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  ملخص البحث:
أع�ل الدبلوماسي� يف العالقات الدولية، ال بدأ النشاط اإلقتصادي يكتسب دوراً مركزياً يف أجندة 

سي� بعد الحرب العاملية الثانية، وذلك بسبب زيادة وعي الدول بأهمية الرخاء اإلقتصادي العاملي 
ويف مقدمتها الدول  ،بشكل عام، وأهمية ازدهار التجارة بشكل خاص. وقد اعتمدت غالبية بلدان العا�

قتصادية لتحقيق أغراض سياسية ومصالح إقتصادية. ويتمحور بحثنا عىل الدبلوماسية اإل  ،الرأس�لية
هذا حول مفهوم الدبلوماسية اإلقتصادية ونشأتها، وَ�يزها عن الدبلوماسية التقليدية من حيث املهام 
والوظائف. ك� يربز البحث املجاالت التي يتم فيها استخدام الدبلوماسية اإلقتصادية بجميع آلياتها، 

تطويع املوارد املتنوعة املوجودة كأداة لتحقيق مطامح ومبتغيات الفواعل الدولية من  ومن خالل
إىل أن الدبلوماسية اإلقتصادية تشارك يف عمليات التعاون  مكاسب سياسية وإقتصادية، وتوصل البحث

التجاري  التبادلسواًء عن طريق خالل اعت�د الفواعل الدولية عىل أدوات إقتصادية،  �والرصاع الدولي
والعقوبات  الشاملة العقوبات اإلقتصاديةمن خالل أو  ،واملساعدات اإلقتصادية يف حالة التعاون الدويل

  .الذكية يف حالة الرصاع الدويل
  

  پوخت�ى تو�ژین�وە:
   ملمالن�ى ن�ودەو��تیدا بوارى هاوکارى و ڕۆ�ى دبلۆماىس ئابورى ل� ه�ردوو

  ل�کۆ�ین�وەی�کى تیۆرى
چاالکی ئابوری ڕۆ��کی س�نت�ريی و ب�رچاوی ل� ئ�ج�ندای کاری دبلۆماتکاران ل� پ�یوەندیي� 
ئابووريي� ن�ودەو��تیي�کاندا گ��اوە، ب�تایب�تی ل� دوای ج�نگی دووەمی جیهان�وە، ئ�ویش ب�هۆی 

و زیادبوونی هۆشیاریی و�تان ل�بارەی گرنگی خۆشگوزەرانی ئابووری جیهانی ب�ش�وەی�کی گشتی 
و�تانی جیهان، ل�پ�شیان�وە و�تانی س�رمای�داريی گ�ش�کردنی بازرگانی دەرەکی ب�تایب�تی. زۆرب�ی 
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بۆ ب�دیه�نانی م�رامی سیاسی و ب�رژەوەندیي� ئابووریي�کانیان پشت ب� دبلۆماسی�تی ئابووری 
ه��دانی دەب�س�. باب�تی ئ�م تو�ژین�وەی� دەربارەی دبلۆماسی�تی ئابووريی�، ل� چ�مک و س�ر 

دبلۆماسی�تی ئابووری و جیاکردن�وەی ل�گ�ڵ دبلۆماسی�تی ت�قلیدی ل� ڕووی ئ�رک و ف�رمان�وە 
دەکۆ��ت�وە. ئ�م تو�ژین�وەی� ئ�و بواران� دەخات� ڕوو ک� تیایدا دبلۆماسی�تی ئابووری ب�ه�موو 

رە میکانیزم�کانی�وە بۆ گ�یش� ب� دەسک�وت� سیاسی و ئابووری�کان ل�الی�ن کاراکت�
ن�ودەو��تیي�کان�وە ب�کارد�ت. تو�ژین�وەک� ل� ئ�نجامدا گ�یشتۆت� ئ�وەی ک� دبلۆماسی�تی ئابووری 
ل� پرۆس�ی هاریکاری و ملمالن� ن�ودەو��تیي�کاندا ب�شدارە، جا ل� حا��تی هاریکاری ن�ودەو��تیدا 

کی ئابوری، یان ب�ت ب� پشتب�س� ب� میکانیزم� ئابوريی�کانی وەکو ئا�وگۆڕی بازرگانی و کۆم�
ئابووريی�  ل�حا��تی ملمالن� ن�و دەو��تی�کاندا ب�ت ل� ر�گ�ی سزا ئابووریي� گشتگیرەکان و سزا

  .زیرەک�کان
 

Abstract: 
The Role of Economic Diplomacy in International Cooperation and Conflict 

"Theoretical study" 
Economic activities have gained a central role in diplomatic agendas in 

International Relations, particularly after the second World war, This is because 
today states are largely motivated in economic welfare and trade. Many states in the 
world especially liberal states depend on economic diplomacy to achieve political and 
also economic interests. This research discusses economic diplomacy concepts, its 
rise and its differences with the classic diplomacy in terms of missions and roles. The 
research demonstrates the scope of using economic diplomacy with all mechanisms 
and resources exploited to achieve economic and political interests beyond state’s 
border. The research conclusion is: Economic diplomacy contributes to international 
conflict and cooperation processes, either through depending on economics 
instruments like trade and foreign assistance or depending on economic sanctions or 
smart sanctions in case of international conflicts 

 study deals with a secret German operation of an intelligence nature called 
Operation Mammut that dates back to 1943 during World War II. The importance 
of this study stems from scrutinizing an historical fact related to the efforts made 
previously in the framework of seeking to resolve the Kurdish issue and the 
independence of Kurdistan by means of intelligence and military. The study adopted 
an historical approach in order to draw political and security lessons that could be a 
light for a more accurate scientific understanding of the Kurdish issue in Iraq and its 
resolution in the future.  
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  قدمةالمـ
بلوماســية اإلقتصــادية أحــد املواضــيع املهمــة، التــي ُ�ــارَس عــىل صــعيد عالقــات الــدول �ثــل الد

واملنظ�ت الدولية والوحدات الدولية األخرى، وعىل الرغم من أنها ليست جديدة؛ حيث مورست قد�اً 
عـد ب� اإلمرباطوريات القد�ـة، إال أن أهميتهـا بـرزت تحديـداً بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة، وذلـك ب

إستحداث املؤسسات والتكتالت اإلقتصادية الدولية، والتي أدت إىل تزايد العالقات التجاريـة والتشـابك 
اإلقتصادي املعقد لإلقتصاد املعو�، وإستخدامها يف حاالت الرصاع الدويل أيضاً. يحاول هذا البحث تناول 

 أبعاد الدبلوماسية اإلقتصادية بأسلوب علمي دقيق.
ـاع والتعـاون يف مجـال : أهمية البحث تنبع جدوى البحث يف أنـه يجمـع يف التحليـل جـانبَي الرص

حيوي ومتزايد األهمية، أال وهو مجال الدبلوماسية اإلقتصادية، إذ إن هذا الحقـل بحاجـة إىل دراسـات 
جديدة يف هذا املجال، ك� يساعد الدارس� لفهم العالقات الدولية بصورة أوضح عند تحليـل الظـواهر 

 ولية املتعلقة بالعالقات اإلقتصادية الدولية، وعىل وجه الخصوص الدبلوماسية اإلقتصادية.الد
يهدف البحث إىل تبيان الجانب النظري للدبلوماسية اإلقتصادية من خـالل ضـبط  :أهداف البحث

، كـ� مفهومها وتوضيح دالالتها، والتفريق بينها وب� الدبلوماسية التقليدية من حيث املهام والوظائف
يهدف البحث إىل تبص� العامل� يف مجال العالقات الدولية من السفراء والدبلوماسي� وصناع القرار يف 
 كيفية استخدام الدبلوماسية اإلقتصادية من قبل الفواعل الدولية يف مجاالت التعاون والرصاع الدوليَ�. 

اإلقتصـادية يف حـاالت التعـاون يرتبط إشـكالية البحـث باسـتخدام الدبلوماسـية : إشكالية البحث
والرصاع الدول�، و�كن طرحها يف شكل سؤال رئـيس مفـاده: هـل يلجـأ الفاعـل الـدويل إىل اسـتخدام 
الدبلوماسية اإلقتصادية من أجل تحقيق مصالحه يف حاالت التعاون فقط، أم أنه يلجـأ إليهـا يف حـاالت 

السـلمية فقـط؛ كالتبـادل التجـاري وعقـد  الرصاع أيضـاً، وهـل يقترصـ هـذا اإلسـتخدام عـىل الوسـائل
اإلتفاقيات اإلقتصادية ومذكرات التفاهم، أم أن الدبلوماسية اإلقتصادية تشـتمل أيضـاً عـىل العقوبـات 

 اإلقتصادية بأنواعها املختلفة، إضافة إىل الوسائل السلمية؟
يلجأ الفاعل الـدويل  إنطالقاً من إشكالية البحث �كننا طرح فرضية البحث كاآل�: : فرضية البحث

ـاعي؛  إىل إستخدام الدبلوماسية اإلقتصادية لبلوغ أهدافه السياسية واإلقتصادية بشقيها التعـاو� والرص
 وتتضمن هذه الدبلوماسية أدوات وإجراءات عقابية إضافة إىل إحتوائها سبل التعاون اإلقتصادي. 

ومجـاالت اسـتخدامها تشـتمل عـىل  �ا أن البحث حول الدبلوماسـية اإلقتصـادية: منهجية البحث
الجانب النظري، عليه فقد تم فيه اإلعت�د عىل عـدة منـاهج؛ منهـا املـنهج الوصـفي التحلـييل، وذلـك 
لتحليل الظاهرة محل الدراسـة ووصـفها وتفسـ�ها وإسـتخالص النتـائج مـن أجـل تعميمهـا. كـ� تـم 

دية وتطورهـا. هـذا باإلضـافة إىل املـنهج إستخدام املنهج التأريخي ملعرفـة نشـأة الدبلوماسـية اإلقتصـا
املقارن لتبيان إستخدام الدبلوماسية اإلقتصادية بشكل مختلف يف مجال� إثن� ه� التعاون والرصاع يف 

 العالقات الدولية. 
�كننـا اإلشـارة إىل نـوع� مـن الدراسـات بخصـوص موضـوع البحـث؛ أولهـ� : الدراسات السابقة

لوماسية اإلقتصادية لبلٍد ما تجاه بلٍد أو بلدان أخرى، غ� أنها � تتطـرق إىل دراسات تتضمن تناول الدب
الجانب النظري من الدبلوماسية اإلقتصادية إال بشكل يس� قد ال يتجاوز تعريف أو تعريفان لها، ومن 
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لغرض اإلحاطة �وضوع البحث، باإلضافة إىل املقدمة واالستنتاجات، تم تقسـيمه  : هيكلية البحث
ثالثة مباحث؛ يأ� املبحث األول تحت عنوان: الدبلوماسية اإلقتصادية؛ املفهوم والنشأة واملهام، وقد إىل 

ــب األ  ــا يف املطل ــ�، تناولن ــك يف مطلب ــاديةوزع ذل ــية اإلقتص ــوم الدبلوماس ــأة ول مفه ــا� نش ، ويف الث
سـية اإلقتصـادية والفـرع الدبلوماسية اإلقتصادية ومهامها يف فرع�؛ الفـرع األول تنـاول نشـأة الدبلوما

املبحث الثا�، يتناول استخدام الدبلوماسـية الثا� ركز عىل املهام التي تؤديها الدبلوماسية اإلقتصادية. و 
املطلـب األول يتعلـق الـذي بـدوره ينقسـم إىل مطلبـ� إثنـ�، فاإلقتصادية يف مجال التعـاون الـدويل، 

يتطـرق  جارة والتعاون اإلقتصادي الدويل. واملطلب الثا�يف مجال التاستخدام الدبلوماسية اإلقتصادية ب
املبحـث الثالـث واألخـ� فقـد خّصـص كمساعدات إقتصادية. أما  إىل استخدام الدبلوماسية اإلقتصادية

، وذلك من خالل مطلب� أيضـاً؛ يف للرتكيز عىل استخدام الدبلوماسية اإلقتصادية يف مجال الرصاع الدويل
وم العقوبات اإلقتصادية الشـاملة وأهـدافها، ويف الثـا� تـّم التطـرق إىل العقوبـات األول تم تناول مفه

 الذكية. ويف الختام، ذُكر أهم االستنتاجات التي توصل إليها البحث.
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  المبحث األول

  الدبلوماسية اإلقتصادية؛ المفھوم، النشأة، والمھام
للبحــث، نحــاول يف املطلــب األول ضــبط �ــا إن الدبلوماســية اإلقتصــادية يشــكل اإلطــار الــرئيس 

مفهومها والتعرف عليها وما تحملها من معاٍن ودالالت. ومن ثم نتطرق إىل موضوع نشأة الدبلوماسـية 
اإلقتصادية وم�رستها يف الحضارات القد�ة، وتطورها تأريخياً حتى يومنا الحارض، مـع ذكـر مـا تؤديهـا 

  ب الثا�.من مهام يف العالقات ب� الدول يف املطل
 

  مفهوم الدبلوماسية اإلقتصاديةاملطلب األول: 
التي تقيم عربها الدول عالقاتهـا الخارجيـة. إنهـا وسـيلة  العمليةالدبلوماسية �عناها الشامل هي 

الحلفاء للتعاون، ووسيلة الخصوم لحل النزاعات دون اللجوء إىل القوة. فالدول تتواصل وتسـاوم وتـؤثر 
 .)١( حل خالفاتها عن طريق الدبلوماسيةإحداها يف األخرى وت

يعرف هارولد نيكلسون الدبلوماسية كونها: " ادارة العالقات الدوليـة عـن طريـق املفاوضـات أو  
طريقـة معالجـة وادارة هـذه العالقـات بواسـطة الســفراء واملمثليـ� الدبلوماسـي�، فهـي عمـل وفــن 

 .)٢( الدبلوماسي�"
�ا أن اإلقتصاد ُ�ثل، ال سي� يف املرحلة الراهنة، أولوية ملحة لكـل دول العـا�، وذلـك ألن إعـادة  

توزيع ميزان القوة تستند بصورة كب�ة إىل املعيار اإلقتصادي. وأصبح اإلقتصاد يحتل املركزيـة يف أعـ�ل 
مالً أساسياً للقوة والنفوذ، و�ـا أن الدبلوماسي�، لذا فقد تنامى دور الدبلوماسية اإلقتصادية بصفتها عا

  مفهومها بشئ من التفصيل. الدبلوماسية اإلقتصادية �ثل محور موضوع البحث، عليه نحاول تناول
ُعرِّفت الدبلوماسية اإلقتصادية من قبل املختص� يف حقل العالقات اإلقتصادية الدولية بتعـاريف  

 عىل عنرص مع� أو عنارصمعينة، بيـن� ركـز أخـرون متباينة بعض الشئ، وذلك إلرتكاز بعض املختص�
 عىل غ�ها من العنارص ومن زوايا مختلفة. 

