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الفاعل الدولي 
((

الفرد
))
 في العالقات الدولية 

 
 م . زياد خلف عبدهللا الجبوري

 
 المقدمة

إف مفهـو العالقات الدولية مفهـو واسع جدًا فهو في استخدامو الحديث اليشمل      
العالقات بين الدوؿ فقط بل يتضمن العالقات بين الدوؿ والمنظمات الدولية الحكومية 

ركات المتعددة الجنسية وغيرىا من الفواعل ، فنتيجة للتطورت وغير الحكومية والش
العلمية والتكنولوجية التي شهدتها البشرية وما رافقها من تطورات اقتصادية واجتماعية 
وحضارية لم تعد الدولة ىي الفاعل الوحيد في العالقات الدولية فهناؾ اشخاص دوليوف 

امًا وتوافقًا مع ىذه التطورات التي آخروف ظهروا للوجود الواحد تلو اآلخر انسج
شهدتها البشرية فلم يعد المسرح الدولي حكرًا على الدولة وحدىا فإلى جانبها ظهر 
اشخاص دوليوف يمتازوف بالمقدرة على العمل واالداء والتأثير في العالقات الدولية 

 .م ظهوراً ىو الفاعل الدولي الفردآخرى
ع من دور الفرد وبروزه كفاعل جديد في العالقات : تنطلق أىمية الموضو أىمية البحث
لذا كاف حري بنا اف نتناوؿ ىذه الموضوع يفرض نفسو ويتعاظم شيئًا فشيئًا الدولية وبدأ 

 .جديد بشيء من الدراسةال
تجد لها : تكمن اشكالية البحث في ضوء بعض االستفسارات التي ساشكالية البحث

ىي الفاعل الوحيد في العالقات الدولية ؟  : ىل الدولةاجابًة في خضم البحث وىي
ومن ىم الفواعل الدوليين ؟ وىل الفرد يمكن اف يوصف بأنو فاعل دولي ؟ وما ىو 

 الدور الذي لعبو ىذا الفاعل في العالقات الدولية وما ىي درجة وطبيعة ىذا الدور .
ر ويفرض فرضية البحث : تنطلق فرضية البحث من اف ىناؾ فاعل دولي جديد بدأ يظه

نفسو في اطار العالقات الدولية ويصنف بأنو فاعل ثانوي وليس رئيس في تفاعالت 
 النسق الدولي .
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ىدؼ البحث : يهدؼ البحث نحو تسليط الضوء على مفهـو الفاعل الدولي الفرد 
ودوره في العالقات الدولية ، وكيف اف الفرد اصبح فاعاًل في النظاـ الدولي من خالؿ 

دوار التي لعبتها شخصيات معينة من الفاعل الدولي الفرد وكاف لها تأثيراً تقصي بعض اال
واف كاف محدودًا على سياسات دولهم الخارجية بصورة خاصة وطبيعة العالقات الدولية 

 بصورة عامة .
منهجية البحث : اف دراسة ىذا الموضوع استلزمت استخداـ المنهج الوظيفي من 

ر التي يؤديها بعض االفراد البارزين في بلدانهم وتنعكس خالؿ دراسة الوظائف واالدوا
على سياسات بلدانهم الداخلية والخارجية وعالقاتها مع الدوؿ االخرى ومن ثم التأثير 

استخداـ المنهج  كما تم اللجوء الى على العالقات الدولية والسياسة الدولية  ،
ولية وكيف انها في زيادة كي التاريخي للتطرؽ الى ماىية  الفواعل في العالقات الد

 تتناسب مع التطورات التي تشهدىا البشرية .
ىيكلية البحث : الثبات صحة فرضية البحث تم تقسيمو الى مقدمة ومبحثين وأربعة 
مطالب تناوؿ المبحث االوؿ مفهـو وأنواع الفاعل الدولي ، بينما تناوؿ المبحث الثاني 

 الفاعل الدولي الفرد شخصيات مختارة .
 المبحث االوؿ : مفهـو وانواع الفاعل الدولي

يعرؼ معجم اللغة الفرنسية) روبر( كلمة الفاعل بأنو ) كل شخص يساىم بنشاط فعاؿ   
ويضطلع بدور مهم ( ، اما في ميداف العالقات الدولية ترِد كلمة فاعل بأنها كل سلطة 

،  (7)ا وكل مؤسسة وكل مجموعة وحتى كل شخص قادر على اف يضطلع بدور م
( كل سلطة أو جهاز أو جماعة  (international actorويقصد بالفاعل الدولي 

أو حتى شخص قادر على اف يؤدي دوراً في المسرح الدولي ، في ىذه الحالة وببساطة 
يعد فاعل دولي كل من يملك ممارسة تأثير على القابضين على سلطة اتخاذ القرار أو 

                                                           

ة الهػػػالؿ ، ترجمػػػة حنػػػاف فػػػوزي حمػػػداف ، دار ومكتبػػػ 7( فيليػػػب برايػػػار و محمػػػد رضػػػا جليلػػػي ، العالقػػػات الدوليػػػة ، ط7)
 .  99، ص  9009للطباعة والنشر ، بيروت ، 
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، وفي مجاؿ العالقات الدولية يمكن اف نعد الفاعلين  (7) الممسكين بزماـ القوة المادية
ىم الكيانات التي تتجاوز فعلها نطاؽ حدود الدولة ومن ثم تشارؾ بشكل ناشط في 

