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 2الصفحة 
 

 

 عنوان المحاضرة: عصبة االمم

م على يد 1795عصبة األمم ظهر مفهوم التنظيم السلمي ألول مرة في عام 
إيمانويل كنت في كتابه الذي يحمل عنوان السالم الدائم، ودعا إيمانويل في كتابه 
إلى تأسيس رابطة الجتماع األمم بهدف التحاكم فيما بينها وحل النزاعات؛ مّما ُيعزز 

ت فكرة تحقيق السالم في العالم غير مأخوذ بناء مجتمع ينعم بالسالم الدولي، وبقي
بها إلى أن قامت حروب نابليون وانتهت في القرن التاسع عشر، وعندها بدأت القوى 
األوروبية العظمى تسعى إلى تجنُّب وقوع حرب عن طريق خلق التوازن فيما بينهما، 

في بداية القرن ونشأت منظمة السالم الدولية وُعّرفت باسم االتحاد البرلماني الدولي و 
العشرين نشأت أحالف بين القوى العظمى في أوروبا نجم عنها ظهور الهيئات 
العسكرية التي تطورت فيما بعد، وتنازعت إلى أن قامت الحرب العالمية األولى التي 

مليون ونصف المليون  37أسفرت عن أضرار بليغة، فقد زاد عدد ضحاياها عن 
إضافة إلى األضرار التي عانت منها أوروبا  شخصًا من قتلى وجرحى ومفقودين،

م، انتهت 1918على المستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وفي عام 
الحرب العاملية األولى وبانتهائها تأّسست منظمة دولية تسعى إلى وقف قيام أي 
حرب في المستقبل، وتمّثلت أهدافها في نزع السالح والحث على التعاون الدولي 

ضافة إلى الدبلوماسية المفتوحة، كما نادت بتقييد حق الدول جميعها في شّن إ
الحروب، وفرضت العقوبات الرادعة على الدول المخالفة للقوانين الموضوعة، وكان 
هذا إيذانًا لظهور عصبة األمم الناتجة عن مؤتمر السالم. تعريف عصبة األمم 

َم في باريس، وقد تشّكلت عن هذا ظهرت عصبة األمم في مؤتمر السالم الذي ُأقي
يطاليا واليابان  نجلترا وا  المؤتمر لجنة مكونة من الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وا 
)وهي الدول التي انتصرت في الحرب(، وكانت مهّمة الدول المنتصرة صياغة 
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مشروع ميثاق عصبة األمم؛ حيث كان ينوب عن كل دولة مندوبها، إضافة إلى 
حد فقط ينوب عن الدول العشرة المتحالفة معها في الحرب. تعّد عصبة مندوب وا

األمم من أكثر المنظمات شهرة، وقد نشأت بسبب حماس واهتمام الرئيس األمريكي 
مبدأ للسالم  14(، فقد وضع Woodrow Wilsonودرو ويلسون )باإلنجليزية: 

األمم في عام كانت عصبة األمم من ضمنهم. تّمت الموافقة على إنشاء عصبة 
م؛ حيث تّمت 1920م وبدأ تنفيذها في العاشر من كانون الثاني لعام 1919

المصادقة عليها في مؤتمر فرساي، وكانت عصبة األمم أّول منظمة تنادي بالسالم 
العالمي مقّرها جينيف ولغتها الرسمية هي اإلنجليزية، إضافة إلى اإلسبانية والفرنسية. 

م، وكان شعارًا شبه 1939ار عصبة األمم في عام شعار عصبة األمم ظهر شع
رسمّي مكون من نجمتين خماسيتين تقعان على خلفية خماسية لونها أزرق؛ إذ ترمز 
النجمات الخماسية إلى الدول الخمس وأعراقها، وحمل الشعار قوسين أحدهما في 

المنظمة االعلى يحمل اسم المنظمة باللغة اإلنجليزية واألخر في األسفل يحمل اسم 
باللغة الفرنسية. أعضاء عصبة األمم تتكون عصبة األمم من ثالث مجموعات 

دولة  33وهي: األعضاء األصليون: وهم األعضاء المؤسسون للعصبة وعددهم 
ُتسّمى بالدول الحليفة، وهذه الدول هي التي وّقعت على معاهدة فرساي. األعضاء 

ب الحياد في الحرب العالمية األولى، المدعوون: ويمثلون الدول التي وقفت على جان
وتّمت تسميتهم األعضاء المدعوون ألن الدول المؤسسة دعتهم لالنضمام إلى 
العصبة، وهذه الدول هي إسبانيا وسويسرا وهولندا وبلجيكا والدول االسكندنافية، 

دولة من أمريكا الالتينية. األعضاء المنتخبون: وهم األعضاء أو  13إضافة إلى 
التي قدمت طلب انضمام للعصبة، ووافقت الجمعية العامة للعصبة عليهم،  الدول

دولة. االنسحاب من العضوية ُيصّنف االنسحاب من  20وعدد هذه الدول حوالي 
عضوية عصبة األمم إلى صنفين هما: االنسحاب الطوعي واالنسحاب القسري، 

األمم عن طريق فاالنسحاب الطوعي هو طلب انفصال العضو أو الدولة من عصبة 
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تقديم طلب قبل سنتين من االنفصال، كما يجب عليها أن تدفع جميع التزاماتها 
المالية لعصبة األمم وبعد ذلك تنسحب، أّما االنسحاب القسري فهو ُيعبِّر عن فصل 
الدولة من عضويتها في العصبة، وُينفَّذ قرار الفصل في حال مخالفة الدولة لقوانين 