فهناك من يرى بأن الدبلوماسية اإلقتصادية هي"تلك النشاطات الدبلوماسية التي تستخدم العامل 
يف التـأث� عـىل . أي استخدام الوحدات الدولية ملقـدراتها اإلقتصـادية )٣(اإلقتصادي يف التعامل السيايس"

الدول االخرى، هذا التعريف يحتكر الدبلوماسية اإلقتصادية يف األدوات اإلقتصادية، إال أن الدبلوماسـية 
اإلقتصـادية تشـتمل عـىل اإلتصـال مـع املؤسسـات اإلقتصـادية الدوليـة لغـرض الحفـاظ عـىل املصـالح 

حـل النزاعـات اإلقتصـادية وانعقـاد اإلقتصادية للدولة املعنيـة وتطويرهـا، والقيـام بـأجراء مفاوضـات ل
 اإلتفاقيات التجارية مع األطراف الدولية. 
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  .٢٠٣ص. ٢٠٠٨
(2)Harold Nicolson, (1942), Diplomacy, Oxford University Press, London, p.15   

بلوماســية، ٣( ) د. عــيل حســ� الشــامي، الدبلوماســية: نشــأتها وتطورهــا وقواعــدها ونظــام الحصــانات واإلمتيــازات الدِّ
 .   ٢٩، ص٢٠٠٩، ع�ن، األردن، دار الثقافة، ٤/األصدار ١ط
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يركز تعريف آخر من حيث املضمون عىل البعد اإلقتصادي، إال أنه يربط مهمة العمل الدبلومايس  
باإلمكانات واملؤهالت التي يتميز بها الدبلومايس، إذ يقول إن "الدبلوماسية اإلقتصادية هي النشـاطات 

رسمية للدبلوماسي� التي يركز عىل زيادة التصدير، وجذب االستث�رات األجنبية واملشـاركة يف أعـ�ل ال
املنظ�ت اإلقتصادية الدولية، وتلك النشاطات التي تشمل جمع املعلومات اإلقتصادية خدمة للمصالح 

  .)١(اإلقتصادية للبلد عىل املستوى الدويل"
وهناك من يعرِّفها تعريفاً عاماً ويقول: "الدبلوماسية اإلقتصادية هي مجموعـة م�رسـات تهـدف  

. أو أنها "الدبلوماسية القا�ة عىل املسـاعدات )٢(إىل تطوير املصالح اإلقتصادية الخارجية للدولة املرسلة"
جد بأن هذا التعريـف األخـ� . ن)٣(اإلقتصادية التي تقدم للدول بشكل ثنا� أو ج�عي وبكافة أشكالها"

حّرص الدبلوماسية اإلقتصادية عىل عامل واحد أال وهـو املسـاعدات اإلقتصـادية وهـذا لـيس دقيقـاً، إذ 
  يشتمل الدبلوماسية اإلقتصادية عىل جملة من العنارص أو املتغ�ات األخرى، ك� سنوضح ذلك الحقاً. 

) Stephen Woolcock -و(سـتيفن ولكـوك) Nicholas Bayne -وناقش كل من (نيكوالس بـايني
، عند توضيحه� مفهوم الدبلوماسية اإلقتصادية. )٥(واملفاوضات )٤(عملية صناعة القرار اإلقتصادي الدويل

ويف الوقت نفسه، استنتج الكاتبان أن مجال الدبلوماسية اإلقتصادية هي أك� إتساعاً مـن الدبلوماسـية 
  التقليدية. 

) �كن تفهم الدبلوماسية اإلقتصادية بأنها تأث� الدول عـىل Powel Bozyk -وحسب (باول بوزيك
العالقات اإلقتصـادية الخارجيـة السـي� يف مجـال تجـارة السـلع والخـدمات ويف تـدفق عوامـل اإلنتـاج 

  . ) ٦( (العمل، رأس املال، التكنولوجيا، املوارد الطبيعية) ب� البلد ومحيطه الخارجي
وماسية اإلقتصادية تتناول قضايا السياسة اإلقتصادية يف املحافـل الدوليـة وحسب البعض فإن الدبل

)، UNCTAD( متعددة األطراف، كمنظمة التجارة العامليـة، ومـؤ�ر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة
). وأنها �ثل الجهود الراميـة IPOووضع املعاي� العاملية للمنظ�ت الدولية؛ كمنظمة امللكية الفكرية (

  .)٧(إىل تحقيق التنمية املستدامة، والحد من الفقر، وتعزيز اإلستث�ر

                                                           
(1) Pavol Baranay, (2009) Modern Economic Diplomacy, Actual Problems of Economics, 
Publication of Diplomatic Economic Club, p.1.  
(2) K. S. Rana and B. Chattrjee, (2011),The Role of Embassies, Economic Diplomacy India,s 
Exprience ,Jaipur: CUTS International,Nirupama M Rao, New Dellhi, p. 1.  

  .١١) د. عيل حس� الشامي، م.س.ذ (مصدر سبق ذكره)، ص٣(
(4) N. Bayne and S. woolcock, (2011),The New EconomicDiplomacy: Decision-Making and 
Negotitions in International Economic Relations, London, Ashgate, p. 1.   
(5 ) S. woolcock, (2011), EU Economic Diplomacy:The factores shaping Common Action, The 
Hague Journal of Diplomacy, p. 84.  
(6) M. E. Szatlach, The importance of economic diplomacy in the era of globalization: the case of 
china, p210. From internet, available at: http://tinyurl.com/y4jdysmq  

بلوماسية اإلقتصادية، رسالة ماجست�غ� منشـورة، سـورية، جامعـة حلـب، كليـة الحقـوق، قسـم ) سهى شويحنة، الد٧(
 .١١، ص٢٠١٣القانون الدويل، 



  ٢٠١٩ حزيران) لثالثا) العدد (ثا�املجلد (ال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٤٣ 
  

وبعدما اكتسـب اإلقتصـاد دوراً مركزيـاً يف النشـاطات الدبلوماسـية، نتيجـة لزيـادة وعـي الـدول  
، نالحـظ أن البعـد )١(بأهمية الرخـاء اإلقتصـادي العـاملي بشـكل عـام، وأهميـة التجـارة بشـكل خـاص

ه يف هـذا الشـأن وأصـبح مـن أولويـات اهت�مـات الـدول، ال بـل إن مجمـل اإلقتصادي تعاظمـت دور 
اإلتصاالت ب� الفواعل الدولي� يف عا� اليوم يرتكز عىل الجانب اإلقتصادي، وذلـك ألن اإلقتصـاد يتعلـق 
باألمن واملصالح معاً، ونرى أن معظم نشاطات الدبلوماسـي� يتمحـور حـول اكتشـاف أسـواق جديـدة 

لالستث�رات وكيفية ترصيف فائض االنتاج املحيل خارج البلد، عليه نجد أن الدبلوماسية  وأماكن مربحة
  اإلقتصادية يف الوقت الحارض هي من أُوىل مهام الدبلوماسي� يف الخارج. 

 -لعل أقرب تعريف يغطي موضوع البحث الرئيس هو الـذي قـدماه كـل مـن (جيـوف .ر. بـ�ج 
Geoff R. Berridgeس) و(آالن جـيم- Alan James حيـث عرفـا الدبلوماسـية اإلقتصـادية كونهـا؛ (

الدبلوماســية التــي تتعلــق باملســائل السياســية، التــي توظــف املــوارد اإلقتصــادية ســواًء كعقوبــات أو 
كمكافآت لغرض تحقيق أغراض خاصة يف السياسة الخارجية، وهـذا يسـمى يف بعـض األحيـان (تسـخ� 

) هو أي عمـل سـيايس Economi Statecraft( . ومصطلح)٢()Economi statecraft-اإلقتصاد للسياسة
يستخدم أدوات إقتصادية بغية تحقيق سلوك مطاوع من طرف فاعل مسـتهدف، واألدوات اإلقتصـادية 

، هذا التعريف يش� إىل الطبيعة )٣(املتوخاة �كن تقسيمها إىل عقوبات إيجابية أو سلبية أو األثن� معاً 
ة اإلقتصادية، ك� أنه يجعل إقتصاد البلد يف خدمة أغراضه السياسـية؛ هـذا الـنمط الثنائية للدبلوماسي

من التعاريف يعطي مساحة واسعة ملوضوع الدبلوماسية اإلقتصادية ويـوفر آليـات متعـددة لتحقيـق 
) يف Okano Heigmans -أغراض السياسة الخارجيـة للـدول، كـ� يشـ� إىل ذلـك (أوكـانو هـيج�نس

بلوماسية اإلقتصادية موضحاً "ان الدبلوماسية اإلقتصادية تحتوي عىل نهاية أع�ل ونهايـة نظرته إىل الد
  .)٤(ألعاب سياسية، وكل األدوات الدبلوماسية اإلقتصادية �كن أن تقع يف مكاٍن ما ب� هات� النهايت�"

من هنا �كن القول بأن الدبلوماسـية اإلقتصـادية تشـتمل عـىل جميـع القضـايا اإلقتصـادية بـ�  
، كاملبادالت واإلتفاقات التجارية، واملساعدات اإلقتصادية والبحث عن أسواق جديدة )٥(الفواعل الدولية

                                                           
، ب�وت، مؤسسة األبحاث ٢) د. اس�عيل صربي مقلد، اإلسرتاتيجية والسياسة الدولية، املفاهيم والحقائق األساسية، ط١(

  . ٤١٨، ص١٩٨٥العربية، 
(2) G. R. Berridge. and Alan James, (2003), Dictionary of Diplomacy, Basingstok Palrave-
Macmillan, 2nd edition, p. 91.  

) غراهام ايفانز وجيفري نوينهام، قاموس بنغوين للعالقات الدولية، االمـارات العربيـة املتحـدة، د�، ترجمـة ونرشـ: ٣(
  .١٩٩، ص ٢٠٠٤مركز الخليج لألبحاث، 

(4) O. M. Heijmans, (2011), Conseptualizing Economic Diplomacy, The crossrods of international 
relatives economics, LPE and Diplomatic stuales, the Hague journal of Diplomacy, p. 16.  See also: 
A. Cegodajevs, and G. Pelnens, (2014), Economic Diplomacy In Theory and Practice, Ecomomic 
Diplomacy of The Beltic States, Lativian institute of Internationl Affairs, Ebert Stiftiung, Riga, p. 8.  

) نقصد بالفاعل الدويل هنا كل سلطة أو ج�عة أو منظمة أو حتى شخص قادر عىل أن يلعب دوراً يف املرسح الدويل، ٥(
متنوعون ومتعـددون، كالـدول القوميـة، واملـنظ�ت الدوليـة واإلقليميـة، واملؤسسـات اإلقتصـادية والفاعلون الدوليون 

  الدولية، وبعض األفراد املؤثرين عاملياً.
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صـال وأطـر للمنتوج الوطني. وبصفة فعلية، هي استغالل لكـل مـا تتيحـه الدبلوماسـية مـن قنـوات ات
للتعاون مع البلدان األجنبية خدمة إلقتصاد البالد، وخدمة ألغراض سياسية يف الوقت نفسه، واستخدام 
كل ما اتيحت من امكانات وقدرات اقتصادية للبلد سواًء بشكل تعاو� أو استخدامها كعقوبات تطويعاً 

جنبية لالستث�ر يف الـبالد، وكـذلك ألهداف الدولة اإلسرتاتيجية واستقطاب رجال األع�ل واملؤسسات األ 
الرتويج للوجهة السياحية للبلد بكل أنواعها وتفرعاتها، ك� أنهـا تشـمل قضـايا التنميـة للـدول الناميـة 

وتشمل أيضاً تعزيز الهيمنة اإلقتصادية للدول الصناعية الكربى  والعالقات الدولية املالية والنقدية أيضاً.
ط النفوذ السيايس لهـم عامليـاً، مثـل الواليـات املتحـدة وجمهوريـة الصـ� يف العا� والتي تؤدي إىل بس

  الشعبية، وغ�ها من الدول الصناعية الكربى األوروبية ذات اإلمكانات اإلقتصادية الهائلة.
  

  الدبلوماسية اإلقتصادية ومهامها نشأةالثا�: املطلب 
يف هذا املطلـب نحـاول تحـري نشـأة الدبلوماسـية اإلقتصـادية، وتبيـان املهـام التـي �كـن عـىل  

  الدبلوماسية اإلقتصادية أداؤها يف العالقات اإلقتصادية الدولية.
  

  األول: نشأة الدبلوماسية اإلقتصادية الفرع
أُبرمـت بـ� األفــراد يرجـع تـأريخ الدبلوماسـية اإلقتصــادية إىل العقـود التجاريـة القد�ـة والتــي  

واملؤسسات، إذ تجىل الشكل البدا� للدبلوماسية اإلقتصادية عندما بدأ الناس يربمون العقـود التجاريـة 
مع بعضهم البعض من مختلف أماكن البالد، لتبادل السلع والخـدمات فـي� بيـنهم، وذلـك مـن خـالل 

  والذي تّم العمل به قبل ظهور العملة. ، )١( نظام املقايضة
ولقد كان القدماء املرصيون يستوردون السلع من البالد املحيطة �رص ومـن املنـاطق اإلسـتوائية،  

وسارت مراكب الفينقي� إىل كل ركن من أركان البحر األبيض املتوسـط، وهـو حينـذاك قلـب الحضـارة 
ة يف مرصـ . وإن أقدم وثيقة وجدت يف التأريخ حـول املبـادالت التجاريـة، كانـت لوحـة طينيـ)٢(النابض

ق.م)، والتي سجلت فيها املبادالت التجارية بـ� مملكـة مرصـ ١٢٢٠-١٤٦٠القد�ة، ترجع تأريخها إىل (
تبـادل الرسـائل . حيـث كـان يـتم )٤(، الشام، ميزوبوتاميا))٣(مثل (فارس، ت�ا األد� وحضارات غرب أسيا

، وتتضـمن )٥(ق أو عـىل أوراق الـُربديلدى القدماء عادة عن طريق الكتابة عىل ألواح الفخار أو عىل الرِّ 
                                                           

(1)G. Cerere, ( 2012), The Role of Economic Diplomacy in Advancing Kenya,s Development 
Interests: The Case Of The East Policy 1963-2013, Progect master paper in art im diplomacy and 
international states,Institute of Diplomacy and International Studies ,Uneversity of Nairobi, P. 38.  