 . (9)العالقات واالتصاالت التي تتخطى الحدود 
اف نوعًا جديدًا ُأضيف الى قائمة الفاعلين من غير الدوؿ ىو الفاعل الدولي الفرد   

مثل ظاىرة جديدة ال تزاؿ قيد التشكل والتبلور ، وفحواىا امكانية اف يصبح الذي ي
الشخص فردًا من االفراد فاعاًل على المستوى الوطني أو االقليمي أو حتى  الدولي ، 
نتيجة المتالؾ ىذا الشخص قدرات مالية أو اعالمية أو كلتاىما تمكنو من التأثير في 

 .(9)مجريات االحداث 
ورة العلمية والتكنولوجية التي شهدتها البشرية وما رافقها من تأثير على جميع نتيجة للث 

الجوانب واالصعده لم تعد الدولة ىي الشخص الرئيس في القانوف الدولي او الفاعل 
الوحيد في العالقات الدولية  بل ظهرت فواعل واشخاص دوليين يمكن تقسيمهم وفق 

 المطلبين اآلتيين  : 
 : الفاعل الدولي التقليدي المطلب االوؿ 

الدوؿ : يكاد يتفق المختصوف في العالقات الدولية على إف الدولة ىي  -1
الفاعل الرئيس في العالقات الدولية  لتمتعها بالسيادة وعدـ خضوعها إلية سلطة اخرى 
في الداخل أو الخارج بإستثناء بعض الحاالت البسيطة التي يفرضها القانوف الدولي 

الم من خالؿ منظمة االمم المتحدة والدوؿ الكبرى الدائمة العضوية في على دوؿ الع
، ريعة حماية قواعد القانوف الدوليمجلس االمن والتي تتدَخل في شؤوف بعض الدوؿ بذ

فالسيادة ىي المعيار الذي يميز الدولة عن غيرىا من الجماعات الدولية ، ويستند حق 

                                                           

( بازغ عبدالصمد ، بنية الفاعلين في التحوؿ بعد الحرب الباردة ، الحوار المتمػدف ، مقالػة منشػورة علػى الشػبكة الدوليػة 7)
   http://m.ahewar.orgللمعلومات على الرابط : 

 . 99ر و محمد رضا جليلي ، مصدر سبق ذكره ، ص ( فيليب برايا9)
السياسػة الدوليػة ، مؤسسػة مجلػة ( اكـر حسػاـ ، مػردوخ نموذجػاً : الفاعػل الفػرد ظػاىرة جديػدة فػي التفػاعالت الدوليػة ، 9)

 : موقع االىراـ ،  منشورة على الشبكة الدولية للمعلومات على ال
http://www.siyssa.org.eg/     

http://m.ahewar.org/
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ض للدوؿ حق المساىمة في العالقات الدولية السيادة الى عدة حقوؽ فال يمكن اف يرف
، لذا ال يجوز اف تقـو دولة باالستيالء على دولة اخرى ، وىذا المبدأ يمنح الدولة 
الحق في التسلح والدفاع عن النفس ، فضاًل عن استخداـ الوسائل خاصة لضماف 

انونية تمنحها استمرارىا وضماف أمنها ، واف تمتع الدولة بالسيادة يعني اف لها شخصية ق
القدرة على التمتع بالحقوؽ وااللتزاـ بالواجبات وتعد الدولة في ىذه الحالة شخصاً 
معنويًا بوصفها مجموعة بشرية تمتلك مساحة اقليمية محددة وافراد يحملوف اسمها 

 .(7)وجنسيتها 
 إف الدولة في الماضي كانت ىي الفاعل الوحيد في العالقات الدولية ، أما في الوقت
الحاضر فالدولة ليست الفاعل الوحيد بل الفاعل الرئيس في العالقات الدولية ، على 
الرغم من التحوالت التي حصلت بفعل الثورة العلمية والتكنولوجية وظاىرة العولمة 
وتداعياتها الدولية ، وتغير سلطة الدولة لفائدة الفواعل اآلخرين في مختلف المجاالت 

والسياسية ، اال اف ىذه التحوالت التعني نهاية الدولة التي لن  االقتصادية واالجتماعية
تتالشى نهائيًا فدور الدولة مستمر العب رئيس في العالقات الدولية ، وايضًا العالقات 
االقتصادية الدولية تتطلب حضور رقابة الدولة ووجودىا وبغيابها يتعذر على قوى السوؽ 

دة الجنسية كفاعل من غير الدوؿ لها ارتباطها أداء أدوارىا ، كما اف الشركات متعد
الوثيق بدولها ، وقد تتغير سلوكياتها بتغير سلوكيات وتوجهات دولتها االـ ، فاالخيرة 
ىي التي تضفي قوتها على ىذه الشركات وىي السيد عليها وتقنن اوضاعها وتمارس 

ولة كفاعل رئيس سلطاتها عليها وتحصل على الضرائب منها ، وىذا دليل على دور الد
 .(9)في مجاؿ االقتصاد الدولي

                                                           

 . 79، ص  9077، المكتبة القانونية ، بغداد ،  5مباديء العالقات الدولية ، طتوفيق ،  ( سعد حقي 7)
( عبداهلل عاشوري ، فواعل السياسة العامة العالمية وانعكاسها على دور الدولة بعد الحرب البػاردة ، رسػالة ماجسػتير غيػر 9)

 . 99لجزائر ، ص منشورة ، كلية العلـو السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، ا
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المنظمات الدولية الحكومية : اف المنظمات الدولية ىي كل مجموعة او جمعية  -9 
، والمنظمة الدولية  (7)تتخطى حدود دولة ما ، وتمتاز بوجود بنياف عضوي ثابت لها 