م 1933ومن أمثلة االنسحاب الطوعي انسحاب المانيا في عام العصبة وأحكامها، 
م، بعد فرض 1937عندما وصل هتلر إلى السلطة، وانسحاب إيطاليا في عام 

عقوبات اقتصادية عليها عندما احتلت إثيوبيا، ومن أمثلة االنسحاب القسري فصل 
عشر من شهر االتحاد السوفييتي من العضوية بسبب االعتداء على فنلندا في الرابع 

م أهداف عصبة األمم ومبادئها تمحورت اهداف 1939كانون األول/ديسمبر لعام 
منظمة عصبة األمم الرئيسية في أمرين هما: زيادة التعاون بين الدول وتطويره: 
ويتجلى ذلك في الجوانب االقتصادية والثقافية واالجتماعية، باإلضافة إلى تطوير 

األمم إلى توفير االستقرار االقتصادي لشعوب العالم الدول النامية، وقد سعت عصبة 
األمر الذي يعزز السالم العالمي. الحفاظ على األمن والسلم الدولي: وظهر ذلك في 
نزع السالح ووضع قيود على إعالن الحرب من ِقَبل أي دولة. أما مبادئ العصبة 

وة لحل والتي عملت عليها بهدف تحقيق أهدافها فكانت: تجنب استعمال الق
المشكالت الدولية. احترام قوانين وأحكام القانون الدولي. إيجاد عالقات بين الدول 
على تقوم على العدل والشرف. االلتزام بالنصوص المنبثقة عن المعاهدات الدولية. 
األجهزة الرئيسية لعصبة األمم تتكون عصبة األمم بشكل رئيسي من: األمانة العامة 

مانة العامة من مجموعة من األقسام، لكل قسم منها مسؤولية لعصبة األمم تتكون األ
خاصة به حيث يكون مسؤول عن األعمال المكتبية المتعلقة فيه، وهذه األقسام هي: 
السياسية، واالقتصادية، واألقسام المهتمة بشؤون الهجرة واألقليات، والواليات، وأمور 

جتماعية وأمور التعاون الثقافي، نزع السالح، وأمور الصحة، إضافة إلى الشؤون اال
ويوجد أقسام تهتم بالشؤون القانوينة وحفظ المعلومات، ومقر هذه األمانة يقع في 
جنيف في سويسرا، ويتولى شؤون األمانة مجموعة خبراء دوليين يعملون بإشراف من 
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األمين العام للعصبة، وقد توّلى منصب األمين العام للعصبة ثالثة أشخاص هم: 
( في James Eric Drummondوماسي جيمس إريك دروموند )باإلنجليزية: الدبل

م، وهو عضو الوفد البريطاني الذي فاوض في مؤتمر باريس 1933-1920الفترة 
( وهو سياسي Joseph Finalللسالم، والدبلوماسي جوزيف أفينول )باإلنجليزية: 

لدبلوماسي شون م، وأخيرًا ا1940-1933فرنسي تولى أمانة العصبة في الفترة 
( وهو سياسي إيرلندي توّلى منصب األمين Sean Lesterليستر )باإلنجليزية: 

م. الجمعية العامة لعصبة األمم تتكون الجمعية العامة 1945-1940العام في الفترة 
لعصبة األمم من ممثلي جميع األعضاء فيها؛ حيث لكل دولة ثالثة ممثلين وصوت 

الموافقة على األعضاء الجدد، وانتخاب الدول التي  واحد فقط، ومن مهام الجمعية
سوف تحمل العضوية غير الدائمة في المجلس، والسيطرة على ميزانية العصبة 
وتنظيم األمور المالية فيها، إضافة إلى انتخاب مجلس القضاة، كان االجتماع األول 

م، ثم أخذت االجتماعات تنعقد بشكل دوري في شهر 1920للعصبة في عام 
أيلول/سبتمبر من كل عام، كما يمكن عقد اجتماع طارئ في الظروف االستثنائية إذا 
طلب أحد األعضاء ذلك، وبشرط موافقة جميع األعضاء الباقين على عقد االجتماع. 
مجلس عصبة األمم تكّون مجلس العصبة في البداية من أربعة أعضاء دائمين وهم: 

يطاليا، وفرنسا، واليابان ، إضافة إلى أربعة أعضاء غير دائمين يتم بريطانيا، وا 
تغييرهم كل ثالثة أعوام، ويعد مجلس العصبة بمثابة الجهة التنفيذية لقرارات الجمعية 
العامة، أما بنية المجلس فقد تغيرت أكثر من مرة كانت أولها في الثاني والعشرين 

مين من م، حيث زاد عدد األعضاء غير الدائ1922من شهر أيلول/سبتمبر لعام 
م ُرفع عدد 1926أربعة إلى ستة أعضاء، وفي الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر لعام 

األعضاء من جديد ليصبح تسعة بداًل من ستة أعضاء، وفي نفس العام أصبحت 
ألمانيا عضوًا دائمًا، وفي نهاية العام ارتفع عدد األعضاء إلى خمسة عشر عضوًا، 

د عدد المقاعد غير الدائمة إلى أحد عشر مقعدًا. وبعد انسحاب ألمانيا واليابان ُأعي
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م غزت 1931فشل عصبة األمم تراجعت عصبة األمم لألسباب اآلتية: في عام 
اليابان منشوريا وأفلتت من العقاب بتقّدمها لالنسحاب من العصبة، إضافة إلى أّنها 

