتاح العالمي على التجارة الدولية 

يدعو إلى البحث عن أسواق تجارية في دول أصرى غير الدولة التي انطلق منها المشروع  وبالتالي
اإلقتصادي على الذات ويدعو ويشجع التكامل  التجاري وىذا النمط من العالقات يقاوم سياسة اإلنغالق

ية الضيقة بين بين الدول باإلضافة إلى أنو ينعش الحركة االقتصادية الدولية ويتجاوز حدود العالقات الوحن
يفتح أمامها آفاقا واسعة للرواج والكثافة مما يؤثر على الدواليب اإلقتصادية ويشجع التنمية الوحنية بل 

 (2)ويرقي بالصناعة الوحنية والمنتجات إلى مستوى رفيع لضمان المنافسة االقتصادية العالمية.

وإذا كانت العالقات االقتصادية الوحنية محكومة كلها وبدون أي إستثناء بقواعد القانون التجاري فإن 
األمر ليس كذلك على مستوى العالقات االقتصادية الدولية التي توصف بكونها عالقات متحررة 

ة حتى ولو ومتشبعة, وال يحكمها بالضرورة نمط تقليدي واحد وال تخضع إلى ذات القواعد القانوني
إتحدت مضامين تلك العالقات أو تشابهت وتطابقت وذلك عائد إلى غياي سلطة تشريعية تسن قواعد 
العالقات االقتصادية الدولية بالرغم من أن العرف التجاري الدولي قد ساعد إلى حد كبير في صياغة 

 تتمتع بصفة اإللتزامية على قواعد قانونية وأنماط للعالقات االقتصادية الدولية إال أن ىذه القواعد ال
 (3). عكس القواعد القانونية المنظمة للعالقات االقتصادية الوحنية

                                                           

 255, ص  , المصدر السابق  واالقتصادية المصطلحات السياسية نيفين سعد , معجم( (1
 79ص–المصدر السابق –القانون الدولي العام–علي صادق أبوىيف. د( (2
 81-80ص–المصدر السابق –القانون الدولي العام–علي صادق أبوىيف. د( (3
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 .وسائل تمييز العالقتين

 : مميزات العالقة االقتصادية الوحنية - أ

إن أىم ما يميز العالقة االقتصادية الوحنية عن العالقة االقتصادية الدولية أن ىذا النوع من العالقة ال 
 للقانون التجاري في الدولة التي حصل فيها التعامل التجاري بحيث ال يكون لذلك القانون أي يخضع إال

منافس لو على مستوى التطبيق العملي داصل الدولة وبالتالي فهو ينفرد بتنظيم العالقات االقتصادية دون 
اء الوحني يكون ىو أي منازعة بحيث يكون اإلصتصاص القانوني معقود لو وحده , ويستتبع ىذا أن القض

جهة اإلصتصاص الوحيد لنظر المنازعات التي تنشي عن ىذا النمط من العالقات االقتصادية , فلو تعاقد 
تاجر جزائري مثال مع تاجر جزائري آصر في الجزائر على بضاعة موجودة بالجزائر فإن القانون التجاري 

نونية , ولو وقع تنازع بين الطرفين في تلك الجزائري ىو وحده الذي يحكم ىذا النوع من العالقة القا
العالقة فإن القضاء الجزائري أيضا يكون ىو جهة اإلصتصاص الوحيدة لنظر تلك المنازعة والفصل فيها 

التشريعي للقانون الوحني وينفرد  وحتى ينعقد اإلصتصاص , ون التجاري الوحني بموجب أحكام القان
القضاء الوحني بنظر موضوع العالقة القانونية البد من التعرض قبل ذلك إلى عناصر ىذه العالقة القانونية 
التي تعتبر المتحكم الرئيسي في مدى صضوعها للقانون الوحني ووالية القضاء الوحني عليها فيشترط 