انونية الدولية ، والتي الحكومية ىي كل ىيئة دائمة تتمتع باالدارة الذاتية وبالشخصية الق
تتفق مجموعة من الدوؿ على انشائها كوسيلة من وسائل التعاوف االختياري بينها في 

 .(9)مجاؿ محدد او مجاالت معينة يحددىا االتفاؽ المنشيء للمنظمة
إف ظهور المنظمات الدولية الحكومية واالقليمية بعد الحرب العالمية الثانية ادى الى  

ين الدوؿ والى التنسيق في اآلراء والمواقف تجاه المشكالت الدولية نشاط دبلوماسي ب
المختلفة ، ومن ثَُم أدى الى اتباع نماذج سلوكية واختيار بدائل معينة تتفق مع سياساتها 
الخارجية ، والمنظمات الدولية من الممكن اف تمارس وسائل الضغط على صانعي 

 . (9)الدولي من جانب آخر  القرار من جانب وتمهد لتعبئة الرأي العاـ
يتفق العديد من المختصين في العالقات الدولية على اف المنظمات الدولية الحكومية  

تعد العباً رئيساً أسوه بالدوؿ ويعود ذلك الى تمتعها بالشخصية القانونية ، فالمنظمة لها 
اف  ، وىناؾ من يرى  (4)سلطة تفوؽ في كثير من االحياف سلطة الدوؿ األعضاء 

المنظمات الدولية العبًا ثانويًا ألنها خاضعة إلرادة الدوؿ المؤسسة لها ، وتشكل 
المنظمة الدولية من خالؿ وجودىا عنصرًا مكونًا للنظاـ الدولي ، إلنها تفرض بعض 
القيود على عمل اعضاء ىذا النظاـ فضاًل عن مساىمتها في تشريع القوانين وبذلك 

لدولي وتشرع للدوؿ أنظمة جديدة ، ويمكن للمنظمة تقـو بتعديل قواعد العمل ا
الدولية في بعض الحاالت اف تكتسب االستقاللية في افعالها ، مما تعد طرفًا دولياً 

                                                           

 999، ص 9079، دار زىػراف للنشػر والتوزيػع ، عمػاف ،  7( محمود خلف ، المدخل الػى علػم العالقػات الدوليػة ، ط7)
  . 
، منشػػػورات الحلبػػػي الحقوقيػػػة ،  7، طاالشػػػخاص والقضػػػايا   –( خليػػػل حسػػػين ، العالقػػػات الدوليػػػة  النظريػػػة والواقػػػع 9)

 . 696، ص  9077بيروت ، 
 .   88، ص  9077، دار زىراف للنشر والتوزيع  ، عماف ،  7وري النعيمي ، السياسة الخارجية ، ط( احمد ن9)
 . 89( سعد حقي توفيق ، مصدر سبق ذكره ، ص 4)
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فالمنظمات الدولية تمارس اختصاصًا وظيفيًا ذا ابعاد دولية فهي تمثل احدى  (7)فاعاًل 
م في ترسيخ السياسات ادوات الضبط والتكييف للنزاعات الدولية من ناحية وتسه

واالنشطة التعاونية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من ناحية 
اخرى ، فالقضايا التي تعمل بها المنظمات الدولية ىي قضايا المجتمع الدولي وىي 

 .(9)متنوعو تغطي مجمل القضايا مثل االمم المتحدة 
 ر الدوؿ ) الال دوالتية (   المطلب الثاني  : الفواعل من غي

ال تقتصر العالقات الدولية على اطار العالقات بين الدوؿ اذ توجد ىناؾ كيانات    
وتدفقات وىيئات عابرة للحدود تتمكن من التخلص من رقابة الحكومات ، منها 
جماعات سياسية وايديولوجية وانسانية أو منظمات خاصة تضم عالقات ما وراء 

بالقوى العابرة للقومية ، ىذه المنظمات على درجة كبيرة من الضعف الحدود وتسمى 
إذ ال تستطيع مجاراة الدوؿ ومنافستها  ولكن ال يمكن اىمالها بأي شكل من االشكاؿ 

 . (9)لما لها من تأثير على العالقات الدولية 
 ويشمل الفاعل الدولي الثانوي ما يأتي : 

ي كل منظمة تعمل عبر الحدود القومية المنظمات الدولية غير الحكومية :  ى -1
، أو ىي كل تجمع أو رابطة أو حركة مشكلة من جانب  (4)ولم تسهم دولة بإنشائها 

اشخاص ينتموف الى دوؿ مختلفة لغرض تحقيق أغراض ليس من بينها تحقيق الربح ، 
 اذًا ال تتكوف المنظمات غير الحكومية من الدوؿ وانما تتألف من جماعات وحركات ال
يمثل الربح ىدفًا لها وتتنافس بشكل عفوي وحر من قبل جماعات خاصة وىي تعبير 
عن تضامن عبر قومي ، وىي ظاىرة قديمة لكنها توسعت بشكل ملفت للنظر مع تطور 

 .(5)التبادؿ واالتصاالت الحديثة
                                                           

 . 50( فيليب برايار و محمد رضا جليلي ، مصدر سبق ذكره ، ص 7)
 . 9( بازغ عبدالصمد ، مصدر سبق ذكره ، ص 9)
 . 97سبق ذكره ، ص  سعد حقي توفيق ، مصدر 9))
 .   775( خليل حسين ، مصدر سبق ذكره ، ص 4)
 .   99( سعد حقي توفيق ، مصدر سبق ذكره ، ص 5)
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لقد اصبح من المسلم بو في العصر الراىن اف االفراد وىم في جماعات يكتسبوف  
من الفوائد أكثر من وضعهم وىم افراد وىذا ىو حاؿ المنظمات غير الحكومية مزيدًا 

التي يتجمع فيها االفراد للدفاع عن اىداؼ وقيم سامية ، واذا كانت بعض ىذه 
المنظمات غير الحكومية قد سبقت في نشأتها منظمة االمم المتحدة فأنها نمت 

ين حقوؽ االنساف والقانوف وازدادت وتطورت واصبحت تؤدي دورًا ىامًا في مياد
، ة  بعد نشوء منظمة االمم المتحدةالدولي االنساني واصبحت تشكل قوة دولية ضاغط

وىذه المنظمات متنوعو ينشأ قسم منها لتعزيز مصالحُو الخاصة أو للقياـ بمهاـ ال 
 .(7)تستطيع الحكومات القياـ بو أو انها تعبر عن مصالح قوى سياسية واجتماعية معينة

تتميز المنظمات الدولية غير الحكومية عن الهيئات متعددة الجنسية وغيرىا من  
الفواعل الثانويين بالطابع الطوعي وىي الصفة الدولية لتشكيلها وألىدافها والصفة 

، والمنظمات الدولية  (9)الخاصة لنظامها الداخلي ، وتمتاز بالطابع المجاني لنشاطاتها 
وتعقد وتشرؼ على مؤتمرات واجتماعات وندوات  غير الحكومية عادة ما تنظم

ونشرات دولية وتتبادؿ فيما بينها المعلومات واآلراء واتخاذ القرارات من قبل اعضائها 
الذين ىم مواطنوف من دوؿ مختلفة يربط بينهم التعاوف والتضامن من اجل تحقيق 

الوطني والدولي ، اىدافهم المشتركة ، فضاًل عن دورىا المهم في تحريك الرأي العاـ 
بناًء على ذلك نقوؿ اف مهامها الدولية تؤدي الى تطور االتصاالت والعالقات ما بين 

،  جاوزة بذلك الحدود الوطنية للدوؿالشعوب بأستقاللية تامة عن الدوؿ التابعة لها مت
ستشارة كذلك كما لها ارتباط مع حكومات الدوؿ بمهاـ للدراسة والتعاوف واال

 .(9)نسانيةالمساعدات اال
الشركات متعددة الجنسية : ىي عبارة عن مجموعة منتظمة من الوسائل  -2

الخاضعة لمركز موحد ألتخاذ القرارات وقادرة على تحقيق قدر من االستقالؿ الذاتي 
                                                           

حمايتهػػػا ، شػػػركة العاتػػػك لصػػػناعة الكتػػػاب ، القػػػاىرة ،  –مضػػػامينها  –( ريػػػاض عزيػػػز ىػػػادي ، حقػػػوؽ االنسػػػاف تطورىػػػا 7)
 .   44 – 49، ص  9009

   . 58يلي ، مصدر سبق ذكره ، ص ( فيليب برايار و محمد رضا جل9)
 . 999محمود خلف ، مصدر سبق ذكره ، ص  9))
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، والشركات  (7)في مواجهة السوؽ وتنتشر مؤسساتها المنتجة في اكثر من دولة واحدة 
ي تمارس نشاطها في دوؿ اجنبية متعددة على الرغم متعددة الجنسية ىي الشركات الت

من اف استراتيجياتها وسياساتها تصمم في مركزىا الرئيس الذي يوجد في دولة معينة 
تسمى الدولة االـ ، اال اف نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية واالقليمية لهذه الدولة 

ف ىذه الشركات تعتمد وتتوسع في نشاطاتها الى دوؿ اخرى تسمى الدولة المضيفة ، وا
في انشطتها على اسواؽ متعددة الدوؿ ، كما اف استراتيجياتها وقراراتها ذات طابع 
دولي وعالمي ، ولهذا فهي شركات متعددة الجنسيات تتمتع بقدر كبير من حرية 

 . (9)تحريك ونقل الموارد وعناصر االنتاج ورأس الماؿ 
من الفاعلين الدوليين غير الحكوميين تشكل المؤسسات متعددة الجنسية نوعًا آخر 

وىي تتميز بسعيها الى الربح ، وبسعة وانتشار نشاطاتها الذي يغطي دواًل عديدة توجد 
فيها فروعًا لها ، بينما يتركز مركز قرارىا وادارتها في بلد واحد ، وتمتد شبكة نشاطها 

الشركات متعددة  ، ومن صفات (9)اليـو في العالم كلو ، وىي تغطي مجاالت مختلفة 
الجنسية ضخامة الحجم وازدياد درجة تنوع االنشطة واالنتشار الجغرافي واقامة 

 . (4)التحالفات االستراتيجية والمزايا االحتكارية 
حركات التحرر الوطني : وىي جماعات من االفراد منظمة بشكل معين تشن   -3

ات التحرير الوطنية ، واتخذت حرك (5)كفاحاً مسلحاً من اجل تأسيس دولة مستقلة 
طريقين ناجحين من اجل تحقيق اىدافها وىي التحرير واالستقالؿ ، الطريق االوؿ ىو 

الكفاح المسلح والثاني ىو الكفاح السلبي بمختلف وسائلو من مظاىرات واحتجاجات 

                                                           