  . ١، ص١٩٦٠) سعيد النجار، التجارة الدولية، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش، ٢(
  زم�.إ) منطقة تأريخية تقع جنوب غرب دولة تركيا بtire) ت�ا (٣(

(4) K.  S. Rana and B.Chattrjee, Op.Cit, p. 3.  See also: G.  Cerere, Op. Cit, p38.    
�تد سيقانه إىل أعـىل وهـي  الُسعد جنس وهو نبات طويل من ،نبات الربدي املصنوع من الورق ) هو نوع قديم من٥(

ذات مقطع مثلث الشكل، وأزهاره خيمية الشكل ويرتفع نبات الربدي من خمسة إىل تسعة أمتار، انترش اسـتخدام ورق 
  كانت ترسم عليها املخطوطات والرسومات.  ينظر بهذا الشأن:الربدى يف العصور الوسطى، حيث 

 ، متوفر عىل الرابط: ٢٨/٢/٢٠١٩أوراق الربدى: التاريخ ..األهمية .. الرؤية املستقبلية، تأريخ األطالع موقع املعرفة، 
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  .)١(تفاصيل املعاهدة املقرتحة
بدأت معا� الدبلوماسية اإلقتصادية تظهر بشكل واضح يف أوروبا يف بداية العرص الحديث، حين�  

نشطت الدبلوماسية اإلقتصادية عىل الساحة الدولية بعد . و )٢(ازدهر النشاط التجاري للطبقة الربجوازية
العاملية الثانية بشكل ملحوظ، إذ سعت مجموعة من الدول ويف مقدمتها الواليـات املتحـدة إىل الحرب 

، والعمل عىل إزالـة العقبـات )٣( إيجاد مؤسسات دولية لغرض إعادة تنظيم الشؤون اإلقتصادية العاملية
  التي تقف عائقاً أمام تدويل التجارة وحرية تنقل عوامل االنتاج من رأس املال واملواد األولية. 

وبدأ اإلقتصاد يكتسب دوراً مركزياً يف النشاطات الدبلوماسية يف العالقات الدولية، وذلـك بسـبب  
، )٤(بشكل عام، وأهمية ازدهار التجارة بشكل خاصزيادة وعي الدول بأهمية الرخاء اإلقتصادي العاملي 

والعمل عىل تنمية العالقات اإلقتصادية الدولية وتطويرها، وإيجاد سبل للتعاون اإلقتصادي ب� الـدول، 
) والتـي �خضـت عنهـا ١٩٤٤سـنة () Bretton woodsويف هذا السياق وجدت اتفاقية (بريتـون وودز

) التـي ١٩٤٨لدويل للتعم� والتنمية، ثـم اتفاقيـة (هافانـا) سـنة (نشوء صندوق النقد الدويل، والبنك ا
إنشــاء منظمــة التجــارة الدوليــة، وحلــت محلهــا االتفاقيــة العامــة للتعريفــات  -دون نجــاح -حاولــت
ومن ثم أنشأت العديد من املؤسسـات واملـنظ�ت الدوليـة اإلقتصـادية لتسـهيل عمليـات ، )٥(والتجارة

في� بعد، وحاولت مجموعات عدة من دول العا� تأسيس تكتالت إقتصادية ل التبادل التجاري ب� الدو 
عاملية وإقليمية، تهدف إىل تعزيز حالة التكامل اإلقتصادي ب� مجموعة من الدول، مـن خـالل تحريـر 
التبادل التجاري في� بينها وتنسيق السياسات املاليـة والنقديـة، وتحقيـق نـوع مـن الح�يـة ملنتجاتهـا 

ة، ك� استهدفت تخفيض تكلفة التنمية عرب تخفيض تكاليف االست�اد وتحقيق االستغالل األمثل الوطني
للموارد املتاحة، وتحس� املناخ اإلستث�ري، وتنسيق السياسات اإلقتصادية ملواجهة املشكالت واألزمـات 

�عـي حـول الرتتيبـات ، م� أعطى وجود التكتالت اإلقتصـادية زخـ�ً متزايـداً للعمـل الج)٦( اإلقتصادية
  اإلقتصادية الدولية وأك� حيوية من قبل. 

وأصبحت الوسائل املستخدمة ضمن الدبلوماسية اإلقتصادية متفوقة �قياس الفاعلية والتأث� عىل  
الوسائل اإلسرتاتيجية ذات الثقل التقليدي يف امل�رسات الدبلوماسية ب� الـدول، فأصـبحت املفاوضـات 

إدارة العالقـات اإلقتصادية واملساومة واإلقناع مـن أهـم أشـكال التعامـل الـدويل، ومـن أهـم أسـاليب 

                                                                                                                                               
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A
8%D8%B1%D8%AF%D9%8A 

، ٢٠١٠، بـ�وت، دار املنهـل اللبنـا�، ٢قوانينها وأصولها، ط -) د.ها� الرضا، العالقات الدبلوماسية والقنصلية: تأريخها١(
  .١٧ص

  .٢٠٩، ص١٩٩٣) د. عطا محمد صالح زهرة، يف النظرية الدبلوماسسية، بنغازي، جامعة قاريونس، ٢(
  . ١٠٨) املرجع نفسه، ص٣(
  . ٤١٨د، االسرتاتيجية والسياسة الدولية، م.س.ذ، ص) د. اس�عيل صربي مقل٤(
 . ٣٧٧)  سعيد النجار، التجارة الدولية، م.س.ذ، ص٥(
 . ١٥-١٤، ص ص٢٠١٤) د.  مصطفى عبدالله الكفري، التكتالت واملنظ�ت اإلقتصادية، دمشق، جامعة دمشق، ٦(
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؛ لذلك أصبحت الدبلوماسية اإلقتصادية بعد الحرب العاملية الثانية من أهـم أدوات السياسـة )١(الدولية
  الخارجية يف التعامل الدويل. 

  
  اإلقتصادية الدبلوماسيةالفرع الثا�: مهام 

ة قـدرات الدولـة ترتبط بالدبلوماسية اإلقتصـادية مهـام كبـ�ة جـداً، إذ تـؤدي دوراً بـارزاً يف تنميـ
) Jan-Rymarczykيش� (جـان ر�ارسـزيك  اإلقتصادية وإبراز مكانة الوحدات الدولية عاملياً وإقليمياً. 

بهذا الصدد إىل أن الدبلوماسية اإلقتصادية تشـتمل عـىل ثـالث مهـام رئيسـة: وهـي؛ تطـوير العالقـات 
خـالل املشـاركة يف املـنظ�ت الدوليـة  السياسية مع البلدان املختلفة املحددة، تأم� سالمة البلـد مـن

  . )٢(املختلفة، وتحس� صورة البلد يف العا� الخارجي
وتختص الدبلوماسية اإلقتصادية بجميع مجاالت النشاط اإلقتصادي من است�اد وتصـدير وتـرويج  

ألع�ل وجذب لإلستث�رات من خالل العالقات الثنائية أو العالقات متعددة األطراف، ومساعدة رجال ا
  .)٣(يف العثور عىل فرص لتصدير منتجاتهم وتزويدهم باإلستشارات والخدمات الالزمة

جميع القضايا اإلقتصادية ب� الفواعـل م� سبق اتضح أن مفهوم الدبلوماسية اإلقتصادية يتعلق ب 
تصادية الدولي�، خدمة ألغراض سياسية وإقتصادية يف الوقت نفسه. عىل الرغم من وجود األنشطة اإلق

التي تطلبتها الدبلوماسية اإلقتصادية قد�اً، إال إنها برزت يف أوروبا يف بداية العرصـ الحـديث وتطـورت 
بشكل متسارع بعد الحرب العاملية الثانية، ال سي� بعد دخول فواعل دولية من غ� الدول إىل السـاحة 

طـوير العالقـات اإلقتصـادية والسياسـية واملهام الرئيسة لعمل الدبلوماسي� اإلقتصادي� هي تالدولية. 
  خدمة ملصالح الفواعل الدولية من خالل األنشطة اإلقتصادية املختلفة.

  

  المبحث الثاني

  دورالدبلوماسية اإلقتصادية في مجال التعاون الدولي
من خالل التمّعن يف مفهوم الدبلوماسية اإلقتصادية يف املبحـث السـابق، تبـ� أن هنـاك شـكالن  

إلستخدام الدبلوماسـية اإلقتصـادية يف العالقـات الدوليـة؛ وهـي اسـتخدام القـوة اإلقتصـادية ألغـراض 
قتصادية طبيعة اإل  للدبلوماسة، وهذا يعني أن )٤(ألغراض إقتصاديةسياسية، أو استخدام القوة السياسية 

ثنائية وه� الطبيعة السياسية والطبيعة اإلقتصادية ك� أشار إىل ذلك كل من (جيـوف. ر. بـ�ج و آالن 
جـيمس) الـَذين عرَّفـا الدبلوماسـية اإلقتصـادية بكونهـا: تلـك الدبلوماسـية املتعلقـة بقضـايا اإلقتصــاد 

                                                           
  . ٤٤، ص١٩٩٧مكتبة مدبويل،  ) د. ممدوح محمود مصطفى منصور، سياسات التحالف الدويل، القاهرة،١(

(2) M. E. Szatlach, op.cit,p. 210.  
(3) Michal polgar, (2014), Fruits of Slovak Economic Diplomacy-Inputs and Challenges, University 
of Economics In Bratislava,Faculty of International Relations,p4. 
(4) H. W. Arndt, (1975), Australian Resources Diplomacy, 1974, in gultans, G.O, Resources 
Diplomacy, The Australian Quarterly 47, no1, p. 36.  
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. )١(بات لتحقيق أغراض السياسة الخارجيةالسيايس، التي تستخدم املوارد اإلقتصادية كمكافآت، أو كعقو
يف هذا املبحث نحاول التعرف عىل دور الدبلوماسية اإلقتصادية يف مجال التعاون الدويل، وكيفية عليه، 

استخدام الدبلوماسـية اإلقتصـادية مـن قبـل الوحـدات الدوليـة كـأداة للتعـاون يف العالقـات الدوليـة، 
  الدبلوماسية اإلقتصادية يف مجال الرصاع الدويل. ونخصص املبحث الثالث للتطرق إىل دور

تزايدت استخدام الدبلوماسية اإلقتصادية من قبل الدول يف مجاالت التعـاون الـدويل يف العالقـات 
الدولية، وتحتل اليوم الرتتيبات والصفقات التجارية مكانة الصدارة يف العالقـات الدوليـة، وهنـا نحـاول 

من هنا نحاول إبراز اسـتخدامات رسات من قبل حكومات الدول املختلفة. التعرف عىل كيفية تلك امل�
 الدبلوماسية اإلقتصادية يف مجال التعاون الدويل يف املطلب� اآلتي�.

  
  يف مجال التعاون اإلقتصادي الدويلاستخدام الدبلوماسية اإلقتصادية املطلب األول: 

كانعكاس لالهت�م املتزايد بقضايا حيوية للشعوب والدول، أصـبح الرتكيـز عـىل املهـام التقليديـة  
للدبلوماسية أقل، وزاد الرتكيز بشكل كب� عىل أن تخدم الدبلوماسية قضايا التنمية واإلقتصاد والسياحة 

ايا نوعيـة متميـزة تعـود يف البلد، إذ تقوم الدول حول العا� باستغالل جهازها الدبلومايس لخدمـة قضـ
بالفائدة عليها، فأوجدت دبلوماسية التنمية ودبلوماسية الطاقة والدبلوماسـية الشـعبية والدبلوماسـية 

  اإلقتصادية. 
الكث� من الباحث� أكدوا عىل إن العالقات السياسية والدبلوماسية الجيدة طريقة لتسهيل التبادل  

نا هذا أصبحت الدبلوماسية الحديثة تركز عىل الـرتويج اإلقتصـادي . إال إنه يف عرص )٢(التجاري ب� الدول
؛ وذلك من منظور رضورة انعكاس النشاط الدبلومايس عىل التنمية واإلنتعاش اإلقتصـادي )٣(بشكل كب�

كهدف أساس ألغلب دول العا�، وبالتـايل أصـبح ميـزان التبـادل التجـاري املعيـار الحقيقـي واألهـم يف 
ة، وأصبحت اإلتفاقيات التجارية ب� الدول هي املؤرش عىل قوة العالقـات، واألهـم مـن العالقات الدولي

هذا أن النشاطات اإلقتصادية والتجارية أصبحت عامل موجه ومحرك لإلهت�م الدبلومايس باتجاه دولة 
 مــا، وأصــبحت أيضــا مــن العنــارص الضــامنة الســتمرارية العالقــات ومتانتهــا، فاالرتباطــات اإلقتصــادية

والتجارية الهامة تعني رضورة االستمرار يف عالقات قوية ب� البلدين حفاظـاً عـىل املصـالح اإلقتصـادية 
  بالدرجة األوىل.

                                                           
(1) Andris  Spruds, and Karlis Bukoviskis, (2014),Economic Diplomacy of the Baltic states,  Edited 
by, Lativian Institute of International Affairs, Fridrich Ebert Stiftung ,p. 9.  
(2) Sylvanus kwaku Afesorgbor, (2016), Economic Diplomacy In Africa: The Impact of Regional 
Integration Versus Bilateral Diplomacy on Bilateral Trade, Department of Economics and busines 
Economics, Aarthus University, p.3. 

) انظر عىل سبيل املثال:  جملة من املقرتحات وخطط حول القضايا اإلقتصادية للدبلومسـية اإلقتصـادية الفرنسـية يف  ٣(
)، يف وزارة الشـؤون الخارجيـة.  املوقـع ٢٠١٢آب/أغسطس  ٢٧"مؤ�ر السفراء" الذي افتتحه رئيس جمهورية فرنسا يف (

  ، متوفر عىل الرابط: ٢٣/١٢/٢٠١٨اسية الفرنسية، من األنرتنت، تأريخ األطالع الرسمي للدبلوم
      http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique- 
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تشهد التجارة الدولية �واً متزايداً سنة بعد أخرى، والتجارة الدولية هي املجـال الحيـوي والفّعـال 
خ العالقات الحسنة ب� الفواعل الدولية، فقد بلغ للدبلوماسية اإلقتصادية يف شقها التعاو� وعامل لرتسي

)، وشـهد ارتفاًعـا نسـبة بعـام ٢٠١٧) مليار دوالرأمري� يف عام (١٧٬٧٣حجم التجارة العاملية للبضائع (
صادرات الخدمات التجارية العامليـة بنسـبة و�ت  دوالر أمري�.مليار ) ١٦٬٠٣) حيث كان يبلغ (٢٠١٦(
كانـت البلـدان اآلسـيوية يف املقدمـة . و ) تريليون دوالر أمـري�٥٬٢٨إىل ( )، لتصل٢٠١٧%) يف عام (٨(

)، و�ت تجـارة البضـائع العامليـة بنسـبة ٢٠١٧%) يف عام (٨عاملياً يف التجارة الخارجية، بزيادة قدرها (
  .)١() من حيث الحجم، وذلك بسبب الطلب املتزايد عىل الواردات عرب العا�٢٠١٧%) يف عام (٤٬٧(

%) مـن حجـم التجـارة العامليـة عـام ٤٦الجدير بالذكر إن الواليات املتحدة والص� إمتلكتـا (ومن 
)٢()٢٠١٦(.  

ويف ظل التطور التكنولوجي الهائل وثورة املعلومات أو الثورة الرقمية ستوفر فرصا جديدة هائلـة  
للمستهلك� والرشكات عىل مستوى العا� لزيادة املبادالت التجارية، حتى الرشكات الصغ�ة واملتوسـطة 

ناســبة للتطــور والــدول املعزولــة �كنهــا اإلســتفادة مــن ذلــك، إذا مــا وفــرت الحكومــات الرشــوط امل
فحسب منظمة التجارة العاملية، أن قيمة املبيعات يف التجارة اإللكرتونية يف الفـرتة  .التكنولوجي الرسيع

قــدرت اللجنــة و  .) تريليــون دوالر٢٥%)، لتصــل إىل نحــو (٥٦) ارتفعــت بنســبة (٢٠١٥ – ٢٠١٣بــ� (
 ر) تريليــون دوال ٢٧٬٧) بنحــو (٢٠١٦األمريكيــة للتجــارة الدوليــة حجــم التجــارة اإللكرتونيــة يف عــام (

  .)٣(أمري�
وســــيلة من الوســـائل الدبلوماسـية اإلقتصـادية كونهـا عاملـة رئيسـة يف  تعد التجارة الخارجية 

التعاون اإلقتصادي. وإن التعاون اإلقتصـادي هـو مـادة تشـحيم وعامـل محفـز ومشـجع يف التبـادالت 
واالتصاالت ب� الدول، ويلعب دوراً بارزاً للغاية يف العالقات الدولية. فكل� ازدادت التبادالت التجاريـة 

  تعززت ب� دولة وأخرى، ازداد التفاهم وتعّمقت الثقة املتبادلة بينه�.و 
من هنا باتت الدبلوماسية اإلقتصادية تحتل أولوية قصوى لدى الكث� مـن األجهـزة الدبلوماسـية  

حول العا�، وإحدى أهم األدوات لتحقيق أهدافها. والهّم اإلقتصـادي دا�ـا يـأ� يف مقدمـة اهت�مـات 
التايل وكنتيجة لذلك كله قامـت أغلـب دول العـا� بتفعيـل األنشـطة اإلقتصـادية يف أجهزتهـا الدول، وب

الدبلوماسية، وقامت بعضها بتعديل هيكلها ومهامها بل وللمواد التعليمية التي تقـدم لدبلوماسـيها يف 
  محاولة إليجاد أرضية قوية لتحركها يف املجال اإلقتصادي. 

  

                                                           
(1) Word Trade Statistical Review 2018, Word Trade Organization, p.29. Available at: 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf  

عليهـا بتـأريخ   ) عبد الحافظ الصاوي، حرب العمالت وتفاقم الرصاع اإلقتصـادي الصـيني، مـن األنرتنـت، تـم اإلطـالع٢(
  : متوفر عىل الرابط:٦/٣/٢٠١٩

https://www.alaraby.co.uk/economy/c0bfc3a9-90f6-4642-abb0-27166ea9b12f  
،  ٥/٣/٢٠١٩، تم اإلطالع عليه بتأريخ: دوالر حجم التجارة االلكرتونية يف العا� تريليون) ٢٧موقع البيان اإلقتصادي، () ٣(

  https://www.albayan.ae/economy/last-deal/2018-10-03-1.3372882               متوفر عىل الرابط:
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  يف إطار الدبلوماسية اإلقتصادية اإلقتصاديةاملساعدات  الثا�: املطلب
املساعدات اإلقتصادية أو ما يعرف باملسـاعدات الخارجيـة هـي نقـل املـوارد مـن الحكومـات أو  

املنظ�ت الدولية يف الدول الغنية إىل حكومات الدول األقل �واً. وإنها تشمل جميـع التـدفقات املاليـة 
الحقيقية التي تقـدمها الجهـات املانحـة يف البلـدان الغنيـة إىل  الرأس�لية أو رؤوس األموال والخدمات

  . )١(الجهات املستقبلة أو املتلقية يف البلدان األقل �واً يف العا� الثالث
تتسم التدفقات املالية والخدمات الخارجية بالتنوع، وتنقسـم إىل التـدفقات الرأسـ�لية الرسـمية  

فقات الثنائية الرسمية هي التي تقدمها الجهات الحكومية يف الـدول الثنائية، واملتعددة األطراف، فالتد
املانحة إىل الجهـات املتلقيـة يف حكومـات البلـدان املسـتهدفة، أمـا تـدفقات رؤوس األمـوال املتعـددة 
األطراف، فهي التي تقدمها املنظ�ت املتعددة األطراف، مثل األمم املتحـدة والبنـك الـدويل وصـندوق 

  . )٢(إىل الجهات املستقبلة يف البلدان املستهدفة النقد الدويل،
وتتخذ املسـاعدات الخارجيـة أشـكاالً مختلفـة؛ فهنـاك املسـاعدات اإلقتصـادية و�ويـل التجـارة،  

. و قد تكون عىل شـكل مـنح أو قـروض تشـمل )٣(واملساعدات الخ�ية واملساعدات األمنية والعسكرية
املاليـة والقـروض التنمويـة، أو �كـن أن تـأ� بشـكل عينـي  مساعدات نقدية ك� هو الحال يف الهبات

كتقديم السلع والخدمات بشكل أيرس وأسهل من أشكال التجـارة العاديـة التـي تجـري بـ� الـدول، أو 
  . )٤(تسهيل عملية رصف صادرات بلد ما إىل أسواق البلد املقدمة للمساعدات

ذلك الوصول إىل مزايا سياسية وإقتصادية، أي وتهدف الدول املانحة للمساعدات اإلقتصادية جراء  
تكـون الـدافع مـن ورائهــا سياسـياً وإقتصـادياً. أو تـأم� مصــالح إسـرتاتيجية تتعلـق باملسـائل األمنيــة 

  والعسكرية، أو تشمل الجوانب االجت�عية والثقافية، و�كن إج�ل تلك الدوافع يف اآل�:
  

والتي ترتبط باملصالح اإلسرتاتيجية للدول املانحـة أو  والعسكرية؛أوالً: الدوافع السياسية واألمنية 
  ألغراض أيدولوجية وتتمثل بـ:

التنسيق والتعاون يف السياسة الخارجية للدولة املتلقية وحاجات الـدول املانحـة وتوجهاتهـا.  -١
) عنـدما ١٩٨٤.مثـل وقـف املسـاعدات األمريكيـة لز�بـابوي عـام ()٥(كتأم� األصوات يف األمم املتحدة

                                                           
موىس عالية، املساعدات الخارجية ب� األهداف اإلسرتاتيجية والفواعل واملؤثرات الداخلية يف الـدول املانحـة، مجلـة ) ١(

 .٧٦ص ٢٠١٥، أيار ١٤سياسات عربية، املركز العر� لألبحات ودراسة السياسات، العدد
( 2) Tiago Stichelmans, (2016), How international Financial institutions and donors influnce 
economic policies in developing countries, Eurodad. Pdf file From internet Available at: 
http://tinyurl.com/yyt2rnuy 

  .٧٦موىس عالية، م.س.ذ، ص) ٣(
-١٩٨٠اإلقتصادية أداة من أدوات السياسة الخارجية الكويتية للفرتة مـن () مبارك سعيد عوض العجمي، املساعدات ٤(

)، ع�ن، األردن، جامعة الرشق األوسط، رسالة ماجست� غ� منشورة، كلية األداب والعلوم، قسم العلوم السياسية، ٢٠١٠
  .١٤، ص٢٠١١

 .٧٨) موىس عالية، م.س.ذ، ص٥(
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 .)١( خالفت الواليات املتحدة يف التصويت يف هيئة األمم املتحدة
). كـاملنح ٢دعم أنظمة الحكم الصديقة والحفاظ عىل بقائها يف السلطة ألكرب وقـت ممكـن( -٢

) ٧٤٥) لتبلـغ (٢٠١٨% ) يف عـام (٥٧(والتي تـم زيادتهـا بنسـبة  التي تقدمها الواليات املتحدة لألردن،
 .)٤()٢٠١٩) مليار دوالر يف عام (١٬٥٢، ولتبلغ( )٣(مليون دوالر

خلق مناطق نفوذ جديدة خصوصاً مع بروز ظاهرة التنافس الدويل حول مراكز النفوذ، مثال  -٣
يديـة ذلك ما يحدث من تنافس ب� الص� بصفتها دولة مانحة جديدة وفرنسا بصفتها دولة مانحـة تقل

 .)٥(يف مناطق نفوذها يف دول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء الكربى
إنشــاء القواعــد العســكرية يف أرايض الدولــة املتلقيــة للمســاعدات، وقيــام التحــالف األمنــي  -٤

. مثال ذلك تقديم )٦(والعسكري ب� الدولة املانحة واملتلقية، كالتعاون األمني يف مجال مكافحة اإلرهاب
الروسية لسورية، وإنشاء قواعد عسكرية روسية يف سوريا للحفـاظ عـىل بسـط نفوذهـا يف املساعدات 

الرشق األوسط بحجة محاربة اإلرهاب. أو تخفيض املسـاعدات الخارجيـة للسـبب نفسـه، كـ� فعلـت 
رفـض مجلـس الشـيوخ الفلبينـي  ) من تخفيض  مساعداتها للفلب�، عندما١٩٩١الواليات املتحدة عام (

 .)٧(عاهدة مع أم�كا بشأن وجود قواعد عسكرية أم�كية يف الفلب�تجديد امل
التأث� يف السلوك الخارجي أو الداخيل للدول األخرى من قبل الدولـة املانحـة، بغيـة تحقيـق  -٥

، )٨(غايات سياسية عن طريق تقديم اإلغراءات، بدل فرض العقوبات اإلقتصادية أو املقاطعة اإلقتصـادية
دات اإلقتصادية إما للرتغيب؛ كمنح للمساعدات، أو للرتهيب كمنعهـا بعـد منحهـا، أي استخدام املساع

) بعد أن دعمت ٢٠٠٣ومثال ذلك املساعدات الضخمة التي قدمتها الواليات املتحدة إىل باكستان عام (
فـرض ، و )٩(األخ�ة الواليات املتحدة يف حربها عىل أفغانستان، وتّم إلغاء تلك املساعدات يف عهد ترامـب

                                                           
ة والتنمية يف العا� العر�: رؤية من منظور عر� وإسالمي، املركز العلمي ) مجموعة من املؤلف�، املساعدات الخارجي١(

 .١٦٠، ص٢٠٠١للدراسات السياسية، ع�ن، األردن،
) صالح الدين خليل حمد، أثر الدبلوماسية اإلقتصادية يف التنمية اإلقتصادية (سورية اُ�وذجاً)، سورية، جامعة دمشق ٢(

 .٢٤، ص٢٠١٥ة اإلقتصاد، اطروحة دكتوراه غ� منشورة، كلي
،  ٣١/٥/٢٠١٩: ، تأريخ الزيارة٢٠١٨% يف ٥٧بالعربية ،أمريكا تزيد املساعدات اإلقتصادية لألردن بنسبة  CNN) موقع ٣(

  متوفر عىل الرابط:
https://arabic.cnn.com/business/article/2018/12/05/jordan-usa-economic-economic-development-
projects-education-healt-budget-deficit 

  ، متوفر عىل الرابط املخترص: ٣١/٥/٢٠١٩مليار دوالر مساعدات إقتصادية لألردن،تأريخ الزيارة:  ١٬٥٢) موقع خرب�،  ٤(
 http://tinyurl.com/y3x6c2jv  

  .٧٨) موىس عالية، م.س.ذ، ص٥(
  ) املصدر نفسه، الصفحة نفسها.٦(
 .١٦٠املؤلف�، املساعدات الخارجية والتنمية يف العا� العر�، م.س.ذ، ص) مجموعة من ٧(

(8) Economides Spyros and Wilson Peter, (2001), The economic factore in international relations, 
london:I. B. Tauris, p.124. 

) مليـون دوالر، مـن االنرتنـت، تـم ٣٠٠ستان بقيمة () أنظر بهذا الشأن : وزارة الدفاع األمريكية تلغى مساعدات لباك٩(
  )، متوفر عىل املوقع:٢٥/٢/٢٠١٩اإلطالع عليها بتأريخ: (
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)، ويف مقدمتها الحظـر التجـاري، ولكـن تـم تخفيفـه ١٩٥٩عقوبات اقتصادية عىل كوبا بعد ثورة عام (
 . )١(قليالً خالل رئاسة اوباما

الرتكيز عىل تحقيق مفاهيم الد�قراطية واحرتام حقوق اإلنسـان التـي باتـت مـن املطاليـب  -٦
وقد جّسد الرئيس األمري� األسـبق  ،ا الغربيةالدولية لبعض البلدان مثل الواليات املتحدة وبلدان اوروب

جورج بوش اإلبن هذه املطاليب يف خطابه أمام مؤ�ر (األمم املتحدة لتمويـل التنميـة) الـذي عقـد يف 
تدفق رؤوس األموال إىل البلدان النامية والفق�ة  ")، حيث أكد أن٢٠٠٢أذار  ٢٢-١٨املكسيك يف الفرتة (

البلدان لحقوق اإلنسان، واتخاذها إجراءات فّعالـة القـتالع جـذور اإلرهـاب سيتوقف عىل احرتام هذه 
. و�كـن )٢("وإن الواليات املتحدة ستتعامل بشـكل صـارم مـع ذلـك ... والفساد، فضالً عن فتح أسواقها

 القول بأن جميع الدول تقوم باستغالل الوسائل اإلقتصادية لزيادة إمكانية نجاح أهدافها الدبلوماسية.
 

  وتتمثل بـ: ثانياً: الدوافع اإلقتصادية؛

اليد العاملة ملشاريع الدولة املانحة، وتأم� أسواق الترصيف ملنتجاتها، وفـتح مجـاالت تأم�  -١
اإلستث�ر ملستثمريها، وض�ن الحصول عىل املواد األولية، والحفاظ عىل مكانـة ودور الرشـكات التابعـة 

ذا ما نجده يف العالقات التنموية بـ� هولنـدا والـيمن، فالحكومـة للدولة املانحة يف الدول املتلقية. وه
ـاعيها إلسـت�اد  الهولندية لديها مصالح تجارية كب�ة يف اليمن، والسوق اليمنية فتحت أبوابها عـىل مرص

 .)٣(السلع والخدمات من األسواق الهولندية، وهذا ما يجعلها ثالث دولة مانحة لليمن

املتلقية برشاء منتجات معينة من الدولة املانحة، والعمل عىل ترسيخ العمل عىل إلزام الدولة  -٢
 . )٤( ظاهرة التبعية التجارية

تحفيز النمو اإلقتصادي واملساعدة يف استقرار اإلقتصاد بعـد الصـدمات اإلقتصـادية، والتـأث�  -٣
 .)٥( اإليجا� عىل النمو والتنمية يف البلدان النامية

العمل عىل تحول إقتصاد الدولة املتلقية إىل اقتصاد السوق واتباع سياسات اإلصالح والتكيف  -٤

                                                                                                                                               
 https://www. youm7. com/story/2018/9/1 

، ٢٥/٢/٢٠١٩من األنرتنت، تم اإلطالع عليها بتـأريخ: ) أنظر بهذا الشأن : كوبا تهاجم الحصار األمري� املفروض عليها، ١(
  -https://arabic. rt. com/news/840309   متوفر عىل الرابط:

نرتنـت، تـم ) أحمد إلياس، املساعدات اإلقتصادية الخارجية  كنظام قانو� واقعي يف إطـار العالقـات الدوليـة، مـن األ ٢(
  متوفر عىل الرابط:٤/٣/٢٠١٩اإلطالع عليها بتأريخ: 

https://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbushcubaindependence100th.htm  
  .٧٩م.س.ذ، ص ) ينظر بهذا الخصوص: موىس عالية،٣(
  .٢٤) صالح الدين خليل حمد، م.س.ذ، ص٤(

(5) Ali mohamed Farah and others,  (2018), How forign Aid Affect Developing Countries: The case 
of Ethiopia, Turk cooperation and coordination Agency, P. 12. Available at: 
https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=78442  
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، مثـل دعـم دول االتحـاد )١(�لية الهيكىل، وتحديداً البلدان املتحولة إقتصاداتها من اإلشرتاكية إىل الرأس
 األورو� لبلدان أوروبا الرشقية يف تسعينيات القرن املايض.

 املسـاعدات إجـ�يل مـن ٪)٨٢( نسـبة عـىل تحصـل دولـة )٣٠( هناك أن نجد نفسه، السياق ويف
 اختيـار يف التحيز يظهر وهذا ،)٢(سنوياً  دوالر مليون )١٠٠( من أقل دولة )١٢١( تتلقى بين� األمريكية،

 أو السيايس بالدعم تتعلق التي املتحدة، الواليات مصلحة بحسب املساعدات، عىل تحصل التي البلدان
 عـىل تحصـل البلـدان من حفنة ناكه إذ اإلقتصادية. التبعية تكريس يف وكذلك عسكرية، قواعد إنشاء

   ).١( رقم الجدول يف مبّ�  ك� دول، )١٠( رأسها عىل يأ� األمريكية، املساعدات من األكرب النصيب
  )١( رقم الجدول

  املساعدات األمريكية لعرش دول يف العا�

 السنوية املساعدات قيمة الدولة

 دوالر مليار ٥٫٧ أفغانستان

 دوالر مليار ٣٫٧ العراق

 دوالر مليار ٣٫٢ إرسائيل

 دوالر مليار ١٫٥ األردن

 دوالر مليار ١٫٥ مرص

 دوالر مليار ١٫١ إثيوبيا

 دوالر مليار ١ كينيا

 دوالر مليون ٩٢٤ السودان جنوب

 دوالر مليون ٨٩١ سوريا

 دوالر مليون ٨٥٢ نيج�يا

موقــع الجزيــرة مبــارش: املســاعدات األمريكيــة ضــ�ن التبعيــة بــثمن بخــس، تــأريخ الزيــارة املصــدر: نقــالً عــن: 
   http://tinyurl.com/y58cov8h، متوفر عىل الرابط املخترص: ٣١/٥/٢٠١٩

  
من خالل إمعان النظـر إىل واقـع العالقـات الدوليـة والتأمـل مـن األهـداف املرجـوة وراء تقـديم 

الخارجية أو اإلقتصادية، نجد أن ال مكان للوازع اإلنسـا� والقيمـي يف العالقـات الدوليـة أو املساعدات 
، ومن هذا املنطلق �كن القول بـأن املصـالح )٣( اإلعتبارات األخالقية ك� يرى أصحاب النظرية الواقعية

  ساعدات اإلقتصادية.واألهداف السياسية واإلسرتاتيجية واألمنية للدول املانحة هي التي تقف وراء امل
  

                                                           
) للتفصيل ينظر: ميشيل شوسو دوفس�، عوملة الفقر، تأث� صندوق النقد والبنك الدولي�، ترجمة: جعفر عيل حس� ١(

 .٢٠٠١السودا�، بغداد، بيت الحكمة، 
، متوفر عىل الرابط ٣١/٥/٢٠١٩) موقع الجزيرة مبارش: املساعدات األمريكية ض�ن التبعية بثمن بخس،تأريخ الزيارة ٢(

 http://tinyurl.com/y58cov8h املخترص:
) للمزيد ينظر: د. أنور محمد فرج، نظرية الواقعية يف العالقـات الدوليـة: دراسـة نقديـة مقارنـة يف ضـوء النظريـات ٣(

 .٢٣٣، ص٢٠٠٧املعارصة، السلي�نية، مركز كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية، 
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  المبحث الثالث: 

  دور الدبلوماسية اإلقتصادية في مجال الصراع الدولي
إن للدبلوماسية اإلقتصادية دوراً بالغ األهمية يف مجال الرصاع الدويل، فهي تتخذ أشكاالً مختلفـة  

وأدواتاً متنوعة. ولغرض اإلحاطة �وضوع الدبلوماسية اإلقتصادية في� يخص الرصاع الـدويل وفهمهـا يف 
  ت اإلقتصادية. هذا الشأن نحاول طرحها يف شكل�، تحت عنوان؛ الحروب اإلقتصادية والعقوبا

  
  األول: الحروب اإلقتصادية املطلب

هــذا النــوع مــن الدبلوماســية اإلقتصــادية ذو منحــى تصــارعي، ويطلــق عليــه مصــطلح الحــرب  
  اإلقتصادية أو الحرب التجارية.

والحرب اإلقتصادية ليست جديدة يف العالقات الدولية، فاملبدأ اإلقتصـادي الشـه� "دعـه يعمـل،  
وجد باألساس ملواجهة تدخل الدولة يف اإلقتصاد وملواجهة الح�ئيـة التجاريـة وفـرض  دعه �ر" كان قد

  القيود عىل حركة السلع ب� الدول.
 مـن العديـد تتضـمن رضوسـة وتجاريـة إقتصـادية حروبـاً  الدوليـة اإلقتصادية العالقات شهدتو  

 مـا أو العمـالت تخفـيض حـرب املـايض القـرن ثالثينيـات شهدت وقد اإلقتصادية، والسياسات األدوات
 سـنوات، ومنـذ الـراهن الوقـت يشـهد كـ� ،)٢(األوروبية البلدان ب� ))١(الجار إفقار (حرب باسم يعرف
  ).٢٠١٩عام( بداية أشده بلغ والص� األمريكية املتحدة الواليات ب� تجارية حرب
ب، كتـدب� مؤقـت أو يف الحرب اإلقتصادية يتعّمد الطرف املعاِقب إضعاف إقتصاد الطرف املعاقَـ 

دائم، وتطبق تلك التداب� عادة كجزء من سياسة عامـة لشـن الحـرب عـىل الطـرف املعاقَـب يف اللغـة 
  .)٣(العسكرية

والحرب اإلقتصادية هي أحد األدوات يف الحروب ب� البلدان، وقد تكون بديال أو مقدمة للحـرب  
الشاملة التي تتضمن استخدام القوة العسكرية، وإن شن حرب اقتصادية من طـرف دولـة عـىل أخـرى 

لحه يعد أحد أدوات الرصاع املستخدمة إلرغام الطرف األخر عىل الخضوع للطرف األول �ا يحقق مصـا
   .)٤(سواء شمل ذلك تنفيذ سياسات معينة أو اإلمتناع عن أخرى

الحرب اإلقتصادية، تشـتمل عـىل مجموعـة مـن السياسـات واألدوات اإلقتصـادية التـي �كـن أن  

                                                           
) كانت حرب "إفقار الجار" تستند إىل تنافس الدول يف تخفيض أسعار رصف عمالتها لتقوية القدرة التنافسية لسلعها ١(

  يف األسواق العاملية وخفض القدرة التنافسية للبلدان املنافسة. للمزيد ينظر:
The Economic War, 1932-1938.Available at: 
https://www.bbc.com/bitesize/guides/zcxpgdm/revision/7 

: مركـز إمـارات ) جون دريفيل، رصاع العمالت عىل الساحة الدولية، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة، ترجمة ونرش٢(
 .٨-٧، ص ص٢٠١٢للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، 

  .١٩٥) غراهام ايفانز وجيفري نوينهام، قاموس بنغوين للعالقات الدولية، م.س.ذ، ص(٣ 
  ، متوفر عىل الرابط: ٧/٣/٢٠١٩) موقع العر� الجديد، من حروب التجارة اىل الحرب اإلقتصادية، تأريخ اإلطالع: ٤(

https://www.alaraby.co.uk/economy/45cc0c5f-ad2e-4e54-b8c1-b5de1bdf8416  
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  :)١(و�كن اإلشارة إىل أهمها كاآل� يستخدمها طرف أو أطراف العالقة التصارعية ضد بعضهم البعض،
واردات البلـدان األخـرى. وهـو مـا تفعلهـا الواليـات املتحـدة يف  فرض الرسوم الجمركية عىل -١

 . )٣(، ويقابلها الص� بالرد امل�ثل)٢(تجارتها الخارجية مع الص�
الحصار اإلقتصادي الشامل أو الجـز�. مثـل الحصـار اإلقتصـادي الشـامل الـذي فُـرض عـىل   -٢

 .١٩٩٠العراق بسبب غزوه للكويت عام 
 ية كالتالعب بالبورصة أو العملة املحلية والسندات.صناعة األزمات اإلقتصاد -٣
وهو كث�اً ما يعتمدها الص� وال  إتباع سياسة تخفيض العملة لغرض زيادة حجم الصادرات.  -٤

 .)٤(سي� يف حربها اإلقتصادية األخ�ة ضد الواليات املتحدة
�كننـا  عهـا عنهـا.سياسات االحتكار لسلعة أو سلع اسرتاتيجية تطلبها الدولـة املسـتهدفة �ن -٥

اإلشارة عىل سبيل املثال إىل ما يجري ب� الواليات املتحدة وإيران حول ما يسمى ب(حـرب الفسـتق أو 
%) من اإلنتاج العـاملي للفسـتق، و تسـيطران ٨٠-٧٠الذهب األخرض)، إذ تنتج كل من البلدين ما ب� (

أقىصـ العقوبـات  إىل إبقـاءاألم�كيـة  كاليفورنيـا رشكـات إنتـاج الفسـتق يف واليـةه، وتسـعى عىل سوق
  .)٥(االقتصادية ضد إيران، كونه معروف بزراعة املكرسات وتصديرها

ت معينة لرضب منتجاتها الوطنية، ومن ثم اإلستيالء إغراق أسواق دولة أخرى �نتج أو منتجا -٦
عىل األسواق لرصف منتجات الدولة املتِّبعة لسياسـة اإلغـراق. ولعـل أحـدث أنـواع اإلغـراق هـي التـي 

. وهـو مـا دفـع األخـ�ة )٦(تفعلها الرشكات اإلتصاالت الصينية يف السنوات األخـ�ة يف الواليـات املتحـدة
صارمة عرب رشكة (جوجل) ضد رشكة (هواوي) الصينية التي تأ� ثلـث وارداتهـا بإتخاذ سياسات عقابية 

لن �د األجهزة املسـتقبلية لــ (هـواوي) بخـدمات رئيسـية مثـل الخـرائط  من الواليات املتحدة، كونها

                                                           
مركـز   ) ينظر: املصدر السابق نفسه. وكذلك : شذى خليل، الحروب اإلقتصادية سالح فتاك يف إحتالل موازين الـدول،١(

  ،  متوفر عىل الرابط املخترص:٢/٤/٢٠١٩الروابط  للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية ، من اإلنرتنت، تأريخ اإلطالع: 
http://tinyurl.com/y3u273t7 

  متوفر عىل الرابط: ٢/٤/٢٠١٩وكذلك ينظر: محمد ك�ل، الحروب اإلقتصادية، من األنرتنت، تأريخ اإلطالع: 
 http://mohamadkamal.unblog.fr/6/  

، ترامب يواصل حربه التجارية عىل الص� بفرض رسوم جمركية جديدة عىل بضائعها، تأريخ الزيارة: ٢٤) موقع فرنس ٢(
 http://tinyurl.com/yyyyckqc  ، متوفر عىل الرابط املخترص:١/٦/٢٠١٩
) أنظر بها الصدد: موقـع � � يس، الصـ� تـرد عـىل الواليـات املتحـدة بفـرض رسـوم عـىل سـلع أمريكيـة �ليـارات ٣(

 http://www.bbc.com/arabic/business-48262621 :لرابط، متوفر عىل ا١/٦/٢٠١٩الدوالرات،تأريخ الزيارة: 
سبوتنيك نيوز، يف ظل الرصاع اإلقتصادي مع أمريكا الص� تخفض قيمة اليوان مقابـل  ) أنظر بهذا الصدد: موقع عر�٤(

 http://tinyurl.com/y3crkzpw الدوالر، من األنرتنت، متوفر عىل الرابط املخترص:
، متـوفر عـىل ١/٦/٢٠١٩) موقع البيان اإلقتصادي، اندالع حرب الذهب األخرض ب� واشنطن وطهـران، تـأريخ لزيـارة ٥(

  الرابط:
https://www.albayan.ae/economy/last-deal/2019-05-31-1.3573975?utm_source=FOX%20PUSH 

،متوفر عىل ١/٦/٢٠١٩% خالل عام�، تأريخ الزيارة: ٣٠٠) موقع اإلقتصادية، قضايا اإلغراق يف الواليات املتحدة ترتفع ٦(
 http://www.aleqt.com/2019/01/06/article_1518826.html الرابط:
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ونظام الرسائل (جيميل) ومحـرك (غوغـل) للبحـث، مـا قـد يقلـل مـن اهـت�م املسـتخدم� بهواتـف 
 .)١(قبل(هواوي) يف املست

إغراق الدول املعنية بالديون والفوائد، حتـى �تنـع عـن السـداد وتسـوء سـمعتها يف العـا�،  -٧
وبالتايل �نع من حرية اإلقرتاض مـن العـا� الخـارجي، وتتوقـف بعـدها بـرامج التنميـة، ور�ـا يتهـدد 

مريكـا الالتينيـة ويف وهذا ما نجده تسعينيات القرن املايض يف الكث� من بلـدان أ  .استقرارها االجت�عي
 . )٣(، وكذلك يف البلدان اآلسيوية ويف مقدمتهم كوريا الجنوبية)٢(مقدمتهم تشيليل وأرجني�

افتعال األزمات ب� دول الجوار املستهدفة بالحروب اإلقتصادية، لتستفيد الدول الكربى من   -٨
 عمليات بيع السالح، واستنزاف املوارد الطبيعية لتلك الدول. 

�ن التبعية اإلقتصـادية، وذلـك عـن طريـق ربـط اقتصـاديات الـدول املسـتهدفة خطط لض  -٩
باقتصاديات الـدول الكـربى، عـن طريـق إمـدادها بالغـذاء واألدويـة وتقـديم املسـاعدات اإلقتصـادية 
واملعونات السـنوية إىل غـ� ذلـك، مـا يضـمن والء تلـك الـدول املتنازعـة للـدول الكـربى مـن الناحيـة 

ياسية، ألن تلك الدول النامية أدمنت تلك املساعدات وأصـبحت ال تسـتطيع اإلسـتغناء اإلقتصادية والس
 .عنها

الح�ية العسكرية، �عنى أن الدول املتقدمة تضمن لعدد من الدول ذات املوارد الطبيعية،   -١٠
عـىل والتي ال �لك القوة للدفاع عن نفسها، أو الح�ية العسكرية الدا�ـة، أو املؤقتـة، نظـ� الحصـول 

وهي ما نجـدها يف العالقـات األمريكيـة مـع  أموال طائلة، وعىل البرتول وعىل املوارد الطبيعية النادرة.
  كث� من بلدان الخليج العر�.

  
  الثا�: العقوبات اإلقتصادية املطلب

ـاعات   تُنظر إىل العقوبات اإلقتصادية باعتبارها الخيار األخ� ضمن الخيارات املتاحـة يف إدارة الرص
إىل الخيارات العسكرية املبارشة، ويعـدها الـبعض نوعـاً (ملطفـا) مـن  اللجوء السياسية ب� الدول قبل

أنواع التدخالت العسكرية غ� املبـارشة، فهـي يف نهايـة املطـاف ليسـت إال نوعـا مـن الفـرض والقرسـ 
من خالل  واإلكراه لغرض جعل الدولة املستهدفة تقوم بتغي� سلوكها. و�كننا فهم العقوبات اإلقتصادية

ماهي مفهوم العقوبات اإلقتصادية؟ و ما هي أهداف ومبادئ العقوبات  جابة عىل التساؤالت اآلتية:اإل 
  اإلقتصادية؟ وهل هناك إطار قانو� تستمد منه الدول العقوبات اإلقتصادية؟

  
  األول: مفهوم العقوبات اإلقتصادية الفرع

حسب قاموس بنغوين للعالقات الدوليـة فـإن العقوبـات اإلقتصـادية هـي إسـتخدام القـدرة      

                                                           
  ، نتوفر عىل الرابط املخترص:١/٦/٢٠١٩) موقع الحرة، العقوبات عىل هواوي... خسائر من الطرف�، تأريخ الزيارة ١(

http://tinyurl.com/yyago967  
) انظر بالتفصيل: نعومي كالين، صعود رأس�لية الكوارث،ترجمة: نادين خوري، رشكـة املطبوعـات للتوزيـع والنرشـ، ٢(

  . ٢٠٠-١٩٥، ص ص٢٠١١، ب�وت، ٣ط
 .٣٧٦-٣٧١املصدرنفسه، ص ص) أنظر بالتفصيل: ٣(
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اإلقتصادية من جانب طرف دويل أو أطراف دولية بطريقة قرسية مقصودة بغية بلـوغ بعـض أهـداف 
السياسة. وإن جوهر إجراء فرض العقوبات هـي إجبـار الطـرف املعاقَـب عـىل الترصـف بطريقـة أكـ� 

مـن خـالل حرمانـه مـن الوصـول إىل بعـض السـلع والخـدمات التـي يسـيطر عليهـا الطـرف مطاوعة، 
) �عناهـا العـام Economic bycout -. ويراها البعض بأنها مرادفة (للمقاطعـة اإلقتصـادية )١(املعاِقب

والتي تعني وقف العالقات التجارية مع فرد أو ج�عة أو دولة، لتحقيق غرض إقتصـادي أو سـيايس أو 
  . )٢(ري، يف السلم والحربعسك
التـي  و �كن القول بأن العقوبات اإلقتصادية هي جملة التداب� واإلجـراءات اإلقتصـادية واملاليـة 

عىل دولة أو تنظيم أو رشكـة أو  تفرضها دولة أو مجموعة دول أو منظ�ت أو هيئات دولية أو إقليمية
عـىل تقـديم  سلم الدويل، أو لحمـل ذلـك الطـرفعىل خلفية القيام بأع�ل عدوانية أو تهديد لل غ�ها

تنازالت ذات طبيعة سياسية أو إقتصادية أو عسكرية. �عنى آخر أن العقوبات اإلقتصادية هي تعطيل 
  العالقات التجارية واملالية ألغراض سياسية وأمنية. 

ارادة دولـة مـا م� سبق يتب� أن العقوبات اإلقتصادية هي إجراء اقتصادي يهدف إىل التأث� عىل  
يف م�رسة حقوقها لحملها عىل احرتام التزاماتها الدولية بحيث تصبح قراراتها مطابقة ملا يفرضه عليهـا 
القانون الدويل. ويفرتض أن ال تلجأ الجهات التي تفرض عقوبات اقتصادية (سواء كانت جهة أمميـة، أو 

دول عادية) إال بعد اسـتنفاد الخيـارات كانت منظ�ت أو تكتالت سياسية أو اقتصادية، أو حتى مجرد 
 السياسية املتاحة. 

وتشمل العقوبات اإلقتصادية من حيث آلية تطبيقها حظر التصدير مـن وإىل الـدول املسـتهَدفة،  
قد يكون الحظر عاماً شامالً لكافة عمليات التصدير، وقد يكون جزئياً أو محدوداً، ك� تشمل العقوبات 

إلقتصادية والتي تتضمن منع اإلست�اد إىل الدولة عالوة عىل منـع التصـدير منهـا. اإلقتصادية املقاطعة ا
وقد تكون العقوبات اإلقتصادية مـن حيـث مضـمونها اإلقتصـادي ذات طـابع تجـاري، وتشـمل حظـر 
حصص عىل الواردات السلعية والخدمية، وتطبيق نظام الرتاخيص اإلجبارية عىل الصـادرات والـواردات، 

مقاطعة عىل الصادرات والواردات، وتقييد أو الغـاء حقـوق الصـيد يف امليـاه اإلقليميـة،  وفرض حظر أو
وإنشاء قوائم سوداء باألشخاص والرشكات التي تتاجر مع الدولة املستهدفة. وقد تكون العقوبـات ذات 

والودائـع طابع مايل، مثل تخفيض أو الغاء املعونات، أو تعليق التسهيالت اإلئت�نيـة، تجميـد األرصـدة 
املرصفية التي تخص الدولة املستهدفة، وضع قيود عـىل إعـادة �ويـل الـَدين أو إعـادة جدولتـه، منـع 
حصول الدولة املستهدفة عىل قروض أو مساعدات، تطبيق معاملـة رضيبيـة محـدودة عـىل معـامالت 

  .)٣( الدولة املستهدفة ورعاياها
  

  الفرع الثا�: أهداف العقوبات اإلقتصادية
في� يخص أهداف العقوبات اإلقتصـادية �كـن اإلشـارة إىل نـاحيت�؛ أولهـ� يركـز عـىل الجانـب  

                                                           
 .١٩٥-١٩٤) غراهام ايفانز وجيفري نوينهام، م.س.ذ، ص ص١(
  . ٦٨، ص٢٠٠٩) ج�ل محي الدين، العقوبات اإلقتصادية لألمم املتحدة، األسكندرية، الدار الجامعية، ٢(
 .٥٦) سهى شويحنة، م.س.ذ، ص ٣(



  ٢٠١٩ حزيران) لثالثا) العدد (ثا�املجلد (ال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٥٧ 
  

  القانو� من العقوبات، واآلخر يرتبط بأهداف السياسة الخارجية للدولة التي تفرض العقوبات. 
  

  أوالً: الجانب القانو� ِألهداف العقوبات اإلقتصادية
، األمـم املتحـدة ميثاق ) من٤١) و(٣٩قتصادية تتمثل يف املادتان (إن اإلطار القانو� للعقوبات اإل  

تحديدا يف فرض عقوبات اقتصادية عـىل  مجلس األمنواإلطار القانو� الذي تستند إليه األمم املتحدة و 
) من امليثاق، يقرر مجلس األمن مـا إذا كـان قـد وقـع تهديـد للسـلم أو ٣٩دول معينة. فوفقا لل�دة (

إخالل به، أو كان ما وقع عمال من أع�ل العدوان، ويقدم يف ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من 
وتنص املادة  ) لحفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه.٤٢) و(٤١طبقا ألحكام املادت� (التداب� 

ملجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه مـن التـداب� التـي ال تتطلـب اسـتخدام القـوات ") عىل أنه ٤١(
، ويجـوز أن يكـون من أعضاء األمم املتحدة تطبيق هذه التداب� املسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب

مــن بينهــا وقــف الصــالت اإلقتصــادية واملواصــالت الحديديــة والبحريــة والجويــة والربيديــة والربقيــة 
  . )١( "قطع العالقات الدبلوماسيةوالالسلكية وغ�ها من وسائل املواصالت وقفا جزئيا أو كليا و 

ومن الناحية القانونية، تتباين اآلراء حول األهداف التي تكمن وراء العقوبات اإلقتصـادية؛ حيـث  
. أن هنالك من يرى أن الهدف يتمثل يف عقاب الدولة املرتكبة ملخالفة قانونية وليس تصـحيح املخالفـة

واتجاه آخر يرى بأن الهدف يتمثل يف اصالح آثار الرضر الناشئ عن مخالفة القانون الدويل. واتجاه أخر 
يرى بأن الهدف من العقوبات سيايس بالدرجة األوىل، كمحاولـة لتـدعيم نفـوذ دولـة كـربى يف منطقـة 

 تغيـ� سياسـتها التـي معينة، واتجاه أخ� يرى بأن الهدف يكمن يف التأث� عىل دولة مـا إلجبارهـا عـىل
  .)٢(تتعارض مع أحكام القانون الدويل

  
  ثانياً: العقوبات اإلقتصادية التي ترتبط بأهداف السياسة الخارجية 

هنالك مجموعـة أهـداف وراء فـرض العقوبـات اإلقتصـادية، تـؤدي جميعهـا إىل إضـعاف البنيـة  
اإلقتصادية للبلد املستهَدف، ولها آثار سلبية عىل التنمية اإلقتصادية والنمـو اإلقتصـادي وتراجـع آدائـه 

صـادية ال تنحرصـ وإنخفاض الناتج املحيل اإلج�يل وإزدياد نسبة البطالة. إال إن أهداف العقوبات اإلقت
بالنواحي اإلقتصادية فقط، بل تتعدد األهداف من وراء فـرض العقوبـات اإلقتصـادية لتغطـي مختلـف 

  أبعاد السياسة الخارجية للدول ومصالحها، و�كن إيجاز تلك األهداف في� ييل:
تغي� سياسات الـدول املسـتهدفة بالعقوبـات تغيـ�اً جـذرياً؛ كتحويـل توجههـا السـيايس أو   -  أ

دولوجيتها إىل توجه وآيدولوجيا أخرى، أو تغيـ� النظـام السـيايس برمتـه. وقـد يكـون الهـدف تغيـ� آي
؛ أي مـا يتعلـق �وضـوع محـدد كـأن تكـون منـع )٣(سياسات الدول املستهدفة بالعقوبات تغي�اً جزئياً 

                                                           
  )، متاح عىل الرابط :٤١، ٤٠، ٣٩) ميثاق األمم املتحدة، الفصل السابع، املواد (١(

 http://www. un. org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index. html  
عالقتها بحقوق األنسان، رسالة  ) قردوح رضا، العقوبات الذكية، مدى اعتبارها بديالً للعقوبات اإلقتصادية التقليدية يف٢(

  . ١٨، ص٢٠١١ماجست�، جامعة العقيد الحاج لخرض، باتنة، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 . ٢٣-١٩) املرجع السابق نفسه، ص ص٣(
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 انتشار األسلحة النووية وإيقاف برامجها يف الدولة املستهدفة.
  وذلك �عاقبة تلك الدول التي ال تحرتم أو ال تراعي حقوق اإلنسان. ح�ية حقوق األنسان،   - ب
  محاربة اإلرهاب الدويل. وذلك بفرض العقوبات عىل الدولة التي تدعم اإلرهاب.  - ت
  تحقيق االصالحات الد�قراطية يف الدول املستهدفة.   - ث
  اإلقتصادية.  االبتعاد عن العمليات العسكرية، ومحاولة تسوية املنازعات من خالل العقوبات  - ج
  القضاء عىل اإلمكانيات العسكرية للدولة املستهدفة.   - ح
إجبار بعض الدول عىل تسليم مطالبات إقتصادية للدولة التـي تفـرض العقوبـات أو لـبعض   - خ

 رعاياها. 
�كن القول بأن جميع النقاط  املذكورة أعاله هي موجودة سواء كمـربرات أو كأهـداف أمريكيـة  

  يف فرض عقوباتها األخ�ة عىل إيران بغية التخيل عن برامجها النووية.
م� سبق يتب� أن العقوبات اإلقتصادية تشمل فرض مجموعة من القيود عىل التجارة الدولية مع  

د تشمل حظر أنواع معينة من األسـلحة أو الطعـام أو األدويـة أو املـواد الخـام، أو البلد املستهدف، وق
الحد من التصدير أو اإلست�اد من البلد املستهدف بهدف الضغط عليـه لتغيـ� سياسـاته أو مواقفـه يف 

هـر مجال ما، أو إرغامه عىل تقديم تنازالت يف قضية ما أو القضاء عىل إمكاناتها العسـكرية. وبعـدما ظ
العقوبات اإلقتصادية عىل سلوك الدول بشكل كب�، أصبحت إحـدى أدوات السياسـات الخارجيـة  تأث�

للدول الكربى تستخدمها هنا وهناك، عوضا عن االنخراط يف حمالت عسـكرية مكلفـة وغـ� مضـمونة 
، وتجـاه ليبيـا النتائج. ك� هي الحال بالنسبة للسياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران يف الوقت الحـايل

 والسودان يف املايض القريب. 
يالحظ عند إجراء فرض العقوبات اإلقتصادية، كث�اً ما يكون الشعب هو املترضر الوحيد من هذا  

اإلجراء، ومن الناحية الواقعية تكون العقوبات اإلقتصادية شكالً من اشكال الحرب التـي تلقـي بظاللهـا 
 البلـد املسـتهَدف، وتـؤدي إىل تعطيـل عمليـات التنميـة البرشـية القا�ة عىل كافـة منـاحي الحيـاة يف

واإلقتصادية وترتك تأث�ها األجت�عي والنفيس لدى عامة املجتمع، وإنها اجراء ذي طابع إنتقـامي �ـس 
املدني� بالدرجة األوىل، وألجل تفادي كل ذلك االمور، ظهرت ما يسمى بالعقوبات الذكية، والتي سوف 

  الفرع القادم . نناقشها يف 
  

  الفرع الثالث: العقوبات اإلقتصادية الذكية
) مـن الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم ٤١إن األجراءات اإللزامية التي فُرضت �وجـب املـادة ( 

املتحدة، كان الغرض األسايس منها استعادة السلم واألمن الدولي�، إال انه ظهـرت اآلثـار السـلبية لتلـك 
ة عىل عامة الشعب من املدني� والضـعفاء، كـ� رأيناهـا يف العقوبـات اإلقتصـادية العقوبات اإلقتصادي

املفروضة عىل العراق من قبل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة يف بداية تسـعينات القـرن املـايض، إذ 
مرِض ومات بسـبب تلـك العقوبـات الكثـ� مـن األطفـال نتيجـة سـوء التغذيـة، ونتيجـة عـدم وجـود 

ات الطبية الالزمة للمرىض، ك� أعاد العـراق لعقـود سـابقة تكنولوجيـاً، ووقفـت كـل مظـاهر املستلزم
  التقدم فيه ودمرت البنية التحتية للبالد وأرضت بها رضراً جسي�ً. 
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من هنا جاء التفك� بإتخاذ إجراء أك� وقعاً عىل النظام القائم وأخف أثراً عـىل الشـعب املغلـوب  
العقوبات الذكية، بغية تحس� التداب� اإللزامية وتنفيذها بشـكل أكـ� فعاليـة،  عىل أمره، فظهر إجراء

وتكون العقوبات مستهدفة؛ كحظر األسلحة وحظر السفر ألشخاص معين� ووضع القيـود عـىل السـلع 
األساسية، وأن تكون العقوبـات الذكيـة وسـيلة لرتكيـز الضـغط عـىل زعـ�ء الـدول واألطـراف الفاعلـة 

  بارشًة عن انتهاك املعاي� الدولية. املسئولة م
يُعرَّف العقوبات الذكية عىل أنها "الجزاءات التي تؤثر مبارشة عىل القادة السياسي� أو املسـؤول�  

. )١( عن خرق السلم، وتََدع السكان املدني� األبرياء بعيدين عن تأث�اتها وتقيضـ عـىل معانـاة املـدني�"
عىل أنها؛ تلـك التـي تفـرض الضـغوط القرسـية عـىل األفـراد والكيانـات ك� �كن تعريفها بشكل عام 

املحددة والتي تقيد املنتجات أو األنشطة اإلنتقائية، مع التقليل من األثار اإلقتصادية واإلجت�عيـة غـ� 
املقصودة عىل الفئات الضـعيفة مـن السـكان األبريـاء. كـ� تعـد العقوبـات الذكيـة عبـارة عـن تركيـز 

قرسية عىل املسئول� عن املخالفات، مع تقليـل األثـار السـلبية غـ� املقصـودة، وتسـتهدف الضغوط ال
وسائل الضغط عملية صنع القرار والنخب يف الرشكات أو الكيانات التي تسيطر عليها، وان اإلسـتهداف 
 �كن ان يعني أيضاً فرض عقوبات عىل منتجات محددة بشكل انتقـا� أو األنشـطة التـي تعـد حيويـة

   يف الدولة املستهَدفة.) ٢( لتسي� سياسة مرفوضة والتي لها قيمة ملتخذي القرارات واملسؤل�
م� سبق يتب� أن موضوع ح�ية املدني� متأصل يف هذا املفهوم، وأن هذا النوع مـن العقوبـات  

جتمـع املـد� يحاول الرتكيز عىل التأث� يف النخب، ويف الوقت نفسه التقليل مـن وطـأة الحظـر عـىل امل
  :)٣( الغ� مستهَدف، ويتم ذلك من خالل مجموعة من التداب�، أهمها

  تجميد أصول األموال الخاصة بالحكومة وبأعضاء النظام الحاكم خارج الدولة املعنية.  -١
  تطبيق حظر تجاري عىل األسلحة والسلع الك�لية غالية الثمن أو ما شابهها.  -٢
  املنع من السفر والط�ان.  -٣
فرض عقوبات أو حظر سيايس بهدف وصم الدولة املستهدفة بالعار وفرض عزلة دبلوماسـية  -٤

 وتقليص الدور التمثييل للدولة. 
� تـتمكن مـن تخفيـف اآلثـار  إن ظهور ما يسمى بالعقوبات الذكية يف تسعينات القـرن املـايض 

بشكل نها�، ك� أنها � تحقـق السلبية للعقوبات اإلقتصادية الشاملة عىل املدني� وعىل عامة الشعب 
، إال أنها يف الوقـت )٤(أهدافها املنشودة من تقليل معاناة غالبية الشعب من املحروم� والناس البسطاء

بت أسـفارهم أو منعـتهم  ت التعامالت املالية للحكام واألشخاص املستهَدفة املختـارة، وَصـعَّ نفسه َعرسَّ
  من السفر خارج البالد.

                                                           
،  بـ�وت، ١، ط) رودريك ايليا أ� خليل، العقوبات اإلقتصادية الدولية يف القانون الدويل ب� الفعالية وحقوق اإلنسان١(

 .١٢٦، ص٢٠٠٩منشورات الحلبي الحقوقية، 
 . ٥٨) قردوح رضا، م.س.ذ، ص٢(
 . ١٩٩) ج�ل محي الدين، العقوبات اإلقتصادية لألمم املتحدة، م.س.ذ، ص٣(
) للمزيد ينظر: بويوسف عبد الغا� ومسعودي صدام، الجزاءات الذكية يف القانون الدويل العـام، رسـالة ماجسـت�غ� ٤(

 .٢٠١٥-٢٠١٤منشورة، جامعة عبدالرحمن م�ة، جاية، الجزائر،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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  االستنتاجات
  يف ختام هذا البحث نلخص أهم االستنتاجات التي تّم التوّصل إليها، كاآل�: 

أصبحت الدبلوماسية اإلقتصادية أهم أدوات التعامل الدويل يف السياسة الخارجيـة. وقـد نشـطت 
جعلـت الدبلوماسية اإلقتصادية عىل الساحة الدولية بعد الحرب العامليـة الثانيـة بشـكل متزايـد. كـ� 

إلقتصادية العالقة ب� اإلقتصاد والدبلوماسية عالقة طردية، فالفاعليـة الدبلوماسـية التـي تعـرب العوملة ا
عنها قوة العالقات ب� الدول هو نجاح للدبلوماسية اإلقتصادية، والعكس صحيح. وبالتـايل ومـن خـالل 

بسـبب تنـوع ليـة. و العالقات اإلقتصادية الناجحة تتعزز قوة الدولة ونفوذها وتأث�هـا يف السـاحة الدو 
وكثافة العالقات الدولية التي يشهدها العرصـ الحـايل، ونتيجـة للتطـورات التجاريـة واملاليـة والثقافيـة 
واإلجت�عيــة، بــات العمــل الــدبلومايس تتــدخل يف إجــراء املحادثــات بخصــوص العالقــات اإلقتصــادية 

  واإلتفاقات التجارية وتنظيمها.
تعاونية أو عالقات تصارعية، أو اإلثنت� معاً، والعالقات اإلقتصادية إن العالقات الدولية إما عالقات 

كونها جزء من العالقات الدولية فهي تشتمل عىل حالتي الرصاع والتعاون أيضاً، ويف السياق نفسه نجد 
يف الدبلوماسية اإلقتصادية تستخدم املوارد أو األدوات اإلقتصادية يف العالقات الدولية يف حالة التعاون و 

حالة الرصاع، إذ إن إسـتخدام الدبلوماسـية اإلقتصـادية يف مجـال التعـاون الـدويل، تتمثـل يف عمليـات 
التبـادل التجــاري الـدويل والنشــاطات واإلتفاقيـات التجاريــة واملسـاعدات اإلقتصــادية الدوليـة، والتــي 

التبـادالت التجاريـة أصبحت مؤرشاً عىل قـوة العالقـات الدوليـة وإسـتمرارها ومتانتهـا، فكلـ� ازدادت 
  وتعززت ب� دولة واخرى، ازداد التفاهم وتعمقت الثقة املتبادلة بينه�.

إذاً، إن الدبلوماسية اإلقتصادية هي: استخدام كل ما اتيحت من امكانات وقدرات إقتصادية للبلد 
ات إقتصـادية سواًء بشكل تعاو� من خالل التجارة واملنح واملساعدات واملكافآت أو استخدامها كعقوبـ

  تطويعاً ألهداف الدولة السياسية واإلسرتاتيجية. 
وقد لوحظ استخدام الدبلوماسية اإلقتصادية يف مجال الرصاع الدويل بشكل ملفـت للنظـر، والتـي 
بات أمراً مألوفاً وأك� إنتشاراً يف العالقات اإلقتصادية الدولية وتعتمدها الدول بشـكل واسـع وال سـي� 

ردة يف التسـعينات القـرن املـايض والتـي بلغـت أوجههـا ىف الوقـت الحـايل، وذلـك ألن بعد الحرب البـا
العقوبات اإلقتصادية قليلة التكلفة واملخاطر نسبة بالقيام بـاألع�ل العسـكرية، ولعلهـا أشـد وقعـاً يف 

تحـدة إرغام الطرف املقابل لإلذعان �ا يُطلب منه. وهذا ما نجده بشكل جـيل يف عالقـات الواليـات امل
اإلقتصادية مع عدد من الدول يف أرجاء املعمورة؛ كروسيا والص� وتركيا وفنزويال وكوريا الش�لية وكوبا 
وإيران، سواء عن طريق فرض عقوبات إقتصادية شاملة، والتي هي تعطيل العالقات التجاريـة واملاليـة 

والخدمات �ا فيها الغذاء والـدواء ألغراض سياسية وأمنية، �نع عمليات التصدير واإلست�اد لكل السلع 
وحظر سفر املواطن� إىل خارج البالد، أو من خالل العقوبات الذكية، التـي تفـرض عـىل خلفيـة القيـام 
بأع�ل عدوانية أو تهديد للسلم الدويل، أو لحمل ذلك الطرف عىل تقديم تنازالت ذات طبيعة سياسية 

  أو اقتصادية أو عسكرية.
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  قائمة المصادر
  أوالً: املصادر العربية:

  القواميس واملواثيق  -  أ
ايفانز. غراهام، نوينهام. جيفـري ، قـاموس بنغـوين للعالقـات الدوليـة، كامربيـدج، اململكـة  -١

 . ٢٠٠٤، ١املتحدة، مركز الخليج لألبحاث، ط
  )، متوفر عىل الرابط :٤١، ٤٠، ٣٩ميثاق األمم املتحدة، الفصل السابع، املواد ( -٢
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 الكتب العربية:   -  ب
أ� خليـل، رودريـك ايليـا ، العقوبـات اإلقتصـادية الدوليـة يف القـانون الـدويل بـ� الفعاليــة  -١

 .٢٠٠٩منشورات الحلبي الحقوقية، ،  ب�وت، ١وحقوق اإلنسان، ط
، بـ�وت، دار ٢قوانينها وأصولها، ط -الرضا، د.ها�، العالقات الدبلوماسية والقنصلية: تأريخها -٢

 .٢٠١٠املنهل اللبنا�، 
  .١٩٩٣د. زهرة، عطا محمد صالح، يف النظرية الدبلوماسسية، بنغازي، جامعة قار يونس،  -٣
 . ٢٠٠١ت العوملة، املغرب، املركز الثقايف العر�، د. السيد ولد أباه، عبدالله، اتجاها -٤
ــانات  -٥ ــام الحص ــدها ونظ ــا وقواع ــأتها وتطوره ــية: نش ــ�، الدبلوماس ــيل حس ــامي، ع د. الش

بلوماسية، ط  .٢٠٠٩، ع�ن، األردن، دار الثقافة،٤/األصدار١واإلمتيازات الدِّ
نقديـة مقارنـة يف ضـوء د. فرج، أنور محمد، نظرية الواقعية يف العالقات الدولية: دراسـة  -٦

 . ٢٠٠٧النظريات املعارصة، السلي�نية، مركز كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية، 
 . ١٩٧٣فوق العادة، سموحي، الدبلوماسية الحديثة، دمشق، دار اليقظة العربية،  -٧
د. الكفري، مصـطفى عبداللـه، التكـتالت واملـنظ�ت اإلقتصـادية، دمشـق، سـورية، جامعـة  -٨

 . ٢٠١٤دمشق، 
 . ٢٠٠٩محي الدين، ج�ل، العقوبات اإلقتصادية لألمم املتحدة، األسكندرية، الدار الجامعية،  -٩

مجموعة من املؤلف�، املساعدات الخارجية والتنمية يف العا� العر�: رؤية من منظور عـر�  -١٠
 .٢٠٠١وإسالمي، املركز العلمي للدراسات السياسية، ع�ن، األردن،

، ٢اإلسرتاتيجية والسياسة الدولية، املفاهيم والحقائق األساسـية، طد. مقلد، اس�عيل صربي،  -١١
 . ١٩٨٥ب�وت، مؤسسة األبحاث العربية، 

د. منصور، ممدوح محمود مصطفى، سياسـات التحـالف الـدويل، القـاهرة، مكتبـة مـدبويل،  -١٢
١٩٩٧. 

 . ١٩٦٠، النجار، سعيد، التجارة الدولية، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش  -١٣
 الكتب املرتجمة:  -  ت
دريفيل. جون ، رصاع العمالت عىل الساحة الدولية، أبـو ظبـي، اإلمـارات العربيـة املتحـدة،  .١

  .٢٠١٢ترجمة ونرش: مركز إمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، 
دوفس�، ميشيل شوسو ، عوملة الفقر، تأث� صـندوق النقـد والبنـك الـدولي�، بغـداد، بيـت  .٢
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 .٢٠٠١ترجمة: جعفر عيل حس� السودا�،  الحكمة،
غـريفيش. مــارتن، أوكاالهــان.  تــ�ي ، املفـاهيم األساســية يف العالقــات الدوليــة، كامربيــدج،  .٣

  .٢٠٠٨اململكة املتحدة، ترجمة ونرش: مركز خليج لألبحاث، د�، 
فـؤاد  كالربيت. جون كينيث ، تأريخ الفكر اإلقتصادي: املايض صورة الحـارض، ترجمـة: أحمـد .٤

 .٢٠٠٠، ٢٦١بلبع، سلسلة عا� املعرفة، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، العدد 

كالين. نعومي ، عقيدة الصـدمة: صـعود رأسـ�لية الكـوارث، ترجمـة: نـادين خـوري، رشكـة  .٥
  .٢٠١١،ب�وت، ٣املطبوعات للتوزيع والنرش، ط

 البحوث   -  ث
 األهداف اإلسرتاتيجية والفواعل واملؤثرات الداخلية يف عالية، موىس، املساعدات الخارجية ب� -١

  .٢٠١٥، أيار ١٤الدول املانحة، املركز العر� لألبحات ودراسة السياسات، مجلة سياسات عربية، العدد
نعمة، كريم، أهمية ودور الرشكات متعددة الجنسيات يف النظام اإلقتصادي العاملي الجديـد،  -٢

 .٢٠١٦، ترشين األول ١ددأوراق سياسية، الجزائر، الع
 الرسائل الجامعية:  - ج
حمد، صالح الدين خليل، أثر الدبلوماسية اإلقتصادية يف التنمية اإلقتصادية (سورية اُ�وذجاً)،  -١

 . ٢٠١٥اطروحة دكتوراه غ� منشورة، دمشق، جامعة دمشق، كلية اإلقتصاد، 
اإلقتصـادية التقليديـة يف رضا، قـردوح، العقوبـات الذكيـة، مـدى اعتبارهـا بـديالً للعقوبـات  -٢

عالقتها بحقوق األنسان، رسالة ماجست� غ� منشورة، الجزائر، باتنة، جامعة العقيد الحاج لخرض، كليـة 
 .٢٠١١الحقوق والعلوم السياسية، 

شويحنة، سهى، الدبلوماسية اإلقتصادية، رسـالة ماجسـت�غ� منشورة،حلب،سـورية، جامعـة  -٣
 .٢٠١٣ن الدويل، حلب، كلية الحقوق، قسم القانو 

عبد الغا�، بويوسف ومسعودي صدام، الجـزاءات الذكيـة يف القـانون الـدويل العـام، رسـالة  -٤
-٢٠١٤ماجست�غ� منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جاية، الجزائر، جامعة عبدالرحمن مـ�ة، 

٢٠١٥. 
السياسـة الخارجيـة العجمي، مبارك سـعيد عـوض، املسـاعدات اإلقتصـادية أداة مـن أدوات  -٥

األردن، جامعة الرشق األوسـط، -)، رسالة ماجست� غ� منشورة، ع�ن٢٠١٠-١٩٨٠الكويتية للفرتة من (
 .٢٠١١كلية األداب والعلوم، قسم العلوم السياسية، 

  املصادر العربية اإللكرتونية (اإلنرتنت):   - ح
قعـي يف إطـار العالقـات ، املسـاعدات اإلقتصـادية الخارجيـة كنظـام قـانو� وا أحمـدإلياس.  -١

  متوفر عىل الرابط:٤/٣/٢٠١٩تم اإلطالع عليها بتأريخ: الدولية، 
https://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbushcubaindependence100th.htm 

مركز الروابط للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية، الحروب اإلقتصـادية سـالح فتـاك يف  خليل. شذى ، -٢
  متوفر عىل الرابط املخترص: ٤/٤/٢٠١٩تأريخ اإلطالع: اختالل موازين الدول، 

http://tinyurl.com/y3u273t7 
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وتفاقم الرصاع اإلقتصادي الصيني، موقـع العـر�، تـم الصاوي. عبد الحافظ ، حرب العمالت  -٣
  : متوفر عىل الرابط:٦/٣/٢٠١٩اإلطالع عليها يف 

https://www.alaraby.co.uk/economy/c0bfc3a9-90f6-4642-abb0-27166ea9b12f  
ترد عىل الواليات املتحدة بفرض رسـوم عـىل سـلع أمريكيـة �ليـارات  الص�موقع � � يس،  -٤

  ، متوفر عىل املوقع:١/٦/٢٠١٩الدوالرات، تأريخ اإلطالع: 
http://www.bbc.com/arabic/business-48262621 

، ترامب يواصل حربه التجارية عىل الص� بفرض رسوم جمركية جديدة عـىل ٢٤موقع فرنس  -٥
 /yyyyckqchttp://tinyurl.com ، متوفر عىل الرابط املخترص:١/٦/٢٠١٩بضائعها، تأريخ اإلطالع: 

 ٢٣/٢/٢٠١٩موقع الجزيرة، العقوبات اإلقتصادية حروب من غ� نار، تم اإلطالع عليها بتأريخ: -٦
  عىل موقعها: 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2017/3/14/ 
موقـع الجزيــرة مبــارش: املســاعدات األمريكيــة ضــ�ن التبعيــة بــثمن بخس،تــأريخ اإلطــالع:  -٧

  http://tinyurl.com/y58cov8hالرابط املخترص: ، متوفر عىل ٣١/٥/٢٠١٩
، تـم اإلطـالع عليهـا بتـأريخ: كوبا تهاجم الحصار األمري� املفروض عليهـاموقع روسيا اليوم،  -٨

  -https://arabic. rt. com/news/840309  ، متوفر عىل املوقع:٢٥/٢/٢٠١٩
، ٢٠١٨%يف ٥٧بالعربيـة ،أمريكـا تزيـد املسـاعدات اإلقتصـادية لـألردن بنسـبة  CNNموقع  -٩

 ، متوفر عىل الرابط:  ٣١/٥/٢٠١٩تأريخ اإلطالع: 
https://arabic.cnn.com/business/article/2018/12/05/jordan-usa-economic-economic-
development-projects-education-healt-budget-deficit 

% خـالل عـام�، تـأريخ  ٣٠٠موقع اإلقتصادية، قضـايا اإلغـراق يف الواليـات املتحـدة ترتفـع  -١٠
 http://www.aleqt.com/2019/01/06/article_1518826.html الرابط:،متوفر عىل ١/٦/٢٠١٩الزيارة:

موقع البيان الإلقتصادي، اندالع حرب الذهب األخرض ب� واشنطن وطهران، تـأريخ اإلطـالع:  -١١
  ، متوفر عىل الرابط:١/٦/٢٠١٩

https://www.albayan.ae/economy/last-deal/2019-05-31-1.3573975?utm_source=FOX%20PUSH 

) ترليون دوالر حجم التجـارة االلكرتونيـة يف العـا�، تـم اإلطـالع ٢٧موقع البيان اإلقتصادي، ( -١٢
  ، متوفر عىل الرابط:٥/٣/٢٠١٩ليه بتأريخ: ع

https://www.albayan.ae/economy/last-deal/2018-10-03-1.3372882  
الـرابط  ، متوفر عـىل١/٦/٢٠١٩العقوبات عىل هواوي... خسائر من الطرف�، تأريخ اإلطالع:   -١٣

  http://tinyurl.com/yyago967 املخترص:
، ٣١/٥/٢٠١٩مليار دوالر مسـاعدات إقتصـادية لـألردن، تـأريخ اإلطـالع:  ١٬٥٢موقع خرب�،   -١٤

 http://tinyurl.com/y3x6c2jv متوفر عىل الرابط املخترص:
  ، متوفر عىل الرابط:٢٣/١٢/٢٠١٨املوقع الرسمي للدبلوماسية الفرنسية، تأريخ األطالع  -١٥

 http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-  
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ل جورج سوروس ، تم اإلطالع عليهـا بتـأريخ: موقع املشاريع الصغ�ة، قصة نجاح رجل االع� -١٦
  ، متوفر عىل الرابط املخترص:٤/٣/٢٠١٩

http://tinyurl.com/yxwolkks  
ــالع  -١٧ ــأريخ األط ــتقبلية، ت ــة املس ــة .. الرؤي ــاريخ ..األهمي ــربدى: الت ــة، أوراق ال ــع املعرف موق

 ، متوفر عىل الرابط: ٢٨/٢/٢٠١٩
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%
D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A  

، ٧/٣/٢٠١٩ادية، تـأريخ اإلطـالع: موقع العر� الجديد، من حروب التجارة إىل الحرب اإلقتصـ -١٨
 متوفر عىل الرابط:

 https://www.alaraby.co.uk/economy/45cc0c5f-ad2e-4e54-b8c1-b5de1bdf8416 
مع أمريكا الصـ� تخفـض قيمـة اليـوان موقع عر� سبوتنيك نيوز، يف ظل الرصاع اإلقتصادي  -١٩

  ، متوفر عىل الرابط املخترص:١/٦/٢٠١٩مقابل الدوالر،تأريخ اإلطالع: 
http://tinyurl.com/y3crkzpw 

مليـون  ٣٠٠موقع يوم السابع، وزارة الـدفاع األمريكيـة تلغـى مسـاعدات لباكسـتان بقيمـة  -٢٠
  وفر عىل الرابط:، مت٢٥/٢/٢٠١٩دوالر، السبت، تم اإلطالع عليها بتأريخ: 

 https://www. youm7. com/story/2018/9/1 
 

 ثانياً: املصادر اإلنجليزية:
 الوثائق:  -  أ

1- Word Trade Statistical Review 2018, Word Trade Organization, Available at: 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf 

  الكتب:  -  ب
1- Afesorgbor. sylvanus Kwaku, (2016), Economic Diplomacy in Africa: The 

Impact of Reginal Integration Versus Bilateral Diplomcy on Bilateral trade. 
Department of economics And bsiness economics, Aarhus University. 

2- Arndt, (1975), Australian Resources Diplomacy, 1974,in gultans,G. O. 
Resources Diplomacy, The Australian Quarterly 47,no.1.  

3- Baranay. Pavol, (2009), Modern Economic Diplomacy, Actual problems of 
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Making and Negotitions in International Economic Relations , London, Ashgate.  
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Palgrave-Macmillan, 2nd edition. 
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ILO-An Example to Follow.  Available at: 
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ilo-an-example-to-follow. pdf  
2- Szatlach. M. E, The importance of economic diplomacy in the era of 

globalization: the case of china. From internet, available at:  
 http://tinyurl.com/y4jdysmq  
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