م 1933اعتمدت على الدول غير األعضاء في العصبة لتأمين احتياجاتها. في عام 
انسحبت ألمانيا من العصبة بوصول هتلر إلى السلطة؛ مّما أدى إلى تسلُّحها، 
وبالتالي توّسعها والتمهيد لقيام حرب عالمية ثانية. فشل المؤتمر الذي دعا إلى نزع 

م؛ حيث رفضت الدول الكبرى أن تتخّلى عن 1934-1932السالح في الفترة 
-1935ليا من احتالل إثيوبيا في الفترة أسلحتها. لم تستطع العصبة أن تمنع إيطا

م؛ حيث انسحبت إيطاليا من العصبة وتحالفت مع ألمانيا. لم تستطع العصبة 1936
أن تمنع وقوع فنلندا تحت االحتالل من ِقبل االتحاد السوفييتي، ففصلتها قسرًا من 

 العصبة؛ مّما أدى إلى وقوفها على الحياد في الحرب العالمية الثانية.

 

 صادر المعتمدة في اعداد المحاضرةالم

 محمد محمد صالح، تاريخ الدول الكبرى -

 هربرت فيشر، تاريخ اوربا في العصر الحديث -

 تاريخ القرن العشرين -رياض الصمد -
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 عنوان المحاضرة: منظمة العمل الدولية

 Internationalُمنظَّمة العمل الدولّية ُتَعدُّ ُمنظَّمة العمل الدولّية )باإلنجليزّية: 
Labour Organization( والتي ُيمكن اختصارها بالرمز ،)ILO وكالًة ُمتخصِّصة )

م، 1919تابعة لأُلَمم الُمتَِّحدة، حيث تأسَّست بعد الحرب العاَلمّية األولى في عام 
وتسعى هذه الُمنظَّمة إلى تعزيز الحقوق في العمل، وَفهم العالقة الُمعقَّدة بين حقوق 

والعدالة االجِتماعّية. ومن الجدير بالذكر أّن ُمنظَّمة العمل الدولّية تمتلك  العمل،
تفويضًا دستورّيًا صريحًا؛ لحماية حقوق الُعّمال في حاالت الهجرة الدولّية لأليدي 
العاملة. نشأة ُمنظَّمة العمل الدولّية وتطوُّرها نشأة الُمنظَّمة نشأت ُمنظَّمة العمل 

ث الحرب العاَلمّية األولى، وبُمقتضى أحكام أحد بنود معاهدة الدولّية بعد أحدا
فرساي، انطالقًا من أّن السالم العاَلمّي الدائم ال يمكن أن يتحقَّق إاّل في ظلِّ العدالة 
االجتماعّية، حيث ظهرت البوادر األولى؛ إلنشاء الُمنظَّمة بعد إقرار دستورها بين 

م، إذ تّم وضعه من ِقَبل 1919أبريل من عام شهَري كانون الثاني/يناير، ونيسان/
لجنة العمل بقيادة رئيس االتِّحاد األمريكّي للعمل في الواليات الُمتَِّحدة آنذاك صامويل 
غومبرز، وتألَّفت هذه اللجنة من ُممثِّلين عن تسع ُدول، وهي: الواليات الُمتَِّحدة 

يطاليا، وبلجي كا، وفرنسا، وكوبا، وتشيكوسلوفاكيا، األمريكّية، والمملكة الُمتَِّحدة، وا 
واليابان، وبولندا علمًا بأّن لجنة العمل تمثَّلت بظهور ُمنظَّمٍة هي األولى من نوعها؛ 
فهي تضمُّ ُممثِّلين عن ثالث جهات مختلفة، وهي: الحكومات، وأصحاب العمل، 

منذ أّيامها األولى؛ والعاملين. بداية عمل الُمنظَّمة بدأت ُمنظَّمة العمل الدولّية عملها 
حيث تّم في مدينة واشنطن األمريكّية عقد مؤتمر العمل الدولّي األّول في شهر 

اتِّفاقيات  6م، وتمخَّضت عن هذا المؤتمر 1919تشرين األّول/أكتوبر من عام 
اتِّفاقيات َعمل دولّية،  9م، تّم تبنِّي 1920تختصُّ بقضايا العمل، والُعّمال، وفي عام 

يات، كما أّن الُمنظَّمة استمرَّت بالتطّور، والتوسُّع في مجاالت العمل؛ إذ توص 10و 
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امتدَّ مجال عملها إلى التنظيم الدولّي لشروط العمل في الِقطاع الزراعّي، وانطالقًا 
م إنشاء لجنة ُمتخصِّصة مهّمتها 1926من مبدأ الشفافّية، والنزاهة، فقد تّم في عام 

ر ُمنظَّمة العمل الدولّية. عمل الُمنظَّمة خالل الحرب اإلشراف على تطبيق معايي
وأزمة الكساد أّدت أزمة الكساد، وأحداث الحرب العاَلمّية الثانية إلى إيجاد نسبة بطالة 
هائلة، وأزمة في مجال العمل، وقضايا الُعّمال، ومن الجدير بالذكر أّن السبيل 

الدولّي، وانطالقًا من هذا المبدأ، الوحيد؛ للتعاُمل مع قضايا العمل هو بالتعاُون 
انضمَّت الواليات الُمتَِّحدة إلى ُمنظَّمة العمل الدولّية على الرغم من عدم عضوّيتها 

م، فقد استلم قيادَة الُمنظَّمة األمريكيُّ جون 1939في ُعصبة اأُلَمم، أّما في عام 
ونتلاير في كندا، وفي م َنقل َمقّر الُمنظَّمة إلى مدينة م1940وينانت، وتّم في عام 