 . 995( احمد نوري النعيمي ، مصدر سبق ذكره ، ص 7)
 .   797( خليل حسين ، مصدر سبق ذكره ، ص 9)
 . 60( فيليب برايار و محمد رضا جليلي ، مصدر سبق ذكره ، ص 9)
 .  807 – 798خليل حسين مصدر سبق ذكره ، ص ( 4)
 . 99سعد حقي توفيق ، مصدر سبق ذكره ، ص 5))
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واضراب وعصياف .... الخ ، وقد عرفت حقبة النصف الثاني من القرف العشرين ظهور 
 .  (7)لتحرير الوطنية ، واستقالؿ اغلب الشعوب المستعمرة عشرات حركات ا

بعد إنتهاء عصر االستعمار التقليدي في االلفية الثالثة ،  بقيت مجموعة من حركات 
التحرر الوطني تكافح استعمار آخر ىو االستعمار اإلستيطاني الذي جاء ليبقى عكس 

النوع من االستعمار االستيطاني االستعمار التقليدي الذي ينهب الثروات ويذىب ، ىذا 
قليل جدًا اال انو يختلف عن االستعمار التقليدي بسبب تجميعو لمهمشي الدوؿ 
االستعمارية فوؽ اقليم ما واعالنو قياـ دولة عنصرية عليها ، واستخدامو شتى الوسائل 

فة واالساليب للمحافظة على بقائو بدعم من زعماء النظاـ الرأسمالي ومؤسساتو المختل
ومثاؿ ذلك االستعمار االستيطاني الصهيوني في فلسطين واالستعمار االوربي االمريكي 

، ولكي تحقق حركات التحرير الوطني اىدافها  (9)العنصري في جنوب افريقيا سابقًا 
فإنها تحتاج الى سياسة خارجية لتتمكن من التأثير على الرأي العاـ الدولي ، ولتحصل 

الخارج وعلى شرعية تتم من خالؿ اعتراؼ اكبر عدد ممكن من على مساعدة مادية من 
الدوؿ ، النها تسعى الى اعتراؼ الدوؿ وىو اعتراؼ يكرس وضعها الدولي ، وىنا 
تضطلع المنظمات الدولية بدور مهم كأطار لهذا االعتراؼ عبر قبوؿ ىذه الحركات في 

كات التحرير الوطني المنظمات الدولية سواء اعضاء او مراقبين ، ومن بين كل حر 
المعترؼ بها من قبل المنظمات الدولية العالمية واالقليمية ىي منظمة التحرير 

 .  (9)الفلسطينية 
الجماعات االرىابية : االرىاب ىو استخداـ العنف غير القانوني او التهديد  -4

(، ويعرؼ  4بو من قبل االفراد  الجماعات الثورية المعارضة لتحقيق اىداؼ سياسية )
كوناي ىندرسوف االرىاب بإنو ) عمل او تهديد بالعنف من قبل شخص او مجموعة 

                                                           

 . 907( محمود خلف ، مصدر سبق ذكره ، ص  7)
 .   908( المصدر نفسو ، ص 9)
 . 64فيليب برايار و محمد رضا جليلي ، مصدر سبق ذكره ، ص  9))
، منشػػػورة علػػػى الموقػػػع :  ( جميػػػل حػػػزاـ الفقيػػػو ، مفهػػػـو االرىػػػاب فػػػي القػػػانوف الػػػدولي العػػػاـ ، مجلػػػة دراسػػػات يمنيػػػة4)

https://www.google.lq/ur/?  
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اشخاص يسعوف الى خلق جو من الخوؼ والرعب واالنذار بأف ىذه الممارسة تهدؼ 
الى جعل الالعبين اآلخرين بما فيهم الحكومات يعملوف على تنفيذ مطالبهم والسعي 

ورنتوف بأنو ) استخداـ الرعب كعمل لبث الخوؼ والرعب في نفوس الناس ( ويعرفو ث
رمزي الغاية منو التأثير على السلوؾ السياسي بواسطة وسائل غير اعتيادية تستلـز 

 .(7)اللجوء الى التهديد او العنف ( 
االرىاب يستخدـ كبديل عن الحرب التقليدية كونو اسرع تأثيرًا واقل تكلفة للحصوؿ  

الدولي فضاًل عن حدوث االعماؿ االرىابية  على المكاسب واالمتيازات على المستوى
فجأه وبغتو دوف سابق انذار ، واف قضية االرىاب باتت تشغل جميع دوؿ العالم في 
الوقت الحاضر على الرغم من اف االرىاب كجريمة ليس بالموضوع الجديد اال اف 
الجديد فيو ىو انو اصبح في الوقت الحاضر ظاىره عالمية فقد شهد مطلع القرف 

، لذلك اضيفت الجماعات (9)الحادي والعشرين تصاعداً ملحوظاً في العمليات االرىابية
االرىابية بوصفها العب ثانوي في العالقات الدولية بسبب الدور المتزايد الذي بدأت 
تلعبو في الساحة الدولية ، ال سيما بعد مرحلة الحرب الباردة ونتيجة التساع نشاطاتها 

 . (9)الدوؿ بشبكة قوية من التنظيمات الممولة التي اخذت تمتد عبر 
الفاعل الفرد: احدى طرؽ دراسة العالقات الدولية تأتي من خالؿ دور االفراد  -5

المتميزين، فدراسة االفراد صالحو وضرورية بالدرجة ذاتها كدراسة االنماط العامة في 
وانقسم الفقو الدولي   (4)المجتمعات االنسانية اذا اردنا اف نحقق فهمًا اوفى للتاريخ 

حياؿ مركز الفرد في القانوف الدولي الى فريقين ىما : الفريق الوضعي الذي يرفض اف 
يعترؼ للفرد بالشخصية القانونية الدولية على اساس اف القانوف الدولي ينظم العالقات 

                                                           

  . 709 – 709( سعد حقي توفيق ، مصدر سبق ذكره ، ص 7)
( حمداف رمضاف محمد ، االرىاب الدولي وتداعياتػو علػى االمػن والسػلم العػالمي دراسػة تحليليػة مػن منظػور اجتمػاعي ، 9)

   968، ص  9077، جامعة الموصل ،  7لعدد ، ا 77مجلة ابحاث كلية التربية االساسية ، المجلد 
 . 709سعد حقي توفيق ، مصدر سبق ذكره ، ص  9))
، مؤسسػة ىنػداوي للتعلػيم والثقافػة ، القػاىرة ،  7( بوؿ ويلكينسػوف ، العالقػات الدوليػة ، ترجمػة لبنػى عمػاد تركػي ،  ط 4)

 . 59، ص  9079
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بين الدوؿ ، وفريق واقعي يرى في الفرد اما وحده او بجانب الدولة شخصًا من 
 . (7)لقانوف الدولي العاـ اشخاص ا

إف االتجاىات المعاصرة في العالقات الدولية اخذت تعطي اىتمامًا متزايدًا بالفرد بفعل 
المتغيرات الدولية الجديدة ، بالرغم من انو اليمكن االقرار بوجود مستويات متكافئو 

ية األ اف بين الفرد و الدولة وصعوبة االعتراؼ للفرد باألنضماـ الى المنظمات الدول
وصًا بعد الحرب ضمانات حقوقو و حرياتو االساسية اصبحت مكفولو دوليًا خص

، واف اىم مكسب حصل بالنسبو لمكانة الفرد في العالقات الدولية (9)العالمية الثانية
وطنية و االقليمية والدولية ىو منح ضمانات لحقوؽ االنساف على المستويات كافة ال

تفاقيات الدولية لحقوؽ االنساف في النظم القانونيو للدوؿ ، اذ اندماج اال –: أ (9)منها
 .لى احتراـ حقوؽ االنساف االساسيةاخذت دساتير الدوؿ تنص ع

تقديم التقارير الدولية الى االمين العاـ لالمم المتحده عن االجراءات التي تقدمها  –ب 
يها و بدوره االمين العاـ الدولة و التي من شأنها اف تؤدي الى تامين الحقوؽ المقدره ف

 يقـو باحالتها الى اللجاف المختصة .
نظاـ الشكاوي : ينص ىذا النظاـ على اساس اعطاء كل فرد من االفراد و الدوؿ  –ج 

و االطراؼ في االتفاقيات الدولية المهتمة بحقوؽ االنساف حق تقديم شكاوي ضد اي 
 يات .دولة تنتهك البنود المنصوص عليها في ىذه االتفاق

إف نوعًا جديدًا ُأضيف الى قائمة الفاعلين الثانويين ىو ) الفاعل الدولي الفرد ( الذي 
يمثل ظاىره جديده ال تزاؿ قيد التشكل و جوىرىا امكانية اف يصبح شخصا ما او فرد 
من االفراد فاعاًل على المستوى الوطني او االقليمي او الدولي نتيجة المتالكُو قدرات 

ن التأثير في مجاالت االحداث ، قتصادية أو اعالمية أو جميعها مما تمكنو ممالية أو ا
ترى النظرُة التقليدية للعالقات الدولية اف االفراد ليسو فاعلين دوليين النهم ليسو و 

                                                           

 .   874( خليل حسين ، مصدر سبق ذكره ، ص7)
 .708 -707حقي توفيق ، مصدر سبق ذكره ، سعد  9))
   770 - 709( نقال عن : المصدر نفسو ص 9)
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مواضيع للقوانين الدولية  ومع ذلك نجد من الصعب نفي اىمية دور االفراد الذين 
آرائهم قرارات مهمة فلبعضها دور أخالقي أو ديني   اصبحوا وجوىًا تاريخية تتوقف على

كالبابا و الدالي الما ولبعضهم دور اقتصادي لو انعكاسات إعالمية ومن ثم سياسية 
 . (7)مثل جورج مردوخ والوليد بن طالؿ 

 الفاعل الدولي الفرد شخصيات مختارة المبحث الثاني:
فراد فاعلين دوليين النهم ليسو مواضيع إف النظرة التقليدية للعالقات الدولية ال تعد اال

للقوانين الدولية ، لكن مع ذلك من الصعب نفي اىمية بعض القادة الذين اصبحوا 
وجوىًا مؤثرة وتتوقف على آرائهم قرارات مهمة  وىناؾ ايضًا شخصيات اقتصادية 

ية دوخ على مستوى القارة االوربورؤساء مشاريع كبرى يؤدوف ىذا الدور مثل روبرت مر 
الوليد بن طالؿ على المستوى العربي ، وىناؾ أشخاص برزوا من خالؿ دورىم ذو و 

 الطابع  االجتماعي االنساني على الصعيد العالمي أمثاؿ ) أنجلينا جولي ( وغيرىا .
 : روبرت مردوخ : المطلب االوؿ

ورف في في مدينة ملب 7997روبرت مردوخ ينحدر من أصوؿ سكوتالندية  ولد عاـ  
، بدأ مردوخ حياتو المهنية في الصحف والتلفزيونات االسترالية ية فكتوريا االستراليةوال

التي كانت تضم صحيفتين وىيمن على  7959وورث عن والده شركة نيوز لمتد عاـ 
انتقل الى  7969وفي عاـ  7960عدد من الصحف في استراليا ونيوزيالندا عاـ 

( في لندف ثم اشترى صحيفتين ىما  بريطانيا وعمل في صحيفة ) ديلي اكسبريس
News of the world   وThe tat   وحقق ارباحًا مكنتو من شراء مجموعة

، بعد اف وافقت لو رئيسة  The timesمن الصحف منها الصحيفة العريقة مثل 
الوزراء البريطانية االسبق )مارغريت تاتشر( كوف القانوف البريطاني ال يسمح لشخص 

انتقل الى الواليات المتحدة  7979واحد احتكار مجموعة من الصحف ، وفي عاـ 
 Stadثم اصدر صحيفة   San antonio expressاالمريكية واشترى صحيفة  

                                                           

 . 8( بازغ عبد الصمد ،مصدر سبق ذكره ، ص  7)
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على صحيفة   7976وىيمن عاـ  Super market tabloidوصحيفة  
Newyork post  وبدأ باالستثمار  7985وحصل على الجنسية االمريكية عاـ

التي تتبع لها    News corporationفي المحطات التلفزيونية واسس شركة 
االخبارية المعروفة بدعمها لموقف المحافظين الجدد في البيت  Fox newsشركة  

عاـ   Wall street journalرائيل ، كما اشترى صحيفة  االبيض ووالئها إلس
، وتمكن بعدىا من السيطرة على صناعة وتجارة التلفزيوف في بريطانيا بقنواتو 9007

 .Sky television(7)المعروفة  
) روبرت مردوخ ( بناء امبراطورية مالية عمالقة تجاوزت ميزانيتها ميزانيات كثير  أستطاع

اه في المقابل نفوذًا وتأثيرًا في السياسة ، اذ انتشرت مؤسسات من الدوؿ ، مما اعط
مؤسسة  800التي وصلت الى    News corporationنيوز كوربوريشن 

اخبارية واعالمية ليس في بريطانيا والواليات المتحدة فقط بل في ايطاليا واستراليا واكثر 
 . (9)دولة اخرى لتمتد الى اربع  قارات حوؿ العالم   50من 

كانوف   78أجتمع الرئيس االمريكي االسبق )رونالد ريجاف( ب ) روبرت مردوخ( في 
وىو لم يكن قد حصل على الجنسية االمريكية بعد وحظر االجتماع  7989الثاني عاـ 

رئيس وكالة المخابرات االمريكية ورئيس وكالة المعلومات االمريكية وكاف الهدؼ ىو 
لوسطى االمريكية ودفعها طواعية لدعم قرارات الدولة وضع مخطط للتأثير على الطبقة ا

بشأف التدخل في القرارات السيادية للدوؿ االخرى مثل دعم جناح اليمين في 
في نيكاراجوا وىذه التدخالت    contraجواتيماال والسلفادور ودعم قوات الكونترا 

أي العاـ ضد االمريكية شملت انقالبات وثورات وتمويل قنوات اعالمية لتأليب الر 
سلطة بعض الدوؿ ، وقد استخدـ ) ويلياـ كايسي ( رئيس وكالة المخابرات االمريكية 
في عهد الرئيس ) رونالد ريجاف ( اآللة االعالمية بقيادة ) روبرت مردوخ ( لتشويو صورة  

                                                           

( روبػػػػرت مػػػػردوخ ، امبراطػػػػور االعػػػػالـ ، مقالػػػػة منشػػػػور علػػػػى الشػػػػبكة الدوليػػػػة للمعلومػػػػات علػػػػى الموقػػػػع االلكترونػػػػي : 7)
www.aljazera.net  

 .   9د ، مصدر سبق ذكره ، ص ( بازغ عبدالصم9)
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كل من يشتبو في مساندتو للشيوعية من حكاـ عبر العالم امثاؿ ) ىوجو تشافيز ( و ) 
 .  (7)افي ( وغيرىم الكثير معمر القذ

ىم من يحكم العالم من خالؿ  )*(إف اشخاصًا مثل )روبرت مردوخ ( و ) تيد تيرنر (
القنوات الفضائية وشركات االلعاب والترفيو مثل )ديزني ( التي تصنع الطفولة وتؤثر 

تو  عليها بقيم العنف واالنتهازية والجنس ، وىذا االعالـ العابر للقارات يصعب مواجه
% من 80كونو يملك أمكانات ىائلو تجعلو مسيطرًا ، فالمعرفة العلمية تمثل 

% االخرى تذىب الى رأس الماؿ والموارد الطبيعية 90اقتصاديات العالم المتقدـ واؿ
، وربما  (9)والعمالة والعكس صحيح في الدوؿ النامية مما يجعلها تحت تأثير التبعية 

متعوف بو ىؤالء االشخاص فضاًل عن دور وسائل بفعل النفوذ االقتصادي الذي يت
االعالـ  الذي تجلبو لهم قنواتهم الفضائية والتي تجعلهم يتدخلوف في كثير من القضايا 
الدولية لصالحهم سواء بصورة علنية او سرية حسب طبيعة الحدث وحساسيتو وبذلك 

 ال يظهر الدور الحقيقي والفعلي لهم كفاعلين دوليين .
رت مردوخ ( من التدخل في كثير من قضايا السياسة الدولية واف يؤثر في تمكن )روب 

الرأي العاـ العالمي اذ استخدـ ىذه القدرات االعالمية الكبيرة لدعم السياسيين الذين 
عن المعايير المهنية  يخدموف مصالحو ولتهديد كل من يعارضو بغض النظر

اعالمية غير مسبوقة وذلك بقياـ  ، إذ شهدت بريطانيا فضيحو سياسية(9)واالخالقية
التابعة ؿ)روبرت مردوخ( بالتنصت على   News of the worldصحيفػػػػػة 

مكالمات ىاتفية لسياسيين بريطانيين مما ادى الى اغالؽ الصحيفة والتحقيق مع 

                                                           

 . 900 -7999، ص  9076عمرو كامل واخروف ، األشرار ، دار ليلى للنشر والتوزيع ، القاىرة ،  7))
يمتلػك العديػد مػػن وسػائل االعػػالـ وشػركات الترفيػػو مثػل اسػػتوديوىات  7998)*( تيػد تيرنػر رجػػل اعمػاؿ امريكػػي ولػد عػػاـ 

ؤسػػػس قنػػػاة سػػػي إف إف ، الموسػػػوعو العالميػػػة ويكبيػػػديا ، علػػػى الػػػرابط االلكترونػػػي : يونيفيرسػػػاؿ النتػػػاج االفػػػالـ كمػػػا انػػػو م
https:ar.m.wikipedia.orglwiki/  

 .  978، ص 9079دار مؤسسة رسالف للطباعة والنشر، دمشق،  ،( مصطفى يوسف كافي، أقتصاديات البيئة والعولمة9)
 .   77( المصدر نفسو ، ص 9)
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)مردوخ( ، واثارت تلك القضية نقاشًا واسعًا حوؿ دور االعالـ وتداخلو مع الدوائر 
 .  (7)المنية في المملكة المتحدة السياسية وا

( بدعمو الشديد إلسرائيل في سياساتها وحروبها في المنطقة ، مردوخإمتاز )روبرت 
ومجموعتو تستثمر داخل إسرائيل في شركة تعمل في مجاؿ التكنولوجية الرقمية 
ا واالتصاالت عبر االقمار الصناعية  ودعم مردوخ تيار المحافظين الجدد في امريك

، إذ أستغل ) روبرت مردوخ ( حمى الحرب على (9)ند موقفهم في احتالؿ العراؽوسا
العراؽ وأججها بالمواقف الداعمو لها من خالؿ اماناتو االعالمية الكبيرة ،  إذ عرضت 
محطة )فوكس( االخبارية الصواريخ وىي تنطلق بإتجاه بغداد بصاحبة النشيد الوطني 

ؽ في ر عدد من المشاىدين خالؿ الحرب على العرااالمريكي  وىذه القناة حظيت بأكب
، لكن مالم يظهر للعلن بعد ويستحق النظر والتفكير ىو (9)الواليات المتحدة االمريكية

دور )روبرت مردوخ ( وغيره من رجاؿ االعماؿ الكبار في مختلف دوؿ العالم في 
لخارجية ال سيما مع السياسات الداخلية لدولهم بل واحيانًا قرارات تتعلق بالعالقات ا

اتساع نطاؽ واستثمارات وانشطة اولئك االفراد مما يجعل بعضهم يستحق لقب الفاعل 
 . (4)الدولي الفرد في العالقات الدولية  

 المطلب الثاني : الوليد بن طالؿ 
، درس  7955ىو االمير وليد بن طالؿ بن عبدالعزيز آؿ سعود من مواليد الرياض    

ي الواليات المتحده االمريكية ، قبل اف يدخل عالم االعماؿ من أوسع ادارة االعماؿ ف
أبوابو أسس شركة المملكة القابضة التي تملك استثمارات بعشرات المليارات من 
الدوالرات في السعودية والعديد من دوؿ العالم ، و يستثمر االمير وليد بشكل اساسي 

صصًا في شركات عالميو كبرى مثل أبل في الفنادؽ وقطاع السفر و تشمل استثماراتو ح
                                                           

الفرد ظػاىره جديػدة فػي التفػاعالت الدوليػة ، السياسػة الدوليػة ، مؤسسػة االىػراـ ، مقالػة منشػورة اكـر حساـ ،  الفاعل  7))
   /http://www.siyassa.org.egعلى الموقع االلكتروني : 

 ( روبرت مردوخ امبراطور االعالـ ، مصدر سبق ذكره . 9)
 . 778، ص 9008، ترجمة معين االماـ ، العبيكاف للنشر ، الرياض ،  7 نهاية ، ط( ديفيد كين ، حرب بال9)
 اكـر حساـ ، مصدر سبق ذكره . 4))

http://www.siyassa.org.eg/
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( للتواصل االجتماعي   Twitter، ويمتلك اسهمًا في شركة )(7)و والت ديزني 
ويعد من أشهر رجاؿ  (9)( العالمي المعروؼ وغيرىا الكثير  City groupوبنك ) 

ير االعماؿ في الوطن العربي بل والعالم ايضاً من خالؿ عالقاتو التجارية المتشعبة في كث
من دوؿ العالم ، كما يعد االمير وليد بن طالؿ النموذج االقرب عربيًا لمفهـو الفاعل 

% من اسهم مجموعة مردوخ نيوز كورب  ، 7الدولي الفرد ، وىو ايضًا يمتلك نحو 
ويرتبط الوليد بعالقات وثيقة مع )روبرت مردوخ( ، لذا تتحاشى معظم القنوات 

دوخ انتقاