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حقق االستقرار ا يا عالمي  يتناول البحث تجربة من أكبر التجارب اإلنسانية التي وضعت للبشرية نظام      الملخص:

وضعتها  وقدم؛ 9191عام  ، أال وهي عصبة األمم التي تأسست بموجب ميثاق العصبةوالسالم العالمي واألمن
الدول المنتصرة في الحرب العالمية األولى، ونجحت في جمع كل دول العالم المحبة للسالم في حكومة دولية 

 واحدة، توافق على مبادئها، وأهدافها، وشروطها.

أال وهي :  ،تمكنت بموجبها من تطبيق مبادئها وأهدافها وشروطها ليات أساسيةآواتخذت هذه العصبة  ثالث    
ل مقاعد دائمة، تمث ةمن الجماعي، وآلية السالم للمنازعات، وآلية نع  السال،، وقد حدد لعوويتها ممسلية األآ

الدول الخمس المنتصرة، وتسعة تختارهم الجمعية العامة بحسب شروط المنظمة، ماصة  تلك التي تتعلق بحكومات 
 قائمة بحد ذاتها، واالستقرار السياسي للدولة المنومة.

لم تتمكن من تطبيق أبرز ما جاءت من أجله، أال وهو: قرار السالم  ،ا، الذي حققته هذه المنظمةالنجرغم و      
دول األعواء شروط العصبة في ثالثينيات القرن  المي، الذي أصبح في مطر كبير منذ أن مرقت عديدالع

أكبر دولة  ن مذالنالعصبة م العشرين، مما أسهم في ضعفها، بل وانهيارها فيما بعد، زد على ذلك ما تعرضت له
بسبب معارضة مجلس الشيوخ  ؛م9191: الواليات المتحدة األميركية التي انسحبت منها منذ عام راعية لها وهي

األميركي لسياسة التعاون الدولي من أجل السالم، وتشجيع الحكومة على مواصلة عملياتها العسكرية، فهذا األمر 
استعماريتين في العالم _آنذاك_ على التحكم في العصبة مدمة ألغراضها أفسح المجال أمام أكبر دولتين 

 االستعمارية.

 .الواليات المتحدة األميركية-أوروبا-األمم-العصبة-السالم الدولي-النظام العالمي -تجربة الكلمات المفتاحية:

mailto:ahmeddosbe@gmail.com
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An international experience of international peacekeeping 

League of Nations (model) 1919-1946 AD 

Analytical historical study"" 

Abstract: 

  The research deals with one of the largest human experiences that established a 
global system for mankind to achieve: global stability, security, and peace, namely, 
the League of Nations, which was established under the League’s Charter in 1919 
AD; Established by the victorious countries in the First World War, and succeeded in 
gathering all the peace-loving countries of the world into one international 
government, agreeing on its principles, objectives, and conditions.                       

     This League adopted three basic mechanisms by which it was able to implement 
its principles, objectives, and conditions, namely: the collective security mechanism, 
the peace mechanism for disputes, and the disarmament mechanism. Five 
permanent seats were designated for its membership, representing the five victorious 
countries, and nine chosen by the General Assembly according to the organization’s 
conditions. , especially those related to stand-alone governments, and the political 
stability of the acceding country.                                                                  

     Despite the success achieved by this organization, it was not able to implement 
the most important thing for which it came: the global peace resolution, which has 
become in great danger since many member states violated the League’s terms in 
the 1930s, which contributed to its weakness, but rather And its collapse later, in 
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addition to what the League was subjected to from the betrayal of its largest sponsor 
state: the United States of America, which withdrew from it since 1920 due to the US 
Senate’s opposition to the policy of international cooperation for peace, and the 
government’s encouragement to continue its military operations. The space for the 
two largest colonial states in the world - at that time - to control the League to serve 
its colonial purposes.                                                                       

Keywords: experience - the world order - international peace - the League - Nations 
- Europe - the United States of America.                                        

لقد شهد العالم عدة أحداث تاريخية تدل على توحيد الشعوب في األهداف، والمبادئ، والمصالح المشتركة،  :المقدمة
رت بلعل أبرزها اتحادات الدول األوروبية التي بدأت تظهر في القرن التاسع عشر، عندما بدأت حروب نابليون بونا

تهت ت دول أوروبا إلى حرب كبرى انالتي كانت بدافع نشر السالم والقواء على الدكتاتورية الحربية، حتى جر  
م، وتوحدت كل الدول األوروبية لمحاربة النظام المركعي، الذي أصبح 9191بهعيمة فرنسا بموجب واترلو عام 

وبية تتفق في األهداف والمصالح نفسها في يشكل هاجس موف لها، و أسهمت هذه األحداث في قيام وحدة أور 
ق مسألة ، ويحقينحقق األمن والسالم الدولييوع نهاية للحرب الفرنسية، و  م، الذي تمكن من أن  9191مؤتمر فيينا 

توازن القوى، لكن هذا لم يستمر حتى وقعت متغيرات دولية في أوروبا أسهمت في تأجيج الموقف األوروبي من 
     جديد في أوامر القرن التاسع عشر المتمثلة في الحروب  القومية المنطلقة من حرص بعض الدول على إعادة 

ا واللورين لصالح فرنسا منذ القرن السابع عشر، فتمكنت ألماني أللعاسثال : ألمانيا التي فقدت اما أمذ من أقاليمها م
تى أنها على تقدم ألمانيا ح مما دل   ،بموجب حرب السبعين أن تعيدها إليها، وبذلك تكون قد حققت نوع ا من الوحدة

ام األولى ع المواقف إلى قيام ما يسمى بالحرب العالمية ههذ تتحالفات دولية ضد دول أمرى،  فأددملت في 
 م.9191

على كل حال شهدت المدة منذ أوامر القرن الثامن عشر وحتى النصف األول من القرن العشرين قيام عدد      
من المجهودات  اإلنسانية لتأسيس تجمعات، أو اتحادات، أو منظمات تسهم في إحالل السالم العالمي بين الدول، 
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م بموجب 9191ت عصبة األمم التي انبثقت من مؤتمر الصلح عام ونبذ الحروب، وتحسين مستوى المعيشة، وكان
االتفاق على تشكيل لجنة منبثقة عنه مكونة من مندوبي الدول الخمس الكبرى المنتصرة  ميثاق العصبة،  وقد تم  

نظمة م في الحرب: "الواليات المتحدة األميركية، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان"، إضافة إلى مندوبي تسع دول
 وغير دائمة، ومهمة الدول الدائمة هي : صياغة مشرو  ميثاق لعصبة األمم المتحدة.

لجنة من وضع المشرو  بموجب عدة مطوات سياسية تمثلت في عرض ثالثة مشاريع تشكل الوتمكنت هذه    
تمتعة  الفيدرالي م وجهات نظر في السلم والتعاون الدوليين،  بواسطة إنشاء منظمة تكون أقرب إلى شكل االتحاد

ة كما زاد من أهمية إنشاء المنظم ،من القيام بوظائفها على أكمل وجهبامتصاصات وسلطات وأدوات واسعة تمكنها 
إلنشاء  Houseومستشاره العقيد هاوس  Woodrow Wilsonوحماسها اهتمام الرئيس األميركي وودرو ويلسن 

عشر للسالم التي تحدث عنها في مطابه أمام  ةسن األربعالعصبة، فكان إنشاء عصبة األمم محور مبادئ ويل
هكذا انتهت اللجنة من وضع المشرو  الذي يوافق كل وجهات نظر الحاضرين دامل مؤتمر و الكونغرس األميركي، 

م، و دمل حيع التنفيذ في 9191أبريل  91السالم الدولي، وتم إقرار المشرو  النهائي الذي ُعِرَف بعصبة األمم في 
 .9191يناير  91

ية ي: التمهيد: الذي تناول األصول التاريخالتهيد، وأربعة مباحث رئيسة، هي كالجاءت هذه الدراسة في تم وقد   
المتغيرات االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والمبحث الثاني  تناولفقد أما المبحث األول  ،لقيام نظام عالمي

أجهعة  -المبحث الثالث: العووية في العصبةآليات التطبيق، و -المبادئ -فهدااأل -النشأة -جاء بعنوان: التعريف
 ائج الدراسة.التي عرضت نت يم عمل العصبة، و أمير ا الخاتمةتقي ، أما المبحث الرابع فتومن عنوانالعصبة ومهامها

 أسباب اختيار الموضوع:   

ا لمحاوالت سابقة من أجل وقف الحروب. ُت النظِر  إلى نظام دولي عالميَلف   -9  وضع حد 
 تركيع انتباه  المهتمين و الباحثين في إمكانية تأسيس منظمة سالم عالمي. -9
 ذلت من طرف الدول الكبرى إلقرار السالم الدولي.معرفة مدى الجهود التي بُ  -3
 إدراك ما للعصبة من نشاط سياسي في نجا، المشرو  أو فشله. -1

 أهمية  الموضوع: 

 نبع أهمية هذه الدراسة من أهمية دور النظام العالمي في إيجاد منظمة تسعى لحفظ السالم لجميع الدول.ت -9
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م ا من روافد المعرفة في مجال السالللمكتبة العربية، بواسطة المجلة العلمية رافد   تويف هذه الدراسة -9
 العالمي.

 ة.مرون للكشف عن معيد من الحقائق العلميفي أن تكون قاعدة ينطلق منها باحثون آ قد تساعد هذه الدراسة -3
 أو سلب ا. ر العالقات الدولية إما إيجاب ا،توضيح دور المنظمة في تطوي في همتسكما  -1

  الموضوع:  فاهدأ

 التعرف على الجهود السياسية في التوصل إلى وضع مؤسسة عالمية. -9
 الدولية.التعرف على أهم المتغيرات التاريخية التي حدثت على الساحة  -9
 التعرف على العصبة من حيث: مفهومها، نشأتها، وعوويتها، وآليات تطبيقها. -3
 التحقق من مدى نجا، العصبة أو إمفاقها. -1

 ية:تالتكمن اإلشكالية في التساؤالت الإشكالية الموضوع:  

 أصول النظام العالمي؟ تتمثل فيم -
 ؟ما أهم المتغيرات االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية -
 ما مفهوم العصبة، و ما أهدافها، و ما مبادئها، و ما آليات تنفيذها؟ -
 ما مدى النجا، الذي حققته العصبة؟ -
  لماذا أمفقت العصبة؟ -

 فرضية الموضوع: 

تفترض الدراسة وجود  نو  من االجتهادات الفردية، أو األولية في تأسيس نظام متمثل في اتحاد سياسي، أو      
كما تفترض  ،ن المستوى الصحي والمعيشي لهان لإلنسانية بقاءها، وأمنها، وحريتها، وتحس ِ معرفي، أو فكري، يوم

 توقف الحروب، والمنازعات الدولية التي كانت مسئولة عن مآسي العالم.

 حدود البحث: 

 مية األولىم، ألنها السنة التي انتهت فيها الحرب العال9191ا في سنة بدأت هذه الدراسة فعلي   البعد التاريخي: 
من سنوات الصرا  الدموي الذي استمر لمدة أربع سنوات متواصلة، وانتهت في  بجهود الدول المنتصرة؛  لوضع حد  

 م نظر ا ألنها السنة التي ُحل ت  فيها العصبة، بسبب فشلها في حل النعاعات الدولية.9111عام 
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ا  رنسا، ألسباب تتعلق بأوضها: باريس عاصمة فأمذ تشكيل  عصبة األمم عدة مواقع دولية، من البعد المكاني:
عقب الحرب العالمية األولى، فنظر ا لما تعرضت له فرنسا من مراب ودمار على يد القوات األلمانية، مما  فرنسا

، كذلك رمسمو   دامل أروقة المؤتم بمدينة باريس، وحتى يكون لها صوت  جعلها تطالب بأن يكون مقر الصلح 
 الهاي بهولندا، وذلك ألن األولى رغم أنها تنتمي إلى دولة محايدة ال عالقة لها بدك ِ ويسرا، و مدينتا: جنيف بس

الدسائس،  والمؤامرات لكنها تعرضت الجتيا، القوات األلمانية أثناء تطبيق مطة اكتسا، فرنسا، فخسرت أراضيها، 
مدمة السالم العالمي، وما قدمته من  وطرقها، وجيشها الصغير، أما الثانية فهي معروفة بتاريخها الطويل في

 مدمات في هذا المجال منذ القرن التاسع عشر الميالدي.

ي هذه كان المنهج المتبع ف ومات المهمة التي تخدم البحث،بعد جمع المادة ودراستها، وانتقاء  المعل منهج البحث: 
 الدراسة هو: منهج البحث  التاريخي، باستخدام  أسلوب تسلسل األحداث التاريخية، وربطها، وتحليلها.

ى العالم، و وسيادة القانون الدولي على مستة إلى حد وقف الحرب على األقل، إن توحيد الشؤون اإلنساني  التمهيد:
في سان ريمو  وال  ومقب اشائع   امكان  دة من التاريخ. تم العثور عليها ها عبر قرون عديجديدة؛ يمكن تتبع ليست فكرة  

اإليطالية  في مقاالت شيشرون _المؤلف والمفكر اإليطالي في العصر الوسيط _ الذي كتب عن الحالة السياسية  
جح على استبدادية،  لكنها لم تنلإلمبراطورية الرومانية التي أدركت الفكرة في مجال محدود،  وبطريقة ميكانيكية 

م إن الوحدة السياسية للدول واألمم المسيطرة على العال :كما يمكن القول ،اسع بسبب قيود المعرفة الجغرافيةنطاق و 
بيعة نظر إلى الدول الفردية في طكان يُ و المسيحي كانت  العقيدة األرثوذكسية والنموذجية في العصور الوسطى،  

فكرة السيادة  كانتو لبابا أو اإلمبراطور أو كليهما، أعواء في هيئة سياسية كبيرة واحدة يرأسها ا األشياء، على أنها
ة أحد مفكري النهو) طروحة الملكية" لدانتي أليجيري "األ طورية هي التي ألهمت دي موناركياالعالمية لإلمبرا

(، إلى توضيح Wells, January, 1919, p02اإليطالية في القرنين الرابع عشر و الخامس عش الميالديين( )
ذ، وهذا و رغم ادعاء الباباوية باستمرار أنها عالمية النف ما بين البابوية واإلمبراطورية، مدى االنقسام الديني والسياسي

ا ع حد طالما اعدم تمكن الشعوب األوروبية _مالل العصر الوسيط_ من التوحد تحت سقف و  لىيعطينا دليال  واضح 
وأمنية، وإنما هي سلطة تحكم العالم المسيحي األوروبي باسم الدين فقط مع استخدامها  ق إنسانيةال توجد حقو 

 ألساليب االستبداد مع الناس.  

ِهر أي حركة تقدمية مستمرة للشؤون اإلنسانية من حالة مشتتة إلى حالة  ال يمكن االدعاء بأن        التاريخ ُيظ 
متلك المدن اليونانية التي تشعوب في العصر الوسيط فيها مثل: علمي عند الموحدة، رغم وجود نو  من التقدم ال

ا محددة، في حالة قيام هذه المجتمعات في اندماج اتحادات كبيرة قد ال تتوافق أفكارها   ثقافة  ودين ا مميعين،  وحدود 
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(، ومن هنا نالحظ رغم وجود مجتمعات موحدة في إقليم Wells, January, 1919,  p02مع األمة المهيمنة )
جغرافي محدد وهو: )اليونان( لكن ثقافته القائمة على الفلسفة والمبادئ الشرقية،  ال تتوافق مع ثقافة العالم المسيحي 

_  مع  التي يراها المصلحون الدينيون مجموعة من البد –الغربي القائمة على الخرافة وتعاليم الكنيسة الغربية 
علم السيادة والقوة والنفوذ العالمي، وهذا راجع إلى محدودية ال والغربي للقارة األوروبيةكال الشقين الشرقي أن  لادعاء 

 وتحجيمه في ذلك الوقت.  

وعند النظر إلى عصر النهوة األوروبية في أوائل العصر الحديث نجد أنه يكتنفه هو اآلمر نو  من         
ب العقائدي الجان لم المسيحي إلى عدة جوانب أبرزهااالنصيا  للفكرة العالمية،  بسبب انقسام العا الغموض،  وعدم

(Wells, January, 1919, p02 ومع ذلك نرى من مالل بعض الجهود الفكرية لدى بعض مفكري،  وأدباء  ،)
جل لى ضرورة وحدة إيطاليا من أعصر النهوة اإليطالية من أمثال: ميكافللي في كتابه )األمير( الذي دعا فيه إ

توحيد البالد، وتحقيق االستقرار السياسي فيها،  و من أجل مقاومة الغعاة اإلسبان والفرنسيين الذين أمذوا يهددون 
 إيطاليا بسبب الوعف السياسي الذي أصبحت تعاني منه في أوامر القرن السادس  عشر الميالدي.

ليست وحدة للحكومة_ كما كانت الدعوات في العصور الوسطى_،  ولكن  وحدة العالم يجب أن ندرك أن  و       
الدولة  لغلم تُ لفرد عندما نشأت الدولة، و ، لم نلغ ااألمم وعالقاتها مع بعوها الفكرة الحديثة تتبلور في كيفية تنظيم
ا هو جمع كل هالقومية_ ألن الهدف من قد تلَغ عقيدة دولة _حسب مفهوم القومية عندما أنشأت عصبة األمم،

ل الحق،  ، ألن لها في الواقع كأي في سلطة الدولة، وهي غاية في حد ذاتها تبرر كل وسيلة الجنسيات في سلطتها،
 (.Pollard, 1918,  p11ألن الدولة لها قوة تقرر التحكيم  في الحرب)و 

ى لحديث هي: السيادة الدينية علأوائل العصر او   إن الظاهرة التي كانت موجودة في نهايات العصر الوسيط،        
أنها هي المركع الوحيد لجميع دول أوروبا المعروفة آنذاك؛  التي تجمع بين كل القوميات األوروبية_ كما هو شائع_ 
ا في األحداث التاريخية لهذه الحقبة _ منذ أوائل القرن السابع عشر الميالدي حتى القرن   لكن عندما نتمعن  جيد 

هذه الظاهرة أمذت تتالشى بفعل بعض المتغيرات السياسية مثل: حركة اإلصال،،  د أن  نجس التاسع عشر _
والحروب القومية، وما تمخض عنها من قيام حركة استعمارية أوروبية، أسهمت في قيام كيانات سياسية دولية تحكم 

غيرها؛ والتسلح، والجمرك.. و  العالم بفعل هذه الحركة تحت غطاء مسألة التوازن الدولي في: المصالح االقتصادية،
ا وحدة  واحدة، وإنما هي منظمات تدمل في مد  .مة االستعمار، ال في مدمة السالم والعدالة واألمنلكنها ال تعني أبد 

من مالل االطال  على بعض المخططات العملية للعصبة تم العثور على ثالثة افتراضات موجودة بشكل و      
 الورورية التي يجب أن ن األدواتأهو االفتراض األول: بديهيات:  بوصفها عاملتُ  د من قبل معظم الدعاةموح  
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الحكومات السياسية القائمة بحد ذاتها،  إنها وحدات منظمة سياسي ا ُتدمل  تنشئ الدول من ماللها عصبتها هي
ا لعمل كل الدول في العصبة، التي يصبح عملها المشترك بعد ذلك سياسي   مر، وحدة، بمعنى آا إجراء  مشابه 

لم يتم و هم الوكالء األكفاء لتأسيس العصبة في المقام األول، والعمل بها في الحالة الثانية.  الحكومات أو ممثلوها
كون ففي هذه المدة ال يمكن أن ي (الكنيسة) ل أي وسيط آمر، على سبيل المثالالتفكير في إمكانية العمل من مال

أممية، وفي هذه المدة العمنية من المحتمل أن يتم رفوها على أنها سخيفة_  لها أي دور رئيِس في قيام عصبة
 ,Jacks, Februaryعلى حد تعبير الكاتب_ على الرغم من أنها كانت ستبدو منطقية تمام ا في القرن الرابع عشر)

1923, p01-02.) اللتعامات لتنفيذ اهو أن الحكومات المتعاقدة المختلفة مؤهلة بشكل متساو  االفتراض الثاني: و
التي تلعم نفسها أو رعاياها بموجب شروط العصبة على سبيل المثال، عندما يتم النص على شرط أن توافق على 

ومات م به دائم ا أن الحكتقييد رعاياها من القيام بمثل هذا العمل العدواني الدولي أو من هذا القبيل، فمن المسل  
الثالث:  االفتراضواياهم لومان مووعهم لوبط النفس المنصوص عليه. المعنية لديها سيطرة كافية على رع

 جاز التعبير_ عن حكوماتها، وأن كل هذه الدول اتدمل العصبة بصفتها الشخصية _ إذ جميع الدول يفترض أن  
فسها ة هي نيكون عمل أو وظيفة العصب تتمتع بالكفاءة نفسها في تنفيذ عقودها بموجب العصبة، فمن الطبيعي أن  

تلفة،  بطريقة مخ كبر منهأو الجعء األ أي تحكم العالم ؛وذات هدف سياسي الحكومة، إنها آلة مكونة من مادة سياسية
ويفترض أنها أفول من تلك التي ُحكمت بها حتى مدة الدراسة، فعلى سبيل المثال: إن األمم قد تتحد من أجل 

ن  الفالسفة ا بقوة شديدة في ذهعيع المعرفة كانت ستدمل نفسهتععيع المعرفة، فإن فكرة إنشاء عصبة من األمم لتع
المفكرين األوروبيين، من أمثال: أفالطون، ودانتي أليجيري، حتى السيد وودرو ويلسن، قبل رحلته المصيرية إلى و 

بعد ذلك أنه  المان المهعومين، الذين لم يعرفو نعتقد أنه قد يتم توحيد األمم لخدمة اإلنسانية، مما يريح األو باريس، 
فكرة الحكومة  نالحظ من هذه االفتراضات الثالث أن  و (. Jacks, February, 1923, p01-02) سيتم  استبعادهم

هي السائدة، واستبعاد النظم المركعية مثل الكنيسة، بشرط أن يكون نظام الحكومة في مدمة المحكومين ضمن 
 الشروط المحددة لها.

 تسلط الدول الكبرى على العالم، وانهارت سياسة توازن القوى، وحل   العالمية األولى عقاب الحربفي أ انتهى       
محلها نظام األمن الجماعي الذي يقوم على مبدأ التعام جميع الدول بنبذ الحرب، ومناهوة العدوان والتصدي له، 

م، وذلك بجهود 9191نيو يو  91في ( 1)وظهر مفهوم األمن الجماعي بإنشاء عصبة األمم بمقتوى معاهدة فرساي

                                                           

م، وفي فرساي 9191عبارة عن معاهدة من المعاهدات الدولية التي تم االتفاق عليها بموجب مؤتمر الصلح بباريس عام ( معاهدة فرساي: هي 1(
 (.979م، ص9111م، ينظر)عمر، 9191التي تعتبر ضاحية من ضواحي باريس تم تسليم مذكرة العقوبات المفروضة على ألمانيا في يونيو 
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(.  وقد 11ا لحماية السالم العالمي) عقابي، صا عالمي  الذي أراد أن ينشئ نظام  ( )الرئيس األمريكي وودرو ويلسن
 برر وودرو ويلسن رغبته في قيام هذا النظام العالمي، نظرا لما عانته شعوب العالم من مآسي الحرب ففي مطاب  

من إنشاء عمليات سالم مفتوحة،   م، قائال: " ستكون رغبتنا وهدفنا9191يناير 1كي في ام الكونغرس األمريألقاه أم
يا  أمم ا في ضأن تومن السالم للجميع، وال نسمح من اآلن فصاعدا بأي تفاهمات سرية من أي نو ، كانت سبب  

 ها مع العدالة والسالممن الممكن لكل أمة أن تتوافق أهداف العصر_ قد مات و ذهب_ وعليه فإنهدول، فإن هذا و 
 Avalon Project-President Woodrow Wilson's Fourteen Points, 2008, withoutالعالميين")
a page فبراير من العام نفسه جاءفيها: " دعونا نكون واضحين  91فبراير، و 3(. كما أضاف رسالة أمرى في

ي نطقي وحتى ُنخرج هذا العالم من األحداث المؤسفة، هللغاية، ونوضح للعالم كله دوافعنا وأغراضنا، فبتفكري الم
 Woodrow Wilson: War) الدفا  عن مبادئ السالم والعدالة في حياة العالم ضد القوة األنانية واالستبدادية.." 

Message, without publication date, without a page.) 

رات ، وإنما هو نتيجة منطقية لبعض التطو لم يكن وليد اللحظة الذي روج له ويلسن بكل قوة رغم أن هذا العملو      
التي سادت أوروبا في زمن  )سلطة المثالية(التي شهدتها أوروبا طيلة القرون التي سبقت الحرب العالمية مثل: 

قات حروب  توازن القوى _مالل القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر الميالديين_  وكذلك نتيجة طبيعية لتطور العال
الدولية بمختلف مظاهرها؛ فللسلطة المثالية دور كبير في تهيئة شعوب أوروبا لتقبل مسألة السالم، ولعل أبرز من 

م، ومشرو  بنتام للفيلسوف اإلنجليعي 9719نادى بها: شارل كاستل صاحب مشرو  السالم الدائم في أوروبا في سنة 
ة، وبرنامج الوحدة األوروبية، ومما يؤمذ عنها أنها جاءت م، ومشرو  المحكمة الدولي9713الذي نشره في سنة 

لتعالج األوضا  في أوروبا المسيحية فقط، وتستبعد ما عداها كالدولة العثمانية ماصة ،  والعالم اإلسالمي عامة ، 
لدولية فقد ا فوال  عن إغراقها في المثالية مما أفقدها الطابع العملي و جعلها مستحيلة التحقيق. أما تطور العالقات

                                                           

)(  :م(، والذي عرف بالمبادئ األربع عشر 9199-9193مالل المدة)  ن والعشرون للواليات المتحدة األمريكيةهو الرئيس الثام وودرو ويلسن
 (. 911 -917م، ص2006التي انبثقت منها عصبة األمم، ينظر: )زاوتر، 

ف منه تخليص أمريكا من الوجود م، هاد9193)***( مبدأ مونرو:  يعتبر مونرو أحد المفكرين السياسيين األمريكان،  فقد صر، بهذا المبدأ عام 
 (.991األوروبي، ومناديا باألمن والسالم، ينظر)نوار، نعنى، د.ت،  ص
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م، ومؤتمر فيينا 9111وجدت أوروبا نفسها موطرة أكثر من مرة إلى عقد مؤتمرات دولية، مثل: مؤتمر وستفاليا 
-9199ؤتمر لندن م، وم9111م، ومؤتمر باريس 9111-م9111-م9171م، ومؤتمر برلين األول والثاني 9191
(، بينما 919م، ص9117القوى)طهبوب، حمدان، إلى السالم لكن هدفها ملق مسألة توازن  م، كانت تدعو9193

نجد هناك نماذج أمرى من المؤتمرات الدولية التي دعت إلى وقف الحرب، وإقرار السالم، وعدم التسلح، وتخفيض 
ألهداف لم 9117م، وجدد في سنة 9111-9111المصاريف العسكرية الهائلة، أبرزها: مؤتمر الهاي في سنة 

 (.111-111م، ص9111نفسها) برون، 

وتصنف هذه المؤتمرات ضمن ما يسمى باالتفاقات اإلقليمية التي تومن استتباب األمن والسالم مثل معاهدات      
م، ال تعتبر منافية ألي نص من نصوص عهد 9193عام ( ***)التحكيم واالتفاقات اإلقليمية كتصريح مونرو

وضح في مباحث هذه الدراسة_ التي تأمذ الطابع ( من مواد عهد عصبة األمم _كما سن99العصبة؛ حسب المادة )
 (.91م، ص9111الدولي العالمي، بشرعية قيام التجمعات اإلقليمية)مصطفى، 

صبة بدأت مع إنشاء عة سياسية تخص القرن العشرين، و عادة ما نفكر في المنظمات الدولية على أنها ظاهر       
ك، في أوامر القرن التاسع عشر أنشأت الدول بالفعل ومع ذل ،، وهذا صحيح في الغالب9191األمم في عام 

م 9111الذي تأسس عام  (ITUمنظمات دولية للتعامل مع قوايا محددة، وكان أهمها االتحاد الدولي لالتصاالت)
م، 9171ام ود تاريخه إلى ع) كان يطلق عليه في األصل االتحاد الدولي للبرق(، واالتحاد البريدي العالمي  الذي يع

نتيجة حتمية لعصبة األمم، وكانت الوسيلة  هيا من نظام األمم المتحدة التي هاتان المنظمتان جعء   تعد   وموالي
ها هيئة األمم ما بعدل الدولية التابعة لعصبة األمم و األولى لتسوية الخالفات الدولية بين الدول،  وسلف محكمة العد

شهد العالم أحداث ا تاريخية مختلفة، مالل مدة الحرب العالمية األولى  ، وقد(Hanhimäki, 2008, p19 المتحدة)
م،  أسهمت في إحداث عدة متغيرات أدت إلى ملق بيئة مناسبة لتأسيس منظمة عالمية تجمع كل 9191-9191

 األطراف المتحاربة، والمتناز  عليها تحت سقف واحد هو: )السالم والعدالة واألمن الدولي(.

 : المتغيرات االجتماعية، واالقتصادية، والسياسيةالمبحث األول

   المتغيرات االجتماعية: -أوالا 

تعرضت أوروبا مالل مدة الحرب العالمية األولى، وما بعدها للكثير من المآسي، والخراب، والدمار المرو ،     
حقيق لمواصلة القتال حتى ت وفقدان الشباب من الذكور، وذلك التبا  الدول المتحاربة أسلوب التجنيد اإلجباري،

(، ولهذا فإن ما تعرض له األوروبيون مالل مدة األربع سنوات من دمار 373-313النصر)هايمان، ص
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(. قد ترتب عنه مسائر فادحة حلت بالبشرية من جراء ذلك األسلوب، 19م، ص9111هـ/9191شامل)البشاوي، 
مقتل عشرة ماليين إنسان من  المدنيين، والعسكريين، ويكفي أن نعرف أن الحرب العالمية األولى قد نتج عنها 

(، إن تعرض أوروبا 911، ص9117إضافة إلى عشرين مليون آمرين أصيبوا بجرو، مختلفة)طهبوب، حمدان، 
لهذه الخسائر في الثروة البشرية بين فئة معينة من الشباب بين العشرين واألربعين بالذات أربك كثيرا من المعدالت 

تسود احصاءات العواج والتوازن بين تعداد الذكور  واإلناث،  والمواليد، وسن التالميذ في المدارس، التي كانت 
(. ولتفسير ذلك نشير إلى أن القتلى 111-119وسن العمال في بعض السنوات المهنية)نوار، نعنعي، د.ت، ص

ائر النساء قليلة جدا، وال وجود والجرحى مالل هذه الحرب كانوا من الرجال ومن الشباب ماصة، بينما كانت مس
إلصابات في الفتيات مثال،  وإنما كافة األعمار، وبذلك يكون قد امتل التوازن االجتماعي بين الذكور واإلناث؛ 
ا في عدد التالميذ الذين أعمارهم بين الحادي  وبالتالي تسبب ذلك  في هبوط نسبة المواليد، كما واجه التعليم نقص 

م، ولعل من أهم المتغيرات االجتماعية التي ترتبت عن هذه الحرب سرعة 9131مالل عام  عشر والخامس عشر،
ا، بسبب  فقدان الدول األوروبية فئة الشباب من الذكور،  منح المرأة الكثير من حقوقها في وقت  مبكر عما كان متوقع 

د كل ت الحرب بذل كافة الجهود وحشفصارت المرأة تقوم بأعمال مختلفة دامل الدولة، فمثال : في بريطانيا تطلب
الطاقات من أجل النصر، وحيث إن الحرب استوعبت ماليين من الشباب فأسرعت اإلناث الشابات إلى أن تحل 

 (.111محلهم في كافة األعمال المدنية)نوار، نعنعي، د.ت،  ص

 المتغيرات االقتصادية: -ثانيا

ا مالل مدة الحرب العالمية األولى أثره الواضح في كان للدمار الشامل الذي تعرضت له دول أوروب    
معظم المصانع األوروبية قد أفقد أوروبا قدرتها على اإلنتاج، كذلك كان التجنيد  اضمحالل أوروبا اقتصاديا، فتدمير 

بنحو  ن اإلجباري لهذه الحرب  قد أفقدها  األيدي العاملة الخبيرة  ومن ميرة شبابها من العمال المهرة الذين يقدرو 
ثمانية ماليين ونصف المليون؛  إضافة إلى أن تحول المصانع من اإلنتاج الحربي إلى اإلنتاج المدني كان يستلعم 
بعض الوقت، زد على ذلك أن مشروعات التنمية االقتصادية وإعادة بناء اقتصاديات تلك البالد كان يتطلب أمواال 

إلى انخفاض قيمة العملة، حيث استنفدت الدول المقاتلة (، هذا إضافة 911-911م، ص9111وفيرة)عمر، حجر، 
معظم رصيدها من الذهب في سد احتياجاتها الحربية، مما اضطرها إلى إصدار أوراق نقد جديدة سببت في انخفاض 

 (.113قيمة العملة)نوار، نعنعي، د.ت،  ص

بسبب حرب الغواصات  ومن أهم المتاعب االقتصادية كذلك انخفاض النشاط البحري والتجاري        
م(، وما سببته من إغراق عدد كبير من السفن التابعة للدول المتحاربة و غير المتحاربة 9197-9191األلمانية)
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الداملة في المجال الحربي، و أسلوب الحصار القاري الذي فرض من جانب دول الحلفاء عقب دمول الواليات المتحدة 
م، عندما أقرت قرار حرمان دول الوسط)ألمانيا، والنمسا( 9197كل مباشر في عام األميركية للحرب العالمية األولى بش

من الحصول على الموارد الورورية لبلدانها، أسهمت هذه السياسات في تقليل التجارة، وتدهور عمليات التصدير و 
االكتفاء  أن تعتمد على سياسةتوريد المواد الورورية بل وإيقافها، مما جعل بعض الدول المحرومة وعلى رأسها ألمانيا 

الذاتي أي االعتماد على ما هو موجود دامل بلدها وتصنيعه وتطويره_ مما جعلها تقلل من نسبة االنهيار االقتصادي 
ا في تعميق األزمة االقتصادية العالمية في عام  م، فارتفعت األسعار، وتدهور 9191مالل هذه المدة_ و أسهمت أيو 

ت الذي كانت فيه أوروبا  بحاجة إلى أيدي عاملة كثيرة إلعادة بناء ما تهدم من مـدن،  ومصـانع،  دمل العامل، في الوق
، مما أدى إلى ارتفا  أجور العامل بعد الحرب) نوار، نعنعي، د.ت، ص  (.113وإصال، ما تخرب من أراض 

 المتغيرات السياسية: -ثالثا

ة ألصالة ظروف ما قبل الحرب، ففي أغلب الدول التي عانت من أما بالنسبة للمتغيرات السياسية فكانت متأصل    
ويالت الحكم تمكنت من أن تحدث تغيير ا جذري ا أسهم في إجبار الدول األمرى على االعتراف بها وبسيادتها  وحقوقها 

اتها ر حكوماإلقليمية، و الدولية، نالحظ من مالل أحداث الحرب العالمية األولى أن بعض الدول دملتها إما لتغيي
بهدف اإلصال، مثل: روسيا، أو بهدف تحقيق األماني القومية مثل: الصرب، وتركيا، بنما نجد صنف ا آمر قد دمل 

 المجر.  لكن المتغيرات األساسية التي حدثت بشكل -الحرب ألغراض أمنية و استعمارية مثل: ألمانيا، ومملكة النمسا
القديمة في انكسار وضعف وتفتت، بينما صمدت الدول الغربية  منطقي عقب الحرب، انهارت األسر الحاكمة 

الديمقراطية في ظفر، ففي روسيا،  وألمانيا، والمجر، وتركيا تغيرت النظم السياسية نتيجة للحرب تغييرات جوهرية، 
، واستمرت ( **)والثائرين ضدها من أنصار تروتسكي( *)فقامت في روسيا حرب ا أهلية عنيفة بين الحكومة البلشفية

م 9191نوفمبر  7الحرب مدة غير قصيرة تغيرت ماللها النظم، وفي ألمانيا قامت ثورة االشتراكيين في برلين في 
الذي تعرض إلى مواجهة  Ebertمنادية بالنظام الجمهوري،  ونجحت في تشكيل حكومة اشتراكية على رأسها إبرت 

، وبعد مقاومة عنيفة تمكنت الحكومة  Spartakosسم سبارتكوس شديدة من قبل العناصر البلشفية التي أطلق عليها ا
أعلن قبول الهدنة  9191نوفمبر  99من إممادها،  وأعلن مستشار الدولة إبرت قيام الجمهورية في ألمانيا، وفي 

                                                           

م، 9113م، ينظر)أبجيناتري، زاريت، 9191-9197مصطلح أطلق على األغلبية من جماهير الثورة الروسية عام  البلشفية أو البلشفيك:( *)
 (. 13ص

 (.11أحد أنصار االشتراكية في روسيا المنحازون إلى صف المنشقين عن الحكومة، ينظر) المرجع نفسه، ص تروتسكي:(  **)
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 ت(،  ولكنها لم تكن الثورة األولى واألميرة فقامت ثورا939م، ص9111هـ/ 9139ووقف القتال )الجمل، إبراهيم، 
متعددة في ألمانيا كانت أمطرها محاولة الحكومة البافارية االشتراكية التي تشكلت بصفة مؤقتة في إعالن االستقالل 
عن ألمانيا، ولكن بفول جيش األحرار الذي جندته حكومة إبرت تمكنت من السيطرة على الموقف والقواء على كل 

 (.919م، ص9111تلك الحركات)عمر، حجر، 

أجبرت اإلمبراطور شال ملك المجر على  9191نوفمبر  99مجر فتعرضت هي األمرى إلى ثورة في أما ال      
الذي حاول القيام  Karolyiالتنازل عن العرش وتم المناداة بالجمهورية، وتكونت حكومة مؤقتة بععامة كارولي 

ا على تأييد االشتراكيين، لكن البؤس والبطالة ونقص  ى بسبب التموين في المدن الكبر بإصالحات اجتماعية معتمد 
بععامة صحفي إسرائيلي يدعى بيال كون  (***)توقف السكك الحديدية وفقدان الفحم أدى  إلى نمو حركة شيوعية

Bela Kun(9111- 9137 وتمكن بيال كون بمساعدة الشيوعيين من إسقاط حكومة كارولي في مارس ،)م،  9191
، ولم تستطع حكومة بيال كون الشيوعية  االستمرار في الحكم، وسقطت بسبب وإعالن قيام دكتاتورية الطبقة الكادحة

بعد عودة الوصي على العرش   Horthyعدم اعتراف الحلفاء بها، وقبض على زمام األمور في المجر األميرال هورتي
في الدول  لسياسياألرشيدوق جوزيف،  وهذه الحروب األهلية التي سادت قسما من أوروبا، كان يناقوها االستقرار ا

الديمقراطية: بريطانيا، وفرنسا، لكنها في الوقت نفسه كانت حكومات هذه الدول تمنع حرية الرأي الذي يؤدي إلى 
 (.919-919م، ص9111مفض المعنويات القومية واإلصرار على الكفا،)عمر، حجر، 

اين لى جانب النظام الرأسمالي، وظهر التبوفي المجال الفكري المذهبي أسفرت الحرب عن قيام النظام الشيوعي إ     
ا بين النظامين أو المذهبين، وذلك بانعقاد المؤتمر الذي دعا البالشفة إلى عقده في عام  م، بهدف إيجاد 9191واضح 

لي في إلى مؤتمر اشتراكي دو ( *)دولية جديدة هي: الدولية الشيوعية، وعقب ذلك دعا االشتراكيون الغربيون في برن 
م، وقد شجب هذا المؤتمر الذي سيطر فيه االشتراكيون الفرنسيون واإلنجليع باألغلبية  المذهب البلشفي، 9191عام 

وأكد إمالصه ووالءه للمبادئ الديمقراطية، وجاء في بيان برن: " إن النمو االشتراكي الحقيقي ال يمكن أن يكون إال 

                                                           

في معناها الويق كلمة مأموذة من مادة شيع، التي  تطلق على الظهور، واالمتالق، واالنتشار، والذيو ، أما المصطلح العام:  الشيوعية:( ***)
 (.99-11م، ص9111) الحمد، :لفردية، والمناداة بحق الناس في المال، ينظرهي نظام يقوم على إلغاء الملكية ا

والي . يعيش في برن حوبازل وجنيف زيورخ اإلدارية ورابع أكبر مدنها من حيث عدد السكان بعد سويسرا عاصمة هي: Berne باإلنجليعية برن  (****)
ويسرا. من حيث عدد السكان في س كانتون  ثاني أكبر كانتون برن  . برن هي عاصمةاأللمانية البرنية أو األلمانية ألف شخص معظمهم يتحدثون  997

 (.https://www.marefa.orgكم تقريبا ينظر)صفحة المعرفة على األنترنت:  19م ومساحتها  119متوسط ارتفا  المدينة عن سطح البحر هو 

https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%AE
https://www.marefa.org/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%AE
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
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م بين االشتراكيين الديمقراطيين من جهة، 9191ر في ظل قانون الديمقراطية، وهكذا حدث االنفصال في فبراي
 (.913م، ص9111والشيوعيين من جهة أمرى")عمر، حجر، 

أسفرت  أحداث الحرب العالمية األولى عن تغيرات جوهرية بل وجذرية في ميادين متعددة من تاريخ الشعوب      
بتلك السرعة لوال قيامها، وإضافة إلى ذلك كانت سواء دامل القارة األوروبية أو مارجها، وما كان من الممكن حدوثها 

أهم ظاهرة لعالم ما بعد الحرب هي االضطراب السياسي الذي أعقب التطبيق العملي لمعاهدات الصلح)عمر، حجر، 
 (.913م، ص9111

قة إثر ئيتبين من مالل ما قرأت، أن ما احتشدته  أوروبا  لنفسها من مقدرات  بشرية،  واقتصادية، صناعية فا      
استخدام نتاج ثورة التقنية في اموا  سيادة بقية شعوب العالم وميراتها وتسخيرها لمنفعتها الذاتية؛ إضافة للصراعات 
األوروبية الداملية من أجل الععامة للحصول على النصيب األوفر من الخيرات بين الدول، كل هذه العوامل أدت 

لقوة على مقدرات غيرها مما قاد لنشوب حرب طاحنة قلمت فيها أوروبا إلضعاف لغة التفاهم والجنو، لالستحواذ با
م، 9111أظافرها بنفسها، مما دعاها لالستفادة من وعي الصدمة، وذلك بالبحث عن بدائل للصرا  الحربي)مصطفى،

 (.11ص

 المبحث الثاني: تعريف العصبة ونشأتها و أهدافها و مبادئها وآليات تطبيقها: 

ا سبق عرضه؛ أن التفكير في استحداث أداة دولية كفيلة بنشر السالم راود ساسة أوروبا منذ أمد  بعيد، لقد تبين مم    
لكن نظر ا لطغيان  بعض األفكار، واألطما ، سواء دامل القارة األوروبية أو مارجها، منع من تطبيق ما يسمى بفكرة 

 الدول تتجه إلى تطبيق هذه الفكرة بديل الحرب.السالم، ونظرا لما ملفته تلك الحرب من دمار مما جعل معظم 

م منظمات دولية متعددة 9191وقد مطا العالم مطوات واسعة في طريق التنظيم الدولي، ونشأت منذ عام      
ومتنوعة من حيث االمتصاص وعووية األهداف، والسلطات وغيرها، وكانت عصبة األمم هي أولى هذه المنظمات 

فظ السالم واألمن الدوليين، وتحريم استخدام القوة وسيلة فردية الستخالص الحقوق، والحيلولة الدولية، وكان هدفها ح
 (.11-13دون نشوب حرب عالمية أمرى بعد الحرب العالمية األولى) عالم، د.ت، ص

 (:116م، ص1199هـ/9941تعريف العصبة لغويا) ضيف،  -

َبة(: الجماعة من الناس أو الخيل أو الطير. وفي التنعيل الععيع:   وآتي َناُه مَن ال ُكنوِز َما إن  َمَفاِتَحُه  {)الُعص 
َبِة ُأوِلي ال ُقو ةِ  . و }َلَتُنوُء ِبال ُعص  .-.)ج( ُعَصب  ب   شجرُة الل بالب. )ج( ُعص 
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َبُة. و  ون له َبُة الرُجل": بنوه وقرابته ألبيه، أو قومه الذين يتعصبواحدُة الَعَصِب. و "َعَص -)الَعَصَبُة(: الُعص 
 .]للواحد والجمع[وينصرونه

ا: -  أما اصطالحا

أغلب المؤرمين الذين اهتموا بمسألة األمن الدولي، ُبعرف العصبة بأنها: " هيئة دولية دائمة تعمل على     
 (.911م، ص9171المنازعات")البطريق، حفظ السالم، ونشر األمن والطمأنينة في أرجاء العالم، وإنهاء 

ا لممارسة ليبرالية وبرلمانية على نطاق       كما عرفها بعض المؤرمين اآلمرين بأنها: "تمثل، إلى حد ما، امتداد 
العالقات الدولية، وقد قامت العصبة على فكرة مفادها أن التسوية السياسية التي تم التوصل إليها من مالل مناقشة 

م،  9197-9191م،9111الوسيلة المثلى لتععيع االستقرار السياسي")غريفيش، أوكاالهان، مفتوحة هي 
 (. 311ص

َفت بــ :" أنها منظمة دولية عالجت موضوع ا مهم ا هو فكرة التعاون الدولي لحل النعاعات التي كانت      كما ُعرِ 
ية يمة عملت على تثبيت التعديالت اإلقليمتقوم بين الدول الكبرى، ما يمكن القول أن هذه المنظمة هي فكرة قد

التي تمخض عنها التغيير العالمي الشامل طبقا لمبدأ األمن الجماعي، فهي تعمل على مقاومة أي دولة تقوم بخرق 
 (.97م، ص9197-9191السالم، وذلك بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية إذا استدعى األمر")دومة، زرقاوي، 

 نشأة العصبة: -

ت شعوب القارة األوروبية إلى العديد من المآسي _كما أوضحنا في المبحث األول_ سواء قبيل الحرب تعرض      
أو أثناء ها، أو حتى ما بعدها، مما أدى إلى قيام بعض المجهودات الفردية أو األهلية لمقاومة الحروب، وماصة  

جلترا قام عدد من رجال القانون ومن النواب الواليات المتحدة األميركية"، ففي ان -هولندا -في كل من:" انجلترا
م، وتتخذ هذه الجمعية لها مبادئ 9191المعارضين بتأسيس جمعية تعرف باسم) اتحاد التوجه الديمقراطي( في 

ترى أنها تعمل على إقرار السالم، كما ظهرت في هولندا في العام نفسه جمعية تسمى: مجلس مكافحة الحرب 
اء الحرب وإقرار السالم بين الدول، وذلك بموجب مؤتمر تم عقده في الهاي عام وتبحث أيوا في وسائل إنه

م يشترك فيه ممثلون للدول المتحاربة والمحايدة على السواء، أما في الواليات المتحدة فقد تكونت في العام 9191
ة، وبالطبع متحدة األميركينفسه "جماعة فرض السالم" أمذت تنادي بتكوين عصبة من أمم العالم توم لها الواليات ال

لم يكن لهذه الجهود أثر في وقف الحرب أو إقرار السالم، وإنما هي محاوالت كان لها أثر فيما بعد، من حيث أنها 
 (.991م، ص9199وجهات نظر تستدعي االلتفاف)حسن، 
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تدمير  في فنظر ا لظروف الحرب وماصة  لجوء ألمانيا إلى استخدام سال، الغواصات، الذي له أثر كبير
م، فهذا األمر جعل رجال الجمعية األميركية 9191سفن الحلفاء، كما توررت أيوا السفن األميركية، مالل عام 

م، 9111ان، دوروزيل، ڤيتخلون عن مبدأ السالم، ويؤيدون حكومتهم على االشتراك في الحرب األوروبية)رينو 
 (.371ص

بحاجة ماسة إلى إنشاء جهاز دولي تتركع مسئولياته في  ومهما يكن من أمر، فإن أوروبا في هذه المـدة 
التقريب  بين مالفات الدول، والعمل على حلها بالطرق السلمية، وتوسيع مجاالت التعاون االقتصادي والفني 
والعلمي والثقافي بينها كان األداة الفاعلة نحو دعم احتماالت السالم واالستقرار الدوليين بدرجة أكبر بكثير مما 
يمكن أن يحدث في ظل عدم وجود مثل هذا الجهاز السياسي الدولي، وكان هذا التصور هو أساس اقترا، 
المنظمة الدولية التي ظهرت في عالم ما بعد الحرب األولى عرفت بعصبة األمم التي ُوضع ميثاقها في مؤتمر 

 (.179م، ص9119م) مقلد، 9191باريس عام 

مبادئ األربعة عشر للرئيس األميركي وودر ويلسن، التي تم تأكيدها جاء تشكيل  عصبة األمم من ضمن ال
(. ولتحقيق هذه المبادئ وجه ويلسن 911م،  ص9111م) الجمل، إبراهيم، 9191بموجب مؤتمر فرساي عام 

م _كما أوضحت في تمهيد هذه الدراسة_ تحمل في طياتها الدعوة إلى إقامة 9191رسالة إلى الكونغرس منذ 
جديد يوع نهاية للحروب، وأول محطة تاريخية لبداية نشؤها لتشكيل نظام عالمي جديد)دومة،  تنظيم دولي

(، حيث ورد في النقطة األميرة من الرسالة: " يجب تشكيل اتحاد عام للدول 31م، ص9197-9191العرقاوي، 
ى والصغرى للدول الكبر بموجب مواثيق محددة لغرض توفير ضمانات متبادلة لالستقالل الذاتي، وسالمة األراضي 

 ,Avalon Project-President Woodrow Wilson's Fourteen Points, 2008على حد  سواء" )
without a page وأثناء انعقاد المؤتمر في باريس أصر الرئيس األميركي على فكرته تلك، فأراد أن يقدمها ،)

بوضع ميثاق أو عهد لها   Houseمساعده هاوس بنفسه صديق ا لإلنسانية كبير األمل في إقنا  أوروبا، وكلف 
توضح مقدمة المشرو  الذي وضعه هاوس: "إن الحوارة الحالية قد فشلت لعدم وجود نظام تخوع له الشعوب 
جميعا؛ وألن الرأي العام في العالم قد وافق على كثير من المسائل غير األمالقية، ولذا فغاية الشعوب التي توافق 

تكوين عصبة أمم في العالم مرماها السالم، والطمأنينة، والتقدم والحكومة المنظمة، وعلى ممثلي على هذا الميثاق 
الدول من رجال السياسة أال يقوموا بعمل سياسي يخالف الصدق والشرف، وأال يؤيدها من أعمال الماضي ما 

 (.31مال من األمالق الفاضلة" )عبد الساتر، د.ت، ص
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افق وضعت ميثاق عصبة األمم؛ فو ( *)بادئ أثناء االجتما ، ترأس لجنة رباعيةوحتى يطبق الرئيس هذه الم
م، وعند انتهاء اللجنة من إعداد قرارات المؤتمر، اتفق الثالثة الكبار 9191يونيو  91عليه المؤتمرون وأقر في 

اء على تدليال  من الحلفعلى جعل هذا الميثاق مقدمة تتوج بها معاهدة فرساي وسواها من المعاهدات المكملة لها، 
 (.31أن بنود الميثاق مبادئ يصاغ السلم على ضوئها) عبد الساتر، د.ت، ص

وتجدر بنا اإلشارة إلى إيوا، المقترحات التي قامت بها الحكومات من أجل التنظيم الدولي التي تمت على 
يم الدولي مة البريطانية بدراسة فكرة التنظالذي عهدت إليه الحكو ( **)الوجه اآلتي: أولها: اقتراحات " اللورد فليمور"

بواسطة لجنة تكونت برئاسته، فقد تم  بموجبه تقديم تقرير أشار فيه إلى أهمية احترام السيادة، وعدم التدمل في 
الشئون الداملية للدول، ونص على عدم جواز اللجوء إلى الحرب قبل عرض النعا  على المحاكم والهيئات 

(، وعرض هذا التقرير 999م، ص9199دول استعمال القوة ضد كل دولة مخالفة)حسن، المختصة، ويبيح لل
ا للسلم، استوحى من اللجنة البريطانية فكرة إنشاء  على ويلسن فحوله إلى مستشاره هاوس الذي وضع مشروع 

ال (، ثانيهما: اقتراحات الرجل السياسي اإلنجليعي ويدعى الجنر 19م،9199المرعشي،   محكمة قوائية)
سمطس، وهو المسؤول األول في اتحاد جنوب أفريقيا، وتتومن اقتراحاته "مشرو  االنتداب"، وعرض على 
ا إلمراج  الرئيس األمريكي ويلسن الذي رحب بذلك وتناول ويلسن هذه االقتراحات واقتبس منها ما رآه صالح 

 (.999م، ص9199عصبة األمم إلى حيع الوجود)حسن، 

لمتحدة مشرو  الواليات ا األول:تراحات في ثالثة مشروعات لقيام المنظمة المقترحة؛ هكذا انعكست هذه االق
األميركية الذي بنى على مقترحات ويلسن الواردة في مطابه الموجه للكونغرس األميركي،  الذي سمي برسالة 

اعات لنع األربع عشرة  نقطة ويتخلص في منح المنظمة امتصاصات واسعة في مجال مفض التسلح،  وحل ا
المشرو  الفرنسي الذي أعده ليون بورجوا وهو يهدف إلنشاء منظمة دولية  الثاني:عن طريق التحكيم اإلجباري، 

تكون فحواها حكومة عالمية فيدرالية، أهم سماتها تتلخص في : وجود قوة عسكرية دولية دائمة لقمع المنتهكين 
المشرو  البريطاني ويعتمد على إنشاء منظمة ذات الثالث:  لقوانين المنظمة وإحالة المنازعات للتحكيم الجبري،

                                                           

األربع المنتصرة في الحرب العالمية األولى: الرئيس الفرنسي جورج كلمنصو، هي عبارة عن لجنة ُمشكلة من أقطاب الدول  اللجنة الرباعية:( *)
 (.919،  ص9111والرئيس األمريكي وودرو ويلسن، والرئيس البريطاني لويد جورج، والرئيس اإليطالي أورلندوا، ينظر)الجمل، إبراهيم، 

رجل سياسي مكلف من قبل الحكومة اإلنجليعية بتشكيل لجنة لدراسة فكرة  إنشاء تنظيم دولي، وهو أحد القواة، حيث كانت  اللورد فيلمور:( **)
 (.999-999م، ص9199آراءه تستند إلى القانون، ينظر)حسن، 
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صبغة تنسيقية محوة تعتمد في تنفيذ قراراتها على قوة الرأي العام، واألمالق الدولية، وال تتمتع بسلطات قمعية 
و  ر واسعة، وعند تقديم هذه المشروعات سحب الرئيس األميركي ويلسن اقتراحه، وأيد المشرو  البريطاني، ألنه مش

ميلر قامت هذه اللجنة بصياغة ميثاق -سلمي أكثر من أن يكون حربي ا، فكونت لجنة سميت بلجنة هيرست
م، ضمن معاهدات 9191العصبة الذي سمي فيما بعد بعهد عصبة األمم الذي وقع من قبل األعواء عام 

 (.11ص 9111-9111م) مصطفى، 9191الصلح في فرساي، ودمل حيع التنفيذ في عام 

 اف العصبة:أهد -

وضعت اللجنة الثالثية للرؤساء الثالثة الكبار، عدة أهداف يجب تحقيقها من مالل العمل بما يتوافق     
 (:13م،  ص9111هـ/9191وشروط العصبة، وهي كاآلتي)البيشاوي، وآمرون، 

 استتباب األمن والسالم بين الدول، ومنع الحروب. -9
 تنشيط التعاون الدولي. -9
 بالطرق السلمية.فض المنازعات  -3
 احترام العدالة والمعاهدات. -1
 هي أساس العالقات الدولية. *قواعد القانون الدولي -1
 عالقات الدول مبنية على العالنية والصراحة والعدل. -1
نع  السال، حيث طالب الميثاق في مادته الثامنة دول األعواء لتخفيض مستوى التسليح إلى الحد  -7

داملي، ومع التعاماتها الدولية التي تقتوي منها المشاركة في عمل الذي يتفق مع متطلبات أمنها ال
 (.33م، ص9197 -9191عسكري ضد دولة معتدية )دومة، العرقاوي، 

 مــبادئ العصبة:  -

إن األهداف الرئيسية لهذه المنظمة الدولية تتجسد في صيانة السالم واألمن الدوليين _كما أشرنا أعاله_     
 (:919م، ص9191وتوثيق التعاون بين الدول بااللتعام بالمبادئ اآلتية)عقابي، 

 عدم اللجوء إلى القوة من أجل حل القوايا الدولية. -9

                                                           

ذ الفوضى، لدولي، أي فكرة ضرورة إشاعة النظام ونبهو التعبير عن المساواة والعدالة والحرية، وبهذا المعنى لعبت فكرة القانون ا :القانون الدولي( *)
 (.99-97م، ص9111ينظر)يادكار، 
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 احترام قواعد القانون الدولي. -9
 االلتعامات والعهود التي تنص عليها المعاهدات الدولية. احترام -3
 قيام عالقات طيبة بين الدول على أساس العدل والشرف. -1
 آليات التطبيق: -

وقد ابتكرت العصبة نظام ا متكامال  لتحقيق السلم، ومحاولة الحيلولة دون اندال  الحروب، يقوم على ثالث   
 (:31-91م،  ص9111هـ/9191آليات )نافعة، 

تنطلق من فكرة أن أي عدوان أو تهديد به ضد أي دولة عوو بالمخالفة لألحكام  األولى: آلية لألمن الجماعي:
الواردة في ميثاق العصبة، التي تلعم الدول األعواء باحترام القانون واتبا  نظام معين لتسوية المنازعات فيما 

ا مسؤولية التوامن بينها بالطرق  السلمية، يعتبر عدوانا على كل الدول األ عواء، ومن ثم تقع عليهم جميع 
لرد  هذا العدوان، وقد نصت المادة العاشرة من الميثاق: على التعام كل دولة عوو في العصبة باحترام وضمان 

 سالمة أقاليم الدول األمرى لألعواء، واستقاللها السياسي ضد أي اعتداء.

ألعم ميثاق العصبة الدول األعواء بتسوية مالفاتها بالطرق   آلية للتسوية السلمية للمنازعات: الثانية:
السلمية، وذلك باللجوء إلى التحكيم أو القواء الدولي أو بالعرض على مجلس العصبة أو على جمعيتها العامة، 
إذا ما فشلت الوسائل التقليدية السلمية كالتفاوض أو الوساطة.. وغيرهما، وقد أسهم ميثاق العصبة في تحسين 

سائل التسوية السلمية المتاحة بإنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة، التي أصبحت، ألول مرة في تاريخ البشرية، و 
 بمثابة جهاز قوائي دولي دائم مكون من قواة تختارهم الجمعية العمومية ومجلسها غير قابلين للععل.

ا بة الدول األعواء بتخفيض مستوى تسليحهطالبت المادة الثامنة من ميثاق العص الثالثة: آلية نزع السالح:
إلى الحد الذي يتفق مع متطلبات أمنها الداملي فقط،  ومع التعاماتها الدولية التي تقتوي منها المشاركة في 
عمل عسكري ضد دولة معتدية إذا ما طلب منها المجلس ذلك. وعلى األساس شكلت لجنة عسكرية دائمة 

تخفيوات الالزمة على التسلح وعلى حجم القوات البرية أو البحرية أو الجوية تابعة لمجلس العصبة القترا، ال
المصر، بها لكل دولة وعرض مقترحاتها على المجلس إلقرارها فإذا ما أقرت يحظر على الدول  األعواء 

 تجاوز حصصها التسليحية أو قدراتها العسكرية المقررة إال بإذن من المجلس.

 أجهزة العصبة ومهامها: -في العصبةالمبحث الثالث: العضوية 

 أوال: عضويتها: 
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يشترط عهد العصبة على الدولة الراغبة في االنومام للعصبة، أن تتمتع باالستقالل التام، والتي تستطيع أن        
تقدم ضمانات وافية على نواياها السلمية وقدرتها على الوفاء بالتعاماتها، فمثال : قرر أال يسمح لروسيا والمكسيك، 

 (.919م، ص9111قرة) عمر، بدمول العصبة إال  بعد إقامتهما نظم حكم مست

مقاطعة أو مستعمرة تتمتع بالحكم الذاتي الكامل،  و الحق في ( *)كما نص العهد على أن لكل "دمنيون"    
العووية طالما كان لها حكومة تلتعم بالشرطين السابقين وتقبل العووية بناء  على قبول ثلثي أعواء الجمعية. 

نقسمت إلى قسمين أساسيين هما: عووية مؤسسة، عووية وكما جرت العادة فإن عووية العصبة ا
 (.11م، ص9111-9111ُمن َوم ة)مصطفى، 

م 9111-9111العووية المؤسسة: هي دول ورد ذكرها في ميثاق العصبة ووقعوه مباشرة )مصطفى،  -9
(، وهي اثنتان وثالثون دولة: " الواليات المتحدة األميركية، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، المملكة المتحدة، 11ص

ماال، هايتي، ور، فرنسا، اليونان، غواتيكندا، استراليا، جنوب أفريقيا، نيوزيلندا، الهند، الصين، كوبا، اإلكواد
الحجاز، هندوراس، إيطاليا، اليابان، ليبيريا، نيكاراجوا، بنما، البيرو، بولندا، البرتغال، رومانيا، مملكة 
الصرب والكروات والسلوفيين )يوغسالفيا سابقا(، سيام )تايالندا حاليا(، تشيكسلوفاكيا، أورجواي)دومة، 

 (.31، صم9197-9191العرقاوي، 

كذلك اعتبر من الدول المؤسسة الدولة التي لم توقع على الميثاق مباشرة، لكن ورد ذكرها في الملحق       
(، 11بالتوقيع عليه دون ابداء تحفظات في مالل مدة شهرين من صدوره وعددها ثالثة عشر دولة)مصطفى، ص

د، ولندا، النرويج، بارجواي، فارس، إسبانيا، السويوهي: "األرجنتين، التشيلي، كلومبيا، الدانمارك، السفادور، ه
 (.31م،  ص9197-9191سويسرا، فنعويال")دومة، العرقاوي، 

                                                           

مصطلح سياسي يطلق على الكيانات سياسية غير مستقلة مرتبطة ببعض النظم القديمة، ويوجد فرق بين الدمينيون ووضع الدولة  الدمينون:( *)
يان ي تربط الدولة بالنظام االمبراطوري البريطاني، بينما يعطي الوضع الثاني حرية بناء كالمستقلة، فاألول معناه بقاء الكيان القديم بكل قيوده الت

 (.31م، ص9173جديد يالئم ظروف البالد، ينظر)عالي، 
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العووية الُمن َوم ة: وهي دول انومت إلى العصبة، عندما تم فتح باب االنتساب للعصبة،  فقد انتسب  -9
م 9131حتى عام  (**)تحاد السوفيتيم، وتأمر دمول اال9191إليها أربع عشرة دولة من ضمنها ألمانيا عام 

 (.31بسبب ما كانت تعانيه روسيا من انقسام داملي)عبد الساتر، د.ت، ص

أما عن حق االنومام للعصبة فقد جاء في الميثاق في نص الفقرة الثانية من المادة األولى أن لكل دولة أو      
ل تصبح عووا في العصبة إذا وافق على قبو  مستعمرة أن تحكم نفسها بنفسها، ولم يرد ذكرها في الملحق أن

عوويتها تلث أعواء " الجمعية العامة"، ويشترط أن يقدم العوو الومانات الكافية إلبداء حسن نيتها إليفاء 
(، وقد انوم إلى عصبة 11م، ص9111-9111التعاماتها الدولية، وماصة  فيما يتعلق بنظام التسلح)مصطفى، 

م)دومة، العرقاوي، 9137ن بينهم: جمهورية مصر العربية التي انومت إليها عام األمم حوالي عشرين دولة م
 (.31ص

 حق االنسحاب من العصبة: -

منح عهد العصبة األمم لكل دولة أو  دومينون أو مستعمرة عوو الحق في االنسحاب شريطة  اإلبالغ عن 
رة األمم قبل مغادرتها، ويذكر أن ست عش االنسحاب قبل تنفيذها بعامين، وأدائها لجميع التعاماتها تجاه عصبة

(، وذلك حسب ما 31دولة قد انسحبت من عصبة األمم أهمها: "اليابان، وألمانيا، وإيطاليا" )دومة، العرقاوي، ص
 (.11نصت المادة األولى من الفقرة الثالثة من عهد العصبة)مصطفى، ص

 الفصل من العووية:  -

ثاق العصبة الفقرة الرابعة من )المادة السادسة عشر( على فصل مما يتعلق بالفصل  ما جاء في نص مي  
العوو إذا قام بخرق التعاماته المنصوص عليها في العهد، ويتم التصويت على الفصل بإجما  أصوات أعواء 
مجلس العصبة عدا الدولة المعنية، وكان في تاريخ العصبة حالة واحدة استعمل فيها الفصل، وهي حالة طرد 

(، وذلك بسبب امتراق روسيا 11م، ص9111-9111م)مصطفى، 9131السوفيتي من العصبة عام  االتحاد
م،  وذلك عندما قامت بعقد معاهدة 9191ألهم شروط العصبة التي اتفقت عليها الدول الكبرى الثالث منذ عام 

                                                           
شفية عام الهو مجموعة من االتحادات أي المجالس الوطنية الروسية الرافوة للحكم القيصري، والمسئولة عن قيام الثورة الب :االتحاد السوفيتي( **)

م من اصدار دستور تأسس بموجبه اتحاد جمهوريات السوفيت، ينظر)المقرحي، 9191م، التي انهت الحكم القيصري، وتمكنت في ربيع 9197
 (.991-991م، ص9119



 )أنموذجا( عصبة األمم-تجربة أممية دولية لحفظ السالم العالمي                               محّكمة علميّة مجلّة"علَّمه البَيان" 

   "دراسة تاريخية تحليلية"  -م9191-9191                                                                             

 زينب مصطفى منصور دوشي                                                                                                  
 

   
 (238الصفحة )  م2202 يونيو  / هـ4111  / ذو القعدة العدد الرابــــع

ا ء ما بين روسيا وألمانيمع إحدى الدول المعتدية التي مرقت شروط السالم العالمي، أال وهي معاهدة عدم االعتدا
 م.9131النازية في أغسطس 

 أجهزة العصبة ومهامها: -

 تتكون عصبة األمم من أربع أجهعة رئيسة حسب تقسيم عملها، وهي كاآلتي:

الجمعية العامة: تتكون من كل األعواء على أساس المساواة في التصويت حيث إن  لكل دولة عوو ا  .أ
عن عدد مندوبيها الذين حددهم العهد بثالثة مندوبين فقط، ودورات في الجمعية صوت  واحد بغض النظر 

انعقاد الجمعية العمومية العادية دورة واحدة سنوي ا، أما االستثنائية فهي غير محددة، لها: لجان التي 
تساعدها في أداء عملها في مختلف المواضيع المعروضة عليها، وهي: لجنة الميعانية ولجنة مفض التسليح، 

م، 9197-9191لجنة االجتماعية، واللجنة السياسية، ولجنة المنظمات الفنية، والفكرية)زازوي، وال
 (.79ص

لكن دون أن يكون تحت يدها اإلمكانيات الكفيلة بتحقيق الحفاظ على السالم فلم تعِط القوة العسكرية لفرض 
ا واستشارية، وكان مقرها في مدينة  ذلك، ولم تنجح في مهمة نع  السال،، ومن هنا كانت سلطاتها محدودة جد 

 (.11م، ص9117جنيف بسويسرا)طهبوب، حمدان، 

مجلس العصبة: يتألف من مندوبي الدول الكبرى وهي: " الواليات المتحدة األميركية، وبريطانيا، و فرنسا،  -ب
اظ على طط الالزمة للحفوإيطاليا، واليابان"، ومندوبي أربع دول أمرى تنتخبهم الجمعية العامة، ومهمته: إعداد الخ

السالم أو أية موضوعات أمرى من مسئوليات العصبة. وبوجه ماص العمل على حل الخالفات بين الدول سلمي ا 
(، وقد تولى المجلس مسئولية النظم، واللوائح، التي ستسير عليها محكمة العدل 111)نوار، نعنعي، د.ت، ص

م، 9111ي أي نعا  قد يؤدي إلى أزمة دولية) الجمل، إبراهيم، ومقره جنيف أيوا، ويبحث المجلس ف( *)الدولية
 (.913ص

                                                           

قبولة الدوليين، التي تكون مالمحكمة العدل الدولية: وهي جهاز من أجهعة العصبة األساسية، تعمل على المبادئ األساسية للقانون والعدالة  (*)
 Stanfield, without )           ومحترمة عالمي ا، والمعتع بها من قبل البشرية، وستكون بمثابة مدونة عالمية تحكم قرارات القواة، ينظر:

publication date.  p316)   
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األمانة العامة: هي الجهاز اإلداري الدائم باستمرار بعكس الجمعية أو المجلس، وتتكون األمانة العامة من  -ج
 مؤسستين هما:

يتم امتيارها من م تشكيل محكمة 9111محكمة العدل الدولية:  أقر مؤتمر الهاي األول الذي انعقد عام  -9
بين الدول األعواء في المؤتمر من أجل النظر في النععات التي  قد تنشأ بين األعواء؛ واتخذت من 

(، وجاءت مهامها وفق ا لما نص عليه عهد 917م، ص9117الهاي في هولندا مقر ا لها)طهبوب، حمدان، 
لناشئة بين الدول األعواء في ( من الميثاق حل كل المنازعات ا99م، وفق المادة)9191العصبة سنة 

العصبة بصورة سلمية، إذ نصت هذه المادة على وجوب إموا  مالفات األعواء إلى محكمة العدل 
(. من نص 91الدولية، أو مجلس العصبة إلجراء التحقيق وتقديم التوصية، وفق ا للشروط المبنية في المادة)

 (.911م، ص9117عهد  عصبة األمم) رسو، 
م على أساس البند الثالث عشر من معاهدة 9191الدولي: تأسيس مكتب العمل الدولي عام  مكتب العمل  -9

ا) أبو علية،  فرساي، الذي يوم برلمان ا يحوي مندوبين عن الحكومات والهيئات العالمية مع 
(؛  كان الهدف منه رعاية مصالح العمال ورفع الغبن عنهم، واصدار التشريعات 317م، ص9113هـ/9193

 (.117تحافظ على حقوقهم)نوار، نعنعي، د.ت، ص التي
أما السكرتارية  وهم الموظفون الدائمون بالعصبة، وُيشرف على أعمالهم  السكرتارية، واللجان الفنية: -د

السكرتير العام ومقرها جنيف، أما اللجان الفنية فتشكل من فنيين متخصصين في مختلف المجاالت لتقديم 
 (.913م، ص9111اهيم، المشورة الفنية)الجمل، إبر 

 المبحث الرابع: تقييم عمل العصبة:

من األفكار المثمرة التي احتوى عليها الميثاق فكرة التعاون الدولي بجميع أشكاله في زمن السلم فقد أوجب     
على الدول أن تتعلم التعاون مع ا عن طريق العصبة،  ال في انجاز األعمال الكبرى التي تقتوي التعاون، بل 
فقط في التعاون معا في جميع الشئون ذات المصالح المشتركة، فتصون مستوى المعيشة بين العمال، ومناهوة 

ة، ، واتخاذ التدابير الناجمة لوقاية الصحة الدولي( **)الرقيق البيض من النساء واألطفال، وتنظيم تجارة األفيون 

                                                           
لعالج المرضى، وإذا استخدمت بشكل مستمر إلى حد  األفيون: هو مادة مخدرة، تستخرج من نبات الخشخاش، وتستخدم ألغراض عديدة( **)

 (.91-11م، ص9111اإلدمان تصبح مادة مطيرة، وكما أن بعض استخدمها لصناعة الهيروين، ينظر:)المغربي، 
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يسجل للعصبة أجل أعمالها)طهبوب، حمدان، وربما كان هذا الجانب اإلنساني من أعمال العصبة هو الذي 
 (.911م،  ص9117

كما أقر عهد العصبة مبدأ وصاية الدول الكبرى على الدول التي كانت ماضعة لالستعمار قبل الحرب،    
وتلك الدول غير القادرة على تحمل المسئولية، وتعهدت الدول الكبرى القائمة بالوصاية بتقديم تقرير دوري عن 

وضا  في الدولة الواقعة تحت الوصاية، ومدى التقدم الذي تحققه، وتناقش التقارير أمام لجنة تابعة مختلف األ
 (.13للعصبة)الصباغ، د.ت، ص

اهتمت عصبة األمم بقوايا مختلفة أبرزها توزيع أنوا  االنتداب، واألشراف على االستفتاءات وإدارة المدن،   
(، ويعد االنتداب من األعمال الرئيسة 11لسال،)عبد الساتر، د.ت، صوالمناطق الحرة، وعقد المؤتمرات لنع  ا

 للعصبة،  وجاء على النحو اآلتي:

نظام االنتداب: تم تطبيق نظام االنتداب من مالل عصبة األمم بعد تفكك اإلمبراطوريات:" األلمانية،  .أ
قامة دول وليدة بحدود جديدة والنمساوية، والعثمانية"، بموجب معاهدات الصلح، نجم عنه أمران: أولهما: إ

تثبتها فيما بعد االستفتاءات؛ مثل: " بولندا، فنلندا، التفيا، استوانيا، لتوانيا، يوغسالفيا، تشيكوسلوفاكيا". 
وثانيهما: تكليف عصبة األمم بإدارة المدن، والمناطق الدولية، مثل: " دانتعيج، فيومي، السار"، وبتدبير 

والمناطق المتحررة من الدولة العثمانية، مكان االنتداب )عبد الساتر، د.ت،  شئون المستعمرات األلمانية
 (. 11ص

واالنتداب ظاهرة جديدة في تاريخ العالم المعاصر، جر بها الجنرال اإلنجليعي سمطس في "بازو توالند" و" 
م حين ُكلف اتحاد جنوبي أفريقيا بإدارة شؤون هاتين المستعمرتين الصغيرتين، ولما 9111، عام ( *)بتشوانا الند"

مثل الجنرال سمطس اتحاد جنوب أفريقيا في مؤتمر الصلح بباريس عرض فكرة االنتداب محاولة  لالنتقال 
س األميركي ، فراقت الفكرة للرئيبالمستعمرات األلمانية، والمناطق العثمانية السابقة من االستعمار إلى االستقالل

( من هذا الميثاق 99(، حيث نصت المادة)19ويلسن، وتبناها في ميثاق عصبة األمم) عبد الساتر، د.ت،  ص
ا لدرجة تقدم السكان )الجمل، إبراهيم،   (:917م،  ص9111على أن يكون االنتداب من ثالثة أنوا  تبع 

                                                           

داب صارتا تحت ت( بازو توالند،  و بتشوانا الند: مقاطعتين يقعان في جنوب شرق أفريقيا، كانتا تحت االستعمار األلماني، وبموجب نظام االن*)
 (.919-911م، ص9111هـ/9191االنتداب البلجيكي بموجب ميثاق عصبة األمم، ينظر:)القوزي، 
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ا من الدولة العثمانية، وواجب الدولة التي انتداب من الدرجة األولى: شمل األقطار ال -9 تي كانت جعء 
تتولى االنتداب عليها مقصور على اإلرشاد،  والمساعدة إلى أن تبلغ تلك األمم مرتبة النوج السياسي 
الكامل وتتمتع باالستقالل التام، فكانت:" العراق، وشرق األردن، وفلسطين" من نصيب بريطانيا، 

 يب فرنسا.و"سوريا، ولبنان" من نص
انتداب من الدرجة الثانية: شمل المستعمرات األلمانية في غرب وشرق أفريقيا فكانت أفريقيا الشرقية  -9

 األلمانية "تنجانيقيا" من نصيب بريطانيا، بينما قسمت كل من:"توجو، والكاميرون" بين بريطانيا، وفرنسا.
ف كثير ا عن النظام االستعماري القديم، وقد انتداب من الدرجة الثالثة: هذا النو  من االنتداب ال يختل -3

طبق على جنوب غرب أفريقيا التي عهد بإدارتها التحاد جنوب أفريقيا، وكذلك شمل :"جعر المحيط 
 الهادئ"، التي كانت تابعة أللمانيا ووزعت بين: اليابان، ونيوزيلندا، وأستراليا.

ا عند تطبيقه بأنه لم وعلى كل حال؛ يعد نظام االنتداب أحد المنجعات ال     هامة للعصبة، فقد ظهر واضح 
يكن إال صورة من صور االستعمار المنظم، ألن العصبة لم تقم باإلشراف المباشر على إدارة األقاليم التي 
كانت تحت االنتداب، وإنما أوكلت مسئولية اإلدارة واإلشراف عليها إلى دول أمرى، فقامت الدولة المنتدبة 

-9197غير القانونية للجماعات اليهودية، فكانت سبب ا في قيام الدولة الصهيونية في فلسطين"بتشجيع الهجرة 
 (.911م، ص9117م")طهبوب، حمدان، 9111

 : قضايا فشلت عصبة األمم في حلها -

إن الظروف التي أدت إلى قيام عصبة األمم،  والشكل الذي ظهرت به، واألهداف التي سعت إليها _كما   
هيد هذه الدراسة، والمبحث األول منها_  كل ذلك قد يظهر لنا النية الصافية لهذه المجموعة أوضحت في تم

المحبة للسالم، لكن  في الواقع هناك بعض األحداث التاريخية التي وقعت على الساحة الدولية مالل هذه 
افية كن لهم النية الصالمدة، جعلت كثير ا من  األمور  توضح لنا أن هناك أطراف أساسيون في العصبة لم ي

في إحالل السالم العام، وإنما استطاعت بخداعها للشعوب أن تحولها من فكرة االستعمار إلى احتالل فعلي، 
باستخدام عامل تقديم المساعدات اإلدارية والمالية للشعوب التي انتدبت عنها، لكنه في الواقع هو احتالل من 

 نو  آمر.

ت العصبة في تحقيقها، التي قامت في األساس من أجلها هي : قوية إن من أهم القوايا التي فشل  
السالم العالمي أصبحت في مطر، حيث إنها لم تكن قادرة على فرض كلمتها على الدول الكبرى، إذ كانت 
بعض  منها طرف ا في هذه  المشكلة، وكانت العصبة ناجحة فقط في العديد من المشاكل_ كما سأوضح في 
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(. فقد فشلت العصبة في 117التي كانت تقع بين الدول الصغيرة)نوار، نعنعي، د.ت، صهذا المبحث_  
 القوايا الكبرى اآلتية:

 استيالء بولنده بتشجيع فرنسا فالنا اللتوانية. -9
 -لم تستطع العصبة انقاذ الصين من عدوان اليابان عليها، األمر الذي أدى إلى الحرب الصينية -9

لة األجل، بل لم تعد اليابان تكثرت بالعصبة، وانسحبت منها عام م الطوي9131-9139اليابانية 
 م.9139

لم تستطع العصبة انقاذ الحبشة من العدوان اإليطالي، ومخططاته االستعمارية، حيث استولت إيطاليا  -3
 م.9131عليها عام 

مة دوجدت ألمانيا بعد أن انومت إلى هذه العصبة، أن بريطانيا وفرنسا توجهان هذه العصبة لخ -1
مصالحهما،  ووجدت أنها غير مستفيدة منها في جمع شمل األقليات األلمانية المبعثرة في بولنده، 

(؛  بل 117م)نوار، نعنعي، د.ت، ص9133وتشيكوسلوفاكيا وغيرها، فآثرت االنسحاب منها عام 
دول، ه الوطبقت نظرية التوسع اإلقليمي متخذة من حجة القومية عامال  أساسي ا في عدوانها على هذ

حتى أصبحت قوية من القوايا الدولية التي أسهمت في وقو  الحرب العالمية الثانية، وهذه أكبر 
 مسألة تبين أن العصبة غير قادرة على إحالل  السالم العالمي.

 (:112م، ص1112قضايا نجحت عصبة األمم في حّلها )طهبوب، حمدان،  -
 .9191عام النعا  بين فنلنده والسويد حول جعر آالند  -9
 .9199النعا  بين بولندا وألمانيا حول حدود سيليعيا عام  -9
 م.9139م، وبين البيرو وكولومبيا في أميركا عام 9191مشكالت الحدود اليونانية البلغارية  -3
 أسباب فشل العصبة:  -

فشلت عصبة األمم في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها في أعقاب الدمار والمعاناة التي حلت بالبشرية   
م عقدت بعض دول األعواء االجتما  األمير للجمعية العمومية، 9111بعد الحرب العالمية األولى، وفي عام 

متحدة"، لت محلها، وهي: "هيئة األمم الوالهدف منه تصفية العصبة، وتسليم ممتلكاتها للهيئة الجديدة التي ح
 (:11م، ص 9111هـ/9191ويععى هذا الفشل لعدة أسباب منها) البيشاوي، وآمرون، 

عدم انومام جميع الدول الكبرى إلى العصبة، حيث رفوت الواليات المتحدة األميركية االشتراك فيها  -9
اد األميركي لق بورورة تحسين وضع االقتصبسبب التحفظات التي أبداها مجلس الشيوخ األميركي، التي تتع
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الذي يعتمد بشكل أساسي على موارد المستعمرات والدول التي لها عالقة معها، ماصة ما يسمى بسياسة 
احترام  الباب المفتو، في الشرق األقصى، التي تتوارب مع دول أمرى عن هذه المسألة مثل: اليابان، 

 Henry Cabot Lodge, withoutمحايد من هذه الخالفات)فإن الواليات المتحدة لن تقف موقف ال
publication date,  p01-11 التصويت النهائي  9191(، لذا فقد رفض مجلس الشيوخ منذ شهر مارس

_دامل الحكومة األميركية_ بشأن ميثاق العصبة المنبثق من معاهدة الصلح بفرساي، وبموجب هذه الخطوة 
م)جراي، هوفستدر، 9119سها بسياسة الععلة سنين عديدة حتى ديسمبر حكمت الواليات المتحدة على نف

 (.991د.ت، ص

ورغم أنها كانت من الدول المؤسسة لها، وبقي مقعدها شاغر ا، ولم تد  روسيا لالشتراك فيها، عدا عن      
م) 9131 م، وإيطاليا عام9133م، وألمانيا عام 9139انسحاب بعض الدول الكبرى منها مثل: اليابان عام 

 (.11-11م، ص 9111ه/ 9191البيشاوي، وآمرون، 

كانت طريقة التصويت على القرارات تتم باإلجما ، وليس باألغلبية حيث يشترط موافقة جميع دول األعواء  -9
بدون استثناء على القرارات حتى تكون نافذة، وهذه القرارات ال تكون ملعمة إال للدول التي وافقت على 

 القرار.
 العصبة إلى أداة تنفيذية تمكنها من فرض قراراتها على الدولة المخالفة.افتقار   -3
سيطرت بريطانيا، وفرنسا على أعمال العصبة_ أثناء غياب الواليات المتحدة األميركية_ حيث كانت كل  -1

م، 9111هـ/9191منهما توجه هذه األعمال، وتسخرها لتحقيق مصالحها وأهدافها ) البيشاوي، وآمرون، 
 (. 11-11ص 

من أسباب فشلها الرئيسة عدم امتالكها قوات رادعة لرد  الدول التي تهدد السلم واألمن الدوليين، وهذا ما  -1
حصل عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، حيث لم تستطع العصبة في إيقاف اندالعها، فهذه العوامل وغيرها 

، ا اجتمعت جمعيتها العامة للمرة األميرة في جنيفهي التي أدت إلى امتفاء عصبة األمم، وإلى تصفيتها عندم
 (.      911م)الجميلي، د.ت، ص9111وحلت محلها هيئة األمم المتحدة في أوائل عام 

يتبين مما سبق عرضه؛ إن هذه التجربة األممية هي مطوة جريئة، وناجحة _ على األقل في  الجانب      
ية، كانت أهدافها واضحة هي وقف الحروب، وما تسببه من السياسي العالمي _ جاءت من عدة أطراف سياس

ا للعديد من المحاوالت الفردية _ على مستوى الدولة أو اإلقليم أو   دمار، ومراب، وتأمر، وقد وضعت حد 
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القارة_ إنما هي منظمة دولية تجمع كل شعوب العالم في بوتقة واحدة، لكن األمر امتلف على أرض الواقع _ 
 داني أو العملي_ فهي قاصرة على ما جاءت من أجله وهو: إقرار السالم العالمي.التطبيق المي

م، فقد أفسح هذا االنسحاب 9191فمن المؤكد أن األمر بات  واضحا عقب االنسحاب األميركي منها عام        
ر ومقاومة، عماالمجال الكبير ألكبر دولتين لهما مصالح مشتركة، ومناطق نفوذ عالمية، حولتها من نظرية است

إلى انتداب وتقديم المساعدات لإلقليم المخصص لها حتى تغلغلت في المنطقة المراد احتاللها، وهناك أمثلة 
عديدة تتعلق بهذا الموضو  عندما انتدبت بريطانيا على العراق، وغرب نهر األردن، حيث حولت العراق إلى 

كيان صهيوني ظل شوكة في عنق البالد العربية،  منطقة احتالل مباشر، بينما غرست في المنطقة األمرى 
حتى تحقق لها الهدف األكبر هو االنقسام، والتجعئة في هذه المنطقة؛ كما قامت فرنسا باحتالل الشام، مستفيدة 

 من قرار االنتداب.

تائج نبعد عرض األحداث التاريخية التي تخص التجربة األممية األولى)عصبة األمم(، نتوصل إلى الالخاتمة: 
 اآلتية:

وصول الدول األوروبية إلى حالة من الدمار الشامل جعلها تبحث عن نظام دولي إلحالل السالم العالمي،  -9
 فقد تمخوت جهودها في تأسيس عصبة األمم.

إن عصبة األمم هي المنظمة الدولية األولى من نوعها جاءت إلحالل السالم العالمي، ولم تخص الدول  -9
كانت عليه بعض المنظمات، والهيئات التي ظهرت في أوروبا مالل القرنين الثامن األوروبية فقط، كما 

 عشر، والتاسع عشر الميالديين.
وضعت العصبة لنفسها عدد من المبادئ، واألهداف، أبرزها: نع  السال،، وحل المنازعات سلمي ا، بموجب  -3

ذلك لعدم حل المنازعات الكبرى، و  آليات التطبيق، فنجحت في بعض المسائل الصغيرة، لكنها لم تنجح في
 قدرتها على فرض نفوذها على جميع الدول، ماصة تلك التي ظهرت فيها دكتاتوريات عسكرية.

فقدان العصبة ألكبر قوة لها، أال وهي الواليات المتحدة األميركية من الناحية السياسية مما أفسح المجال  -1
رنسا لتحقيق أطماعهما االستعمارية، أما من الناحية العسكرية أمام أكبر دولتين في أوروبا هما: بريطانيا، وف

 فلم يكن لها قوات ماصة تفرض بموجبها األمن.

  قائمة المصادر والمراجع:

 أوال: العربية والمعربة:   



 )أنموذجا( عصبة األمم-تجربة أممية دولية لحفظ السالم العالمي                               محّكمة علميّة مجلّة"علَّمه البَيان" 

   "دراسة تاريخية تحليلية"  -م9191-9191                                                                             

 زينب مصطفى منصور دوشي                                                                                                  
 

   
 (245الصفحة )  م2202 يونيو  / هـ4111  / ذو القعدة العدد الرابــــع

أبجينانعي، ريتشارد، و زاريت، أوسكار، لينين والثورة الروسية، محي الدين معيد)ترجمة(، إمام عبد الفتا،  .9
 م.9113مراجعة وإشراف وتقديم(، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، إمام)

-أبو علية، عبد الفتا،، ياغي، إسماعيل أحمد، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر، دار المريخ، الرياض .9
 م.9113هـ/9193،ى3السعودية، ط

 م.9111، ع،  بيروتبرون، جفري، تاريخ أوروبا الحديث، علي المرزوقي)ترجمة(، األهلية للنشر والتوزي .3
البطريق، عبد الحميد، التيارات السياسية المعاصرة "أوروبا منذ الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية"،  .1

 م.9173دار النهوة العربية، بيروت، 
طين، فلس-البشاوي، سعيد وآمرون، تاريخ العالم الحديث والمعاصر، مركع المناهج، البيرة، رام الله .1

 م.9111هـ/9191
الجمل، شوقي عطا الله، إبراهيم، عبدالله عبدالرازق، تاريخ أوروبا  من النهوة حتى الحرب الباردة،  .1

 م.9111المكتب المصري، القاهرة، 
 جراي، روود، ريتشارد هوفستدر، موجع التاريخ األمريكي، دون مترجم، د.ن، د.ت. .7
األمم المتحدة من ناحية الهياكل، المبادئ، الجميلي، رسول حسن، مقارنة بين نظام عصبة األمم وميثاق  .1

 األهداف، د.ج، المجلة السياسية الدولية، كلية القانون، الفلوجة، العراق، د. ، د.ت.
حسن، عصمت محمد، دراسات في العالقات الدولية الحديثة، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  .1

 م.9199
 م.9111هـ/9193دار ابن معيمة، الرياض، السعودية،  الحمد، محمد بن إبراهيم، الشيـــوعيــــــة، .91
دومة، عتيقة، العرقاوي، حليمة، عصبة األمم واالستعمار، رسالة ماستر بإشراف األستاذ: عبد الععيع  .99

 م.9197، 9191وابل، جامعة الجيالني، مميس مليانة، الجمهورية الجعائرية، 
 م.9117)تعريب(، األهلية للنشر والتوزيع،  بيروت، رسو، شارل، القانون الدولي العام، شكر الله مليفة .99
ان، بيير، و دروو زيل، جان باتيست، مدمل إلى تاريخ العالقات الدولية، فايع كم نقش)ترجمة(، ڤرينو .93

 م.9111، 3عويدات، بيروت، باريس، ط -نور الدين حاطوم)قدمه(، منشورات بحر المتوسط
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ارها السياسية على أوروبا، رسالة ماستر بإشراف األستاذة: فتحية زازوي، إلهام، الحرب العالمية األولى وآث .91
 م.9197-9191شلوق، جامعة محمد مور، بسكرة، 

 الصباغ، عبد اللطيف، تاريخ أوروبا المعاصر، د.ن، د.ت. .91
، 1ضيف، شوقي، المعجم الوسيط، إقبال زكي سليمان)مراجعة(، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط .91

 م.9199هـ/9139
طهبوب، فائق، حمدان، محمد سعيد، تاريخ العالم الحديث و المعاصر، الشركة العربية المتحدة، د.م،  .97

 م.9117
 ، د.ت.3م، دار المشرق بيروت، ط9191عبد الساتر، أحداث القرن العشرين منذ  .91
غداد، بعقابي، علي عودة، العالقات الدولية "دراسة تحليلية في األصول والنشأة والتاريخ والنظريات"،  .91

 م.9191
 عالم، إيمان أحمد، التنظيم الدولي العالمي، كلية الحقوق، جامعة بنها، د.ت. .91
عالي، ستار جبار، باكستان " دراسة في نشأة الدولة وتطور التجربة الديمقراطية"، دار الجنان، د.م،  .99

 م.9173
رفة الجامعية، (، دار المع9191-9191عمر، عمر عبد الععيع، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر) .99

 م.9111مصر، 
ــــــــــــــــــــــ، حجر، جمال محمود، صور من تاريخ العالقات الدولية في العصر الحديث،  دار المعرفة  .93

 م.9111الجامعية، مصر، 
غريفيش، مارتن، أوالكاهان، وتيري، المفاهيم األساسية في العالقات الدولية، مركع الخليج لألبحاث،  .91

 م.9111دبي، 
 م.9111هـ/9191قوزي، محمد علي، تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر، دار النهوة العربية، بيروت، ال .91
 م.9111 -9111مصطفى، مامون، قانون المنظمات الدولية، د.ن،   .91
مصطفى، منى محمود، التنظيم الدولي اإلقليمي بين النظرية والممارسة، دار النهوة العربية، القاهرة،  .97

 م.9111
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يا، ليب -يالد، تاريخ أوروبة الحديث والمعاصر،   منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلسالمقرحي، م .91
 م.9119

مقلـد، إسماعيل صبري، العالقات السياسية، "دراسة في األصول والنظريات"، المكتبة األكاديمية، القاهرة،  .91
 م.9119

 بر األنترنت"م. "ع9199المرعشي، فيصل براء متين، عصبة األمم، الموسوعة السياسية،  .31
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