م، انسحب جون وينانت من قيادة الُمنظَّمة بعد أن أصبح سفيرًا في 1941عام 
سنوات، أصبحت ُمنظَّمة العمل الدولّية وكالة ُمتخصِّصة تابعًة  5بريطانيا، وخالل 

لأُلَمم الُمتَِّحدة بنظامها الجديد، واستأنفت الُمنظَّمة عملها، حيث اعتمدت في عام 
(، والتي تتعلَّق بُحّرية تكوين الجمعّيات، والحّق في 87االتِّفاقية رقم )م 1948

التنظيم، علمًا بأّن الُمنظَّمة كانت آنذاك تحت قيادة األمريكّي ديفيد مورس. عمل 
م، 1970الُمنظَّمة بعد الحرب استمرَّت رئاسة ديفيد مورس لُمنظَّمة العمل حتى عام 

مة ذات طابع عاَلمّي، وتضاعفت عدد الدُّول وخالل هذه الفترة أصبحت الُمنظَّ 
الُمنَضمَّة إليها، وارتفعت ميزانّيتها إلى خمسة أضعاف، أّما عدد المسؤولين فيها فقد 
ارتفع إلى أربعة أضعاف ما كان عليه عند بداية تأسيسها، كما تّم تأسيس كلٍّ من 

التدريب الدولّي في مدينة المعهد الدولّي للدراسات الُعّمالية في مدينة جنيف، ومركز 
م. ومن 1969تورينو، وتكلَّلت إنجازات الُمنظَّمة بَنيلها جائزة نوبل للسالم في عام 

المهّم بمكان ِذكر أّن عمل الُمنظَّمة قد تطوَّر بشكل ملحوظ، وخاّصة بعد توّلي 
امية، الفرنسّي فرنسيس بالنشارد قيادتها؛ حيث توسَّع تعاونها التقنّي مع الدُّول الن

وحافظت على قّوتها االقتصادّية على الرغم من انسحاب الواليات الُمتَِّحدة، كما 
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م، ساعد على 1989ساهمت في تحرير بولندا من نظام الديكتاتورّية. وفي عام 
توجيه الُمنظَّمة إلى الالمركزّية في األنشطة، والموارد، وركَّز على وضع العدالة 

سات االجتماعّية، واالقتصادّية للدُّول، أّما في ما يتعلَّق االجتماعّية ضمن ُأُسس السيا
م، فقد توّلى قيادة الُمنظَّمة التشيلّي خوان سومافيا الذي أكَّد خالل واليته 1999بعام 

على تعزيز عولمة عادلة، وَجْعل العمل الالئق هدفًا دولّيًا استراتيجّيًا، وأداة؛ للتخفيف 
م، استلم األمريكّي غاي رايدر إدارة الُمنظَّمة، وقد تمَّ 2012من ِحّدة الَفقر، وفي عام 

م. مبادئ ُمنظَّمة العمل الدولّية تستند 2016انتخابه لفترة رئاسته الثانية في عام 
ُمنظَّمة العمل الدولّية إلى أربعة مبادئ أساسّية، وهي: القضاء على الفقر، وهو أمر 

، حيث ُيساهم فيه ُممثِّلو الُعّمال، وأصحاب يتطلَّب ُجهدًا وطنّيًا، ودولّيًا ُمتواصالً 
، وديمقراطّي؛ لفائدة الجميع. ُحّرية التعبير،  العمل، والحكومات، من خالل نقاش ُحرٍّ
وُحّرية االجتماع، ُيعّدان أمرين ال غنى عنهما؛ إلحداث التقدُّم، وضمان استمراره. 

الرفاهّية في كّل مكان.  العمل ليس سلعة. الفقر في أّي مكان ُيشكِّل خطرًا على
أهداف ُمنظَّمة العمل الدولّية تسعى ُمنظَّمة العمل الدولّية إلى تحقيق أربعة أهداف 
استراتيجّية، وهي: دعم تحقيق الحماية االجتماعّية للعاملين جميعهم. إنشاء، وتشجيع 
 مختلف المبادئ، والمستويات، والحقوق األساسّية في مجال العمل. إتاحة الفرصة
بشكل ُمتزايد للرجال، والنساء؛ للعمل، وتحقيق الدخل الجّيد. تحقيق، وترسيخ التعاُون 
الثالثّي بين الُعّمال، وأصحاب العمل، واإلدارة، والتأكيد على الحوار االجتماعّي. 
الهيئات الرئيسّية لُمنظَّمة العمل الدولّية ُتؤّدي ُمنظَّمة العمل الدولّية مهاّمها من خالل 

هيئات رئيسّية ُممثَّلة بثالث جهات، هي: الحكومات، والُعّمال، وأصحاب ثالث 
العمل، وهذه الهيئات هي: ُمؤتمر العمل الدولّي: وُيسمَّى أيضًا البرلمان الدولّي 
للعمل، حيث ُيعَقد هذا المؤتمر في مدينة جنيف كّل عام، ويتمُّ فيه تحديد معايير 

للُمنظَّمة، باإلضافة إلى مناقشة المسائل العملّية، العمل الدولّية، والسياسات العاّمة 
واالجتماعّية الرئيسّية. مجلس اإلدارة: وهو المجلس التنفيذّي لُمنظَّمة العمل الدولّية، 
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حيث ُيعَقد في مدينة جنيف ثالث مّرات خالل العام الواحد، ويتمُّ فيه وضع البرنامج، 
السياسة العاّمة لُمنظَّمة العمل الدولّية، إذ والميزانّية، واالتِّفاق على قرارات تخصُّ 

ُتعَرض هذه القرارات على الُمؤتَمر؛ ليتمَّ اعتمادها. مكتب العمل الدولّي: وهو ُيمّثل 
األمانة الدائمة لُمنظَّمة العمل الدولّية، ونقطة االتِّصال ألنشطتها الشاملة التي يتمُّ 

مدير العاّم للُمنظَّمة. االتِّفاقيات الرئيسّية إعدادها من ِقَبل مجلس اإلدارة، وبتصرُّف ال
لت ُمنظَّمة العمل الدولّية منذ بداية تأسيسها إلى اعتماد  لُمنظَّمة العمل الدولّية توصَّ
مجموعة من االتِّفاقيات التي تخصُّ قضايا العمل، والُعّمال، وأهّم هذه االتِّفاقيات: 

م. اتِّفاقية الُحّرية النقابّية، 1930ها في عام اتِّفاقية العمل الجبرّي، والتي تّم اعتماد
م. اتِّفاقية حّق التنظيم، 1948وحماية حّق التنظيم، والتي تّم اعتمادها في عام 
م. اتِّفاقية المساواة في 1949والمفاوضة الجماعّية، والتي تّم اعتمادها في عام 

العمل الجبرّي، والتي تمَّ  م. اتِّفاقية إلغاء1951األجور، والتي تمَّ اعتمادها في عام 
م. اتِّفاقية التمييز )في االستخدام، والمهنة(، والتي تمَّ 1957اعتمادها في عام 
م. اتِّفاقية تحديد الحّد األدنى للسّن، والتي تّم اعتمادها في 1958اعتمادها في عام 

م م. اتِّفاقية وكاالت االستخدام الخاّصة، والتي تّم اعتمادها في عا1973عام 
م. 1999م. اتِّفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، والتي تّم اعتمادها في عام 1997

 م.2011اتِّفاقية الُعمال المنزلّيين، والتي تّم اعتمادها في عام 

 المصادر المعتمدة في اعداد المحاضرة

 محمد محمد صالح، تاريخ الدول الكبرى -

 هربرت فيشر، تاريخ اوربا في العصر الحديث -

 تاريخ القرن العشرين -رياض الصمد -
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 عنوان المحاضرة: محكمة العدل الدولية

تأسيس محكمة العدل الدولّية تأّسست محكمة العدل الدولّية على يد األمم المتحدة في 
م، وهي المحكمة القضائّية الرئيسّية في 1945السادس والعشرين من حزيران لعام 

ول األعضاء، كما أّنها حّلت محّل محكمة األمم المتحدة، ويشارك فيها جميع الد
العدل الدولية الدائمة السابقة الواقعة في مدينة الهاي في هولندا التي افتُتحت منذ 

[ جاءت فكرة تأسيس محكمة العدل الدولّية بعد النزاعات والخالفات 1م.]1922عام 
هاي في بين الدول، حيث ظهرت خالل المؤتمرات المختلفة التي أنشأت اتفاقية ال

أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، فنشأ على إْثرها المحكمة الدائمة 
(، التي تحّولت فيما بعد إلى محكمة العدل الدولّية الدائمة PCAللتحكيم )اختصارها: 

م أصدرت محكمة 1939-م1921( ، وخالل الفترة الواقعة بين PCIJ)اختصارها: 
قرارًا، وقّدمت ما يقارب ذلك من اآلراء  30كثر من العدل الدولية الدائمة أ
م حّلت محكمة العدل الدولّية محلها، حيث افتُتحت أول 1945االستشارية، وفي عام 

[ أعضاء المحكمة تجري االنتخابات في محكمة 2م.]1946جلسة محكمية في عام 
ة ومجلس العدل الدولّية كل ثالث سنوات من ِقبل الجمعية العاّمة لألمم المتحد

األمن، كلٌّ على حدة، وذلك النتخاب ثلث مقاعد القضاة في المحكمة الذين يبلغ 
سنوات، كما أنهم ال يمثلون حكومتهم، فهم  9قاضيًا، ويحكمون لمدة  15عددهم 

قضاة مستقلون، بشرط أن تتوفر فيهم المؤهالت المطلوبة في بلدانهم الستالم 
[ مهام 3قانون الدولي بالكفاءة القانونّية.]المناصب القضائّية، وأن يشهد لهم ال

المحكمة المهّمة الرئيسّية والوحيدة لمحكمة العدل الدولّية هي حل النزاعات 
والخالفات بين الدول المستقلة، حيث يستطع أطراف الخالف تمثيل النزاعات، 
وعرضها أمام المحكمة، وذلك بناًء على شروط يحدّدها مجلس األمن التابع لألمم 
المتحدة بعد الحصول على موافقة الدولة؛ ألّن المحكمة الدولّية ال تستطيع إخضاع 
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دولٍة ما لالمتثال أمام السلطة القضائية من دون موافقتها، التي إّما ان تكون موافقًة 
صريحًة أثناء وقت االمتثال للمحاكمة، أو موافقًة مسبقًة لحاالت معينة من ِقبل 

 أو بموجب نصوص االتفاق المتعّلقة بمسائل النزاع.سلطة المحكمة القضائية، 

 المصادر المعتمدة في اعداد المحاضرة

 محمد محمد صالح، تاريخ الدول الكبرى -

 هربرت فيشر، تاريخ اوربا في العصر الحديث -

 تاريخ القرن العشرين -رياض الصمد -
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 عنوان المحاضرة: مؤتمرات الضمان الجماعي

 واشنطنمؤتمر  -1

مؤتمر واشنطن البحري عقد في مدينة واشنطن دي سي عاصمة الواليات المتحدة 
األمريكية لمناقشة مسألة نزع التسلح البحري، ومناقشة مشكالت معينه تشمل آسيا. 

م ، وكانت الدول 1922م إلى فبراير 1921انعقد المؤتمر في الفترة من نوفمبر 
سا، بريطانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، البرتغال، الممثلة فيه هي: بلجيكا، الصين، فرن

 الواليات المتحدة األمريكية.

 انبثقت عن المؤتمر ثالث معاهدات رئيسية، هي:

يطاليا  معاهدة القيود البحرية للقوى الخمس ـ التي أقرتها كل من بريطانيا وفرنسا وا 
ة المتنامية للسفن الحربية واليابان والواليات المتحدة، وقد أنهت هذه المعاهدة الزياد

 الرئيسية لدى هذه الدول.

معاهدة القوى األربع التي وقعتها كل من بريطانيا وفرنسا واليابان والواليات المتحدة 
وقد اعترفت هذه المعاهدة بامتالك كل دولة لجزر معينة في المحيط  –األمريكية 
 الهادي.

المشاركة في المؤتمر، وكان  معاهدة القوى التسع التي اشتركت فيها كل الدول
الغرض الرئيسي لها ضمان استقالل الصين، وقد استمر سريان احترام هذه المعاهدة 

م، عندما قامت اليابان بغزو منشوريا، وهي إقليم في شمال شرقي 1931حتى عام 
 الصين.

 تأثير فك الشفرات على المعاهدة
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غرفة السوداء األمريكية في مدينة ما لم يكن معروفًا للمشاركين في المؤتمر هو أن ال
نيويورك، تحت إمرة هربرت ياردلي، كانت تتجسس على اتصاالت الوفود مع 
عواصمهم. وعلى األخص، فإن اتصاالت اليابانيين كان مخترقة بالكامل، وقد تمكن 
المفاوضون األمريكان من معرفة الحد األدنى المقبول لليابانيين والذي دونه كانوا 

المؤتمر. ولما كانت هذه النسبة غير مقبولة لمعظم قادة األسطول الياباني سيغادرون 
اإلمبراطوري، وكذلك غير مقبولة للجماعات المفرطة الوطنية التي أخذت أسهمها في 
الصعود، فإن القيمة التي قبلت بها الحكومة اليابانية كانت سببًا في الكثير من الشك 

 يين والضباط البحريين.واالتهامات في اليابان بين السياس

 

 1925ميثاق لوكارنو   -2

 لحالة في ألمانياا

كنتيجة لتطلعات دول أوروبا الغربية الكبرى للتوصل إلى اتفاق  عقد مؤتمر لوكارنو
حول عدد من القضايا المثيرة للجدل بشأن األراضي والحدود والتجارة واألسلحة بعد 
نهاية الحرب العالمية األولى. وكانت الحالة في القارة في العقد األول متوترة جدا، 

ى اتفاق وأنشأت نظاما سياسيا على الرغم من أن األطراف المتحاربة توصلت إل
 جديدا. وكانت ألمانيا، التي كانت من بين الخاسرين، في وضع صعب للغاية.

 مؤتمر لوكارنو

وقد تم نزع سالح البالد بالفعل، ومحدودية االقتصاد والتجارة، وتجريد منطقة رين من 
ا: السالح. في ظل هذه الظروف، كانت المشاعر االحتجاجية في البالد قوية جد

أصرت القوى السياسية القومية على مراجعة شروط سالم فرساي وسحب الدولة من 
العيب الذي ظهرت فيه. وقد تحولت ألمانيا في الواقع إلى عزلة دولية، وذهبت إلى 
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التقارب مع االتحاد السوفياتي، واختتمت مع القيادة البلشفية معاهدة رابالو للسالم. 
مفيدة لكال الجانبين في ذلك الوقت، ألن هذه الدول  وقد أثبتت هذه االتفاقية أنها

تقريبا لم تتمتع باالعتراف في الساحة العالمية، وبالتالي كانت تحتاج بعضها 
 البعض.

 بولندا وألمانيا

 الحالة في أوروبا

وقد عقد مؤتمر لوكارنو بمبادرة من القوى الغربية الغربية األخرى. كانت بريطانيا 
ويل األمد، فرنسا، بعض الموازين على البر الرئيسى. والحقيقة مهتمة بخلق منافس ط

هي أنه بعد انتهاء الحرب، تلقى األخير، بوصفه الطرف األكثر تضررا، فوائد كبيرة 
ووجد نفسه في وضع أفضل من جيرانه. في عصبة األمم، اتخذت هذه الدولة مكانة 

 األخرى. رائدة، والتي ال يمكن إال أن تزعج الحكومات األوروبية

 فرنسا

 مشكلة أمنية

وفرنسا، إيطاليا، نوعا مختلفا من المصالح. اهتمت األولى أوال بأمن حدودها. إن 
أراضي هذه الدولة، كما سبق ذكره أعاله، عانت كثيرا من الهجوم األلماني خالل 
الحرب. اآلن أراد الحفاظ على الوضع الراهن. وقد شعرت الحكومة اإليطالية بأنها 

بإقامة نظام جديد، وبفضل مشاركتها في أعمال هذه الجمعية الدبلوماسية زادت مقيدة 
مكانتها الدولية. وقد وجدت بولندا وألمانيا نفسها في معسكرات أخرى. أولها سعى 
إلى ضمان أمن حدودها الشرقية، والحكومة األلمانية، على العكس من ذلك، لم 

 تستبعد إمكانية وقوع اشتباك مسلح
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 ونتائجه 1925كارنو لعام مؤتمر لو 

 أهداف

ومع ذلك، على الرغم من الفرق المشار إليه في النهج، تم توحيد جميع المشاركين 
بطريقة أو بأخرى من سمة واحدة مشتركة: هذا هو التوجه ضد السوفياتي. وكان 
العديد من القادة األوروبيين قلقين بشأن توقيع اتفاق بين القيادة البلشفية والحكومة 

أللمانية. وكان الهدف من مؤتمر لوكارنو إلى حد كبير أن يشمل ألمانيا في نظام ا
ذا أمكن، إلحداث الخالف في عالقاتها مع السلطات  العالقات األوروبية، وا 
السوفياتية. غير ان وزير الخارجية االلمانى قام بمناورة دقيقة بين الدبلوماسيين 

من الوضع. وقال انه ال يريد أن يكسر أخيرا االوربيين سعيا الى انتزاع اكبر فائدة 
مع الحكومة السوفياتية، ولكنه في الوقت نفسه سعى للحصول على دعم الدول 
األوروبية من أجل تسهيل الوضع االقتصادي والعسكري لدولته. وكان الهدف 
الرئيسي للكتلة األوروبية هو إدراج ألمانيا في عصبة األمم بربطها بشروط من هذا 

 يل إلزالتها من التعاون مع بلدنا.القب

 حدود الدول األوروبية

 المفاوضات

تشرين األول / أكتوبر. وشاركت فيه البلدان  16إلى  5وعقد العمل في الفترة من 
يطاليا وألمانيا.  التالية: بريطانيا العظمى وفرنسا وبلجيكا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وا 
وقبل ذلك، قدمت القيادة األلمانية بيانين إلى السلطات األوروبية، كان من المقرر 

ويتعلق البند األول بمسألة مؤلمة ومثيرة للجدل من قراءتهما خالل المؤتمر. 
المسؤولية عن اندالع الحرب. وشددت الحكومة االلمانية على ان المجتمع الدولى 
يزيل الصياغة التى تقول ان الشعب االلمانى هو الجاني فى الحرب، مؤكدا ان هناك 
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كولونيا، ولكن  مشاركين اخرين ومهتمين. أما السؤال الثاني فيتعلق بمشكلة إجالء
 على كال الجانبين رفضت القيادة األلمانية.

 حلف الراين ]

 التوجه ضد السوفياتي

فقد وجدت بولندا وألمانيا نفسها في وضع صعب إلى حد ما: األول ألنهما فشلتا في 
تأمين ضمانات لحدودهما الشرقية، والثاني، ألنهما اضطرا إلى المناورة بين الجانبين. 

من مادة ميثاق عصبة األمم التي تنص على  16منه أن يقبل الشرط وكان مطلوبا 
تنفيذ تدابير فعالة ضد البلد المعتدى عليه، وهو منتهك السالم. وفي ظل هذا 
المخالف، كان االتحاد السوفييتي ضمنا ضمنا. وكانت القيادة األلمانية إما للمشاركة 

ر أراضيها أو أخيرا االنضمام إلى مباشرة في األعمال العدائية إما لتمرير القوات عب
الحصار االقتصادي. وردا على ذلك، ذكرت وزيرة خارجية هذا البلد أنها لن تكون 
قادرة على الوفاء الكامل بالتزاماتها، وهي مجردة من السالح، محرومة اقتصاديا. 
وردا على ذلك، اعترض الوزراء على أنه حتى مع الوضع الراهن، يمكن أن تكون 

 طرفا كامال. الدولة

 مسألة إقليمية

وكانت حدود البلدان األوروبية محط اهتمام البلدان المشاركة. وأثناء العمل، تمكنت 
الوفود الفرنسية والبلجيكية من تأمين الحفاظ على حدودها الشرقية، وعملت 
الحكومتان البريطانية واإليطالية كضامن. ومع ذلك، فشلت القيادة البولندية في 

س النجاح: على الرغم من أنها أبرمت اتفاقا مع القيادة األلمانية، إال أنها لم تحقيق نف
تحقق أي ضمانات. ونتيجة لذلك، وجد هذا البلد نفسه في وضع صعب للغاية، ألنه 
كان لديه ما يدعو إلى الخوف على سالمته اإلقليمية. وفشلت فرنسا، إيطاليا أيضا 
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احدة من نجاحاتها. وقد قوضت الحالة األولى في تسجيل نتائج المؤتمر باعتبارها و 
بشدة بعد أن شارك الجانب األلماني في المفاوضات على قدم المساواة، وأدرج الحقا 
في عصبة األمم وأصبح عضوا في مجلسها الدائم. الوفد اإليطالي فقط فيوبوبيال 
م الضامن ألحد االتفاقات. ويمكن أن يعزى ميثاق رين الموقَّع إلى إحدى أه

المعاهدات، ألنه، باإلضافة إلى ضمان حرمة الحدود الفرنسية والبلجيكية، أكد حقيقة 
 تجريد المنطقة نفسها من السالح.

 النتائج

وقد غير المؤتمر بشكل كبير مواءمة القوى في القارة األوروبية. أوال، أثر ذلك على 
الة العزلة الدولية موقف ألمانيا الذي قدم تنازالت كبيرة لنفسها. وقد انسحبت من ح

وتحدثت في المحادثات كحزب متساو. ثانيا، تقوض المواقف الفرنسية. حققت 
 1925المملكة المتحدة هدفها بمعارضتها بقوة جديدة. غير أن مؤتمر لوكارنو لعام 

ونتائجه، على الرغم من التوجه المناهض للسوفيات، استقر بشكل مؤقت في 
 انت واضحة.الوضع، ولكن حتمية حرب جديدة ك

 المصادر المعتمدة في اعداد المحاضرة

 محمد محمد صالح، تاريخ الدول الكبرى -

 هربرت فيشر، تاريخ اوربا في العصر الحديث -

 تاريخ القرن العشرين -رياض الصمد -
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 1929عنوان المحاضرة: االزمة االقتصادية العالمية 

معدالت النمو االقتصادي في صطالح يطلق على األزمة التي نتجت عن تدهور ا
وانتهت في ثالثينيات القرن الماضي أو بداية  1929معظم دول العالم عام 

 أربعينيات القرن نفسه في أوقات مختلفة.

ويعتبر الكساد الكبير أكبر وأهم فترة تدهور اقتصادي عرفها التاريخ الحديث، ويعتبر 
 يهوي إليه االقتصاد العالمي. في القرن الحالي مؤشرا لقياس العمق الذي يمكن أن

أول ضحايا األزمة، وتم التأريخ لها  -مكان االنطالق-وكانت أسواق المال األميركية 
أكتوبر/تشرين األول  24بانهيار بورصة نيويورك في حي المال أو وول ستريت يوم 

 29الذي أطلق عليه "الخميس األسود"، وتبعه "الثالثاء األسود" يوم  1929عام 
مليون سهما للبيع  13بر/تشرين األول من السنة نفسها، وحدث ذلك بسبب طرح أكتو 

 لكنها لم تجد مشترين لتفقد قيمتها.

ونشر الوضع االقتصادي الذعر لدى المستثمرين في البورصة، وبادر الوسطاء إلى 
 البيع بكثافة، ليجد آالف المساهمين بعد ذلك أنفسهم مفلسين.

 خسائر كبيرة

المؤسسات المالية إفالسها وأغلق العديد من المصانع، وكثرت أعداد  وأعلنت عشرات
العاطلين عن العمل وتوقف اإلنتاج، وانتقلت األزمة كالنار في الهشيم إلى جميع 

 األسواق العالمية.

أكتوبر/تشرين األول،  24% من قيمته يوم 22.6وخسر مؤشر داو جونز المنهار 
نوفمبر/تشرين  13أكتوبر/تشرين األول و 22كما بلغت الخسائر اإلجمالية بين 

الثاني ثالثين مليار دوالر بمعدل يفوق الميزانية االتحادية عشر مرات، ويتجاوز 
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حتى كان مؤشر  1932النفقات األميركية في الحرب العالمية األولى، ولم يحل عام 
 % من قيمته.89داو جونز قد فقد 

ة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة األزمة ودفع ذلك أصحاب المصارف بالواليات المتحد
نجلترا،  فقاموا باسترجاع كميات كبيرة من المال من مصارف في ألمانيا وفرنسا وا 

 وهي دول تضررت كثيرا بتداعيات األزمة.

وفي ألمانيا تسببت األزمة االقتصادية واالجتماعية في انهيار جمهورية "فايمار"، وتال 
، بينما اتخذت 1931سا فبدأت آثارها بالظهور سنة ذلك ظهور النازيين، أما في فرن

 بريطانيا إجراءات قللت من حدة األزمة مثل تخفيض أسعار الفوائد.

 مواجهة األزمة

مع سياسة "العهد الجديد" التي  1933ولم يبدأ االنتعاش في الواليات المتحدة إال عام 
لألزمة المصرفية وضعها الرئيس فرانكلين روزفلت، حيث نصت على وضع حلول 

صدار قوانين عامي ) 1933عام  عادة فتح البنوك السليمة، وا  ( 1935-1933وا 
 التي تمنع البنوك من التعامل باألسهم والسندات.

كما تم إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا األزمة من العاطلين، باإلضافة إلى إصدار 
صدار قانون اإلص الح الصناعي عام قوانين تحقق االستقرار في قطاع الزراعة وا 

، وتصحيح استخدام األوراق المالية من خالل إنشاء لجنة تبادل األوراق 1933
 .1934المالية عام 

 آثار عالمية

وقد كان للكساد العالمي آثار كارثية على الدول المتقدمة والدول النامية التي كانت ال 
كل كبير وكذلك تزال ترزح تحت نير االستعمار، كما تأثرت التجارة العالمية بش
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الدخول الفردية في العالم وعائدات الضرائب وأسعار السلع وأرباح المؤسسات المالية 
 والشركات.

وانعكست آثار األزمة على مدن العالم التي تعتمد على الصناعات المختلفة، كما 
شلت صناعة البناء وتوقفت في مختلف دول العالم وانخفضت أسعار المحاصيل 

 %، وكانت صناعات المواد األولية األكثر تضررا في العالم60% إلى 40بنسبة 

 المصادر المعتمدة في اعداد المحاضرة

 محمد محمد صالح، تاريخ الدول الكبرى -

 هربرت فيشر، تاريخ اوربا في العصر الحديث -

 تاريخ القرن العشرين -رياض الصمد -

 

 