االقتصادية من حاملي الجنسية الوحنية بكونهم مواحنين حسبما  بالدرجة األولى أن يكون أحراف العالقة
ىو محدود بقانون الجنسية باإلضافة إلى نشوء العالقة القانونية داصل إقليم الدولة ومنتجة آلثارىا في 
نفس الدولة , فإذا توافقت كل ىذه العناصر أمكن القول ساعتها أن العالقة االقتصادية ىي عالقة تجارية 

 (1).وبالتالي حبق عليها القانون التجاري الوحني ونظر القضاء الوحني المنازعات التي تنشي عنهاوحنية 
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 : ي و مميزات العالقة االقتصادية الدولية

في مقابل النوع الداصلي والوحني للعالقة االقتصادية فإن العالقة االقتصادية الدولية ال تحكمها نفس 
اآلليات القانونية التي تحكم العالقة االقتصادية الوحنية فليس بالضرورة أن تحكم بالقانون التجاري 

من إصتصاص القضاء الوحني ومن باي أولي فإن نظر المنازعات الناش ة عنها التقع بشكل آلي ض
الوحني ومدد ذلك أن ىذا النوع من العالقات القانونية يحوي عنصرا أجنبيا يبرز من صالل إحدى 

 : المستويات الثالثة اآلتية

 : على مستوى أحراف العالقة القانونية -

ىذا األمر فكلما تباينت جنسية ىذه األحراف كلما صرجنا من دائرة المنظومة التشريعية الوحنية , ويتحقق 
سواء في عالقة األشخاص الطبيعيين أو اإلعتباريين كما لو تعاقد جزائري مع فرنسي , أو تعاقدت شركة 
جزائرية مع شركة فرنسية أو تعاقدت الدولة الجزائرية مع الدولة الفرنسية , فبظهور ىذا العنصر األجنبي 

لعالقة االقتصادية في إحار العالقة على مستوى حرفي العالقة القانونية أصبح من الضروري تصنيف ا
وليس بالضرورة تكافؤ األحراف األجنبية من حيث عددىا بل يكفي أن يكون أحدىا في حالة   الدولية

التعدد الينتمي إلى نفس المنظومة القانونية كما لو تعاقد عشر جزائريين مع شخص أجنبي فهذا يخرج 
ويكون اإلحتكام في تحديد جنسية األشخاص إلى قانون  العالقة من إحار الوحنية إلى إحار الدولية .

, وقد حدد قانون الجنسية الجزائرية األشخاص الذين Code de la Nationalite الجنسية
كما بين األشخاص المكتسبين للجنسية الجزائرية في   07 - 06يعتبرون جزائريين أصال في المواد 

وفي ىذا الصدد فقد يحمل شخصا ما عدة جنسيات بما يعرف  .من ذات القانون 10 - 09المواد 
قانونا بحالة تعدد الجنسية فيثار السؤال عن كيفية تحديد جنسيتو والحقيقة أن ىذه الحالة قد عالجها 

منو بإعتبار أن الشخص يعتبر جزائريا إذا كان يحمل الجنسية  22القانون المدني الجزائري في المادة 
 (1)الجزائرية
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بين تلك الجنسيات المتعددة مهما كانت درجة ورتبة الجنسية الجزائرية أي كونها أصلية أو مكتسبة من  

وكونها الجنسية األولى أو الوسطى أو األصيرة فالعبرة يكونو يحمل الجنسية الجزائرية من بين الجنسيات 
سيات فإننا نراعي الجنسية العديدة التي يحملها , أما إذا لم تكن الجنسية الجزائرية من بين تلك الجن

اإلرتباط  الحقيقية لذلك الشخص من بين الجنسيات العديدة التي يحملها وىي عادة ما تتحدد بحسب
الفعلي لذلك الشخص بإحدى الدول التي يحمل جنسيتها . وفي مقابل حالة تعدد الجنسية فقد 

ي منعدم الجنسية يعتبر شخصا يتصادف و ولو أن ذلك نادر و التعامل مع شخص ال يحمل أية جنسية أ
 (1). أجنبيا ولكنو ال يخرج العالقة القانونية إلى دائرة العالقة الدولية نظرا لعدم إنتمائو إلى أي دولة

 : على مستوى سبب العالقة القانونية -

قد ال يبرز العنصر األجنبي على مستوى أحراف العالقة القانونية ولكنو يبرز على مستوى سببها ويتحقق 
ذلك كلما نشي سبب العالقة القانونية في ظل نظام تشريعي متباين أي أن العالقة القانونية نشيت في ظل 

تونس لتنفيذ عقدىما في نظام تشريعي لتفنذ في ضوء تشريع آصر كما لو تعاقد تاجران جزائريان في 
الجزائر فإن سبب العالقة القانونية قد نشي شابو عنصر األجنبية من ىذا الجانب مما يخرجو من إحار 
العالقة االقتصادية الوحنية إلى مصاف العالقة االقتصادية الدولية , فكلما نشي السبب في الخارج إال 

 (2).الصرفة إلى نطاق الدولية ونقل العالقة القانونية من دائرة العالقة الوحنية

 : على مستوى محل العالقة القانونية -

ومحل العالقة يتحدد بموضوعها أو الغاية منها ومكان تواجد المتعاقد عليو , فبتواجده داصل أي دولة 
أجنبية فإن ذلك يخرج العالقة إلى دائرة الدولية كما لو تعاقد جزائريان على سلعة تجارية موجودة صارج 

وال يشترط توافر ىذه  , نونيةحدود الدولة الجزائرية فإن ىذا يظفي صفة الدولية على ىذه العالقة القا
العناصر مجتمعة العتبار العالقة االقتصادية دولية ولكن يكفي توافر أحدىا فقط حتى تصبح العالقة 
االقتصادية دولية في معزل عن والية كل من التشريع والقضاء الوحنيين وبالتالي فهي تخضع لنظام 

 . ةتشريعي وقضائي متميز عن العالقة االقتصادية الوحني
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11 
من كل ما سبق نخلص إلى أن العالقة االقتصادية الدولية ىي صورة متميزة عن العالقة االقتصادية الوحنية 

في العالقة االقتصادية الوحنية  ومرد التمييز أن ىذا النوع من العالقات يتميز بخصائص وميزات التتوافر
ومن تم فإن النظام القانوني الذي ينظم كلتا العالقتين ليس واحدا كما أن المنازعات المثارة بشينهما 
اليخضع بالضرورة إلى نفس الميكانيزمات القانونية كلو مما يجعل العالقة االقتصادية الدولية أكثر تحررا 

ية ويرقى بها إلى مصاف العالقات الدولية من حيث إنشائها اآلثار من قيود المنظومة التشريعية الوحن
 (1)المترتبة عليها ووسائل حل التنازع فيما تنشي عنها من منازعات وصالفات بين أحرافها

  . ثانيا : عوامل نشوء وتطور العالقات االقتصادية الدولية

وز العالقات االقتصادية الدولية كعوامل نتناول في ىذا المضمار العوامل التي أدت وبشكل مباشر إلى بر 
إنشائية وتشجيعية ثم نتناول كيفية تطور العالقات االقتصادية الدولية بعدما شقت أفقا واسعا في مجال 

 . التبادل التجاري فيما بين شعوي ودول العالم المختلفة

 . و عوامل نشية العالقة االقتصادية الدولية1

ز العالقات االقتصادية الدولية جد عديدة , ومع ذلك فإنو يمكننا التركيز إن األسباي التي أدت إلى برو 
على أىم تلك األسباي والتي تعتبر ركيزة أساسية في نشوء العالقة االقتصادية الدولية وبروزىا على أرض 

 : الواقع وتتمثل تلك األسباي فيما يلي

 : أ و نشوء دول ذات سيادة

حينما نعود إلى تاريو العالقات االقتصادية البشرية بوجو عام فإننا نجدىا كانت محكومة بمبدأ حرية 
التبادل التجاري فيما بين أفراد المجتمع الواحد وذلك في شكل تقديم سلع أو صذمات بشكل متعارف 

العالقة االقتصادية عليو وىو ما يعرف بنظام المقايضة االقتصادية , فبموجبو يتم التبادل بين حرفي 
بالسلع في مقابل بعضها فيدفع المزارع مثال مقدارا محددا من الحبوي نظير الحصول على عدد من 
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12 
بل ولقد شهد ىذا النظام قطاع الخذمات أيضا فتقدم الخذمة  لغنم وىكذا األمر في باقي السلع رؤوس ا

 (1)نظير السلعة المتكاف ة معها أو العكس .

 . الدولية واإلقليمية ي و نشوء المنظمات

من األسباي الرئيسية لنشوء وازدىار العالقات االقتصادية الدولية بروز المنظمات الدولية واإلقليمية مثل 
منظمة ىي ة األمم المتحدة على الصعيد الدولي ومنظمة جامعة الدول العربية على المستوى اإلقليمي 

بينها منظمات سياسية إال أنو من بين أىدافها تنمية  العربي . وقد تبدو ىذه المنظمات للوىلة األولى
فمن المالحظ مثال بين ىي ة األمم , العالقات االقتصادية واإلقتصادية بوجو عام بين الدول المنظمة لها

المتحدة تحوي في تركيبة أجهزتها ىي ة العمل الدولية وىي ة األغذية والزراعة والبنك الدولي لإلنشاء 
والتعمير وصندوق النقد الدولي والمؤسسة المالية الدولية وىي ة الطيران المدني وىي ة اإلستثمار الدولية 

أن جامعة الدول العربية قد توصلت إلى إبرام اتفاقية الدفاع المشترك والهي ة الدولية للتجارة . كما 
 (2).ار إنشاء السوق العربية المشتركةوالتعاون اإلقتصادي التي تم بموجبها إقر 

 و العوامل المساعدة للعالقات االقتصادية الدولية . 2

ولية وإلى جانبها تقوم مجموعة من إن كل ماسبق بيانو يعتبر ركائز أساسية لنشوء العالقات االقتصادية الد
العوامل المساعدة والمشجعة النتشار وانتعاش العالقات االقتصادية الدولية , وىي في الحقيقة عوامل  

 كثيرة ومتعددة ولكننا ىنا نشير فقط إلى األىم منها على التوالي :

 : أ و اإلنفتاح والتعاون اإلقتصادي بين الدول

الدولية ال تمكنها أن تزدىر إال إذا توافرت نية الدول في فتح حدودىا البرية إن العالقات االقتصادية 
فمن حيث اإلنفتاح اإلقتصادي الدولي والذي يبرز من , لجوية الستقبال التجارة الدولية والبحرية وا

ي صالل إستعداد الدولة الستقبال التجارة الدولية وفتح أسواقها أمامها وأمام رؤوس المال األجنبي ف
شكل إستثمارات إقتصادية وتجارية أجنبية وسبق أن بيننا بين الدولة تتمتع إيزاء ذلك بكل الحرية 
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واإلستقاللية فكلما تواترت لديها رغبة فتح أسواقها لتجارة غيرىا من الدول أمكن تحقيق التبادل 

المستقبلة بل البد من  التجاري الدولي والعكس , وىذه الرغبة ال تتحقق بمجرد توافر اإلرادة لدى الدول
إيجاد ميكانيزمات إقتصادية ووسائل قانونية تحقق ىذه الغاية ومن جملة ذلك إزالة العوائق اإلقتصادية 
أمام التبادل التجاري وحماية رأس المال التجاري الدولي بنصوص قانونية ال يرقى إليها الشك ألن 

ميدانية في التكامل التجاري الدولي وال يييهون المتعاملين اإلقتصاديين إنما ينشدون ىذه المسائل ال
بمجرد التصريحات السياسية لمسؤولي الدولة فهم يدرسون األسواق المتاحة لهم ويختارون أنسبها 
إلستثمار رؤوس أموالهم حسبما توفره الدولة من إمكانيات المحافظة على المال األجنبي ويعتبر 

رائية وتوفير الظروف األمنية من األسباي التي يبني عليها اإلستقراراإلقتصادي وارتفاع القدرة الش
 (1).المتعاملين اإلقتصاديون قراراتهم في مجال العالقات االقتصادية الدولية واإلستثمار الدولي 

 . ي و تطور وسائل النقل

وسائل النقل , فمن  إن المتتبع للتجارة الدولية يالحظ بينها تتطور بإتساع رقعتها تبعا للتطور الذي شهدتو
المعروف أنو بظهور صطوط السكك الحديدية أمكن نقل كميات ىامة من السلع والبضائع من دولة 

رة سواء فيما ألصرى , كما أن تطوير األساحيل االقتصادية البحرية ساىمت إلى حد كبير في انتعاش التجا
لجوية أمكنها ضري الرقم القياسي في ومن جهة أصرى فإن األساحيل االقتصادية ا,  بين أكثر من دولة 

نقل البضائع الى أبعد مراكز اإلستقبال في الكرة األرضية في زمن قياسي بحيث أصبح في اإلمكان نقل 
بضاعة سريعة التلف بسرعة فائقة من دولة ألصرى في سويعات قليلة وفي ظروف الئقة للمحافظة عليها 

 (2). من التلف
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 . ديةج و نشوء األحالف اإلقتصا

مستقاة أساسا من األحالف العسكرية وىي قد التسمى أحالفا ولكنها  إن فكرة األحالف اإلقتصادية
تسعى إلى تحقيق غايات مشتركة شكل إنفرادي أو جماعي وقد برزت ىذه التكتالت  تكتالت إقتصادية

في الوقت الراىن بشكل بارز لدرجة أنو لم يعد ىناك مجال للدول المنفردة في مواجهة ىذه األحالف أو 
عالمي ال التكتالت إال باإلنضمام إليها أو صلق تكتالت إقتصادية موازية لها . ومن المعلوم أن اإلقتصاد ال

تحكمو القيم األصالقية بل تطفى عليو الهيمنة المصلحية وأضحت ىذه التكتالت اإلقتصادية الكبرى 
تتنازع فيما بينها مناحق النفوذ والمتمثلة في الدول المنفرذة وكينها أمام إستعمار إقتصادي من نوع جديد 

ثلة وذلك مثل تنظيم السوق مما يحتم على الدول اإلنضمام لهذه األحالف أو إنشاء أحالف مما
األوروبية المشتركة والتكتل اإلقتصادي األمريكي و تكتل دول شرق آسيا , والتكتالت العربية مثل 
السوق العربية المشتركة واتحاد دول الخليج العربي وتكتل دول إتحاد المغري العربي ) الجزائر و تونس و 

ادي قائم بين كل ىذه التكتالت الحتالل الساحة اإلقتصادية ليبيا و موريطانيا و المغري ( .فالصراع اإلقتص
العالمية مما يلزم الدول في أن ال يكفي على وضع الحياد أو ال تتخذ موقفا سلبيا إتجاه ىذه التكتالت 

 (1). اإلقتصادية العالمية

  . ثووالثووا : و مجووواالت العالقووووات االقتصادية

إن مجاالت الدولية العالقات االقتصادية الدولية جد متسعة وجد متشعبة ومن صالل ذلك تبرز حركة 
التجارة العالمية في شتى صورىا بقدر مايلبي حاجة المتعاقدين الدوليين , ومع ذلك فإن مجاالت محددة 

ير واإلستراد اللتين ظهرتا تبقى ركيزة لهذه المجاالت يقع في مقدمتها البيوع الدولية مع آلية حركة التصد
لنشاط تجاري مستقل قد تقوم بها جهة مستقلة عن المتعاقدين ترمي إلى تحقيق الربح الجاري وبذلك 
نشيت مكاتب التصدير واإلستراد وتيسست شركات لتنفيذ ىذه العملية بيسطول بحري أو بري يقوم 

الخدمات الالزمة لتحقيق غرض التجارة بتنفيذ العقدين المتعاقدين وىذا ماقد يصنف ضمن عقود تقديم 
 (2). الدولية
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  348ينظر ماجد ابراىيم علي : "قانون العالقات الدولية", المصدر السابق , ص  ( (2
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 املبحث انثانث

 المعاىدات السياسية

أن المعاىدة السياسية في ىذه البلدان تمثل أىمية صاصة قياسا للمعاىدات االقتصادية واالجتماعية 
وبمثل ىذه األىمية يجري التمييز  فكثيرا ما بيعت دول أو ُكبلت حريتها من صالل ىذه المعاىدات .

بين المعاىدات الثنائية والجماعية باعتبار أن األولى غالبا ما تتضمن امتيازات والتزامات ونادرا ما تكون 
متوازنة بالنسبة للطرفين , في الوقت التي تضع الثانية قواعد دولية عامة مجردة غالبا وبالتالي تتراجع 

 (1)ف والغالب والمغلوي .فيها احتماالت األقوى واألضع

 انقًٍت انقاَىٍَت نهًعاهدة اندونٍت يف اندساحري انعربٍت

ال معنى للحديث عن الرقابة على دستورية المعاىدات الدولية في ظل الدساتير المرنة حيث 
تتساوىالقيمة القانونية للقانون والدستور والمعاىدة في أحسن األحوال إن لم تسمو المعاىدة على 
القانون وبالتاليتيتي مخالفة المعاىدة للتشريع الوحني بشقيو الدستوري والعادي معدلة لو بالضرورة . من 

وفي إحار الدساتير الجامدة ال معنى موضوع بالدساتير الجامدة تحديدا , ىنا يتحدد البحثفي ىذا ال
يمة القانونية للمعاىدة . للبحث في الرقابة على دستورية المعاىدات الدولية قبل البحثيوال في الق

وبمعنى آصر أن الحاجة للرقابة على دستورية المعاىدات الدولية تظهرحينما تتباين القيمة القانونية 
 (2)للتشريع الوحني والدولي . وإال فما جدوى ىذه الرقابة إذا تساوت القيمة القانونيةلهما .

والمالحظ أن الدساتير العربية في تحديدىا للقيمة القانونية للمعاىدة كانت قد توزعت بين 
ثالثاتجاىات , األول لم يحدد القيمة القانونية للمعاىدة , ومن بين ىذه الدساتير الدستور العراقي 

الفلسطيني والدستور  1971الدستور اإلماراتي لعام  1990والدستور اليمني لعام 2005النافذ لعام 
والدستور السوداني لعام  1973والدستور السوري لعام  1926والدستور اللبنانيلعام  2002لعام 

أما االتجاه الثاني 1996. والدستور المغربي لعام 1952والدستور األردني لعام  2005و  1996

                                                           
 3ص  –م  1984, 1ط  –الرباط  –المعارف  مكتبة –العام  الدولي القانون –د .عبدالقادرالقادري  (ِ (1
 52ص–نشر سنة دون–اإلسكندرية–المعارف منشية–العام الدولي القانون–أبوىيف صادق علي. د( (2
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عادي ما يعني أن إبرام من الدساتير العربية فنص صراحة على أن للمعاىدة قيمة قانونية مساوية للقانونال

معاىدة الحقة للتشريع المحلي ومخالفة لو تنتهي بالضرورة إلى تعديلو , ومن بينالدساتير التي تبنت ىذا 
يبرم الملك المعاىدات بمرسوم ويبلغها إلى مجلسي   2002االتجاه , الدستور البحريني لسنة 

 (1)للمعاىدة قوة القانون ........... ( الشورى والنواي فورا مشفوعة بما يناسب من بيان , وتكون 

) يبرم األمير المعاىدات ........ وتكون للمعاىدة قوة القانون بعد  1961والدستور الكويتي لسنة 
)  1996إبرامهاوالتصديق عليها ونشرىا في الجريدة الرسمية .......( والنظام األساسي العماني لعام 

ولية قوة القانون إال بعد التصديق عليها .......( والدستور القطري ال تكون (للمعاىدة واالتفاقيات الد
يبرم األمير المعاىدات واالتفاقيات بمرسوم , ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب 2003لعام 

من بيان , وتكونللمعاىدة أو االتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرىا في الجريدة 
 (2)(............الرسمية

) رئيس الجمهورية يبرم المعاىدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة  1971والدستورالمصري لعام 
بما يناسب من) بيان , وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرىا وفقا لألوضاع 

التالية ) يتولى مجلس الشعب االصتصاصات 1973 المقررة ..........والدستور السوري لعام
إقرار المعاىداتواالتفاقيات....... وكذلك المعاىدات واالتفاقيات التي تحمل صزانة  ‐5......... ‐:

الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التيتخالف القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذىا إصدار تشريع 
 (3)جديد(.

 ( النواي مجلس أعضاء ثلثي أغلبية بينس بقانون الدولية االتفاقياتان و )  

 ..........‐اآلتية : الصالحيات الجمهورية رئيس يتولى

 عليها مصادقا النواي,وتعد مجلس موافقة بعد الدوليةالمعاىدات واالتفاقيات   على المصادقة –ثانيا  
 النواي مجلس أن ويبد النصين ىذين استعراض  ومن(. تسلمها تاريو من يوما عشر صمسة مضي بعد

                                                           

 .5ص  –نشر  دون سنة –القاىرة  –دار النهضة العربية  –القانون الدولي العام  –أحمد رفعت  ((1
 25ص ‐ 1995 –القاىرة  –العربية  النهضة دار –الدولية  المعاىدات في الوسيط –إبراىيم  .علي انظر ((2
 26ص ‐انظر .علي إبراىيم مصدر سابق ( (3
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 الجمهورية لرئيس الدولية,وليس واالتفاقيات المعاىدات على المصادقة بعملية الفعلي بالدور يضطلع

 على المصادقة تفترض الدستور ( من 73المادة )  أن وتوكولي,بدليل دورشكليبر لكسوى فيذ
 ما يؤكد وما إحالتهاعليو تاريو من يوما عشر صمسة مضي بعد الجمهورية لرئيس منقب المعاىدة

 العالقات أنو ) لجنة على تنص النواي لمجلس الداصلي النظام ( من 88المادة )  أن إليو نذىب
 (1)..........  ‐ييتي : بما اللجنة ىذه تختص ‐الخارجية :

(  127المادة )  تنص القانونية (,كما اللجنة مع بالتعاون السياسية والمعاىدات االتفاقات دراسة‐رابعا
ينيب  بقانون الدولية واالتفاقيات المعاىدات على المصادقة عملية تنظيم أنو ) على النظام نفس من

 لمجلس الداصلي النظام ( من 88المادة)  نص أن النواي (.والمالحظ مجلس أعضاء ثلثي أغلبية
 الدستور / رابعا ( من 61المادتين )  نص ىو وفحوا صياغتو في متعارض وكينو يبدو العراقي النواي

 اصتصاص الداصلي النظام ( من 88المادة )  حددت ,حيث الداصلي النظام ( من 127والمادة ) 
 الدولية,في السياسية ) والمعاىدات االتفاقيات بدراسة النواي مجلس في الخارجية العالقات لجنة

 إلى الداصلي النظام ( من 127والمادة )  الدستور / رابعا ( من 61المادة )  فيو ذىبت الذي الوقت
 منها نوع تحديد دون الدولية واالتفاقيات المعاىدات جميع على بالمصادقة يختص النواي مجلس أن

 التدرج قاعدة إعمال ولكن العام يقيد الخاص القاعدة إلعم ىنا مجال ال أن المؤكد  بعينو . ومن
 مجلس فإن النصوص,وبالتالي من سواه ما يعلى الدستور لنص  تغليبا بالضرورة تقضي التي القانوني
 (2)السياسية . وغير منها المعاىدات,السياسية جميعى عل بالمصادقة يختص النواي

 

 

 

 

                                                           

 43,ص1984,  1ط –الرباط  –مكتبة المعارف  –القانون الدولي العام  –د. عبد القادر القادري   ((1
 .1984, 1ط –القاىرة -مصادره( دار النهضة العربية‐مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ) ماىيتو –د. صالح الدين عامر  ((2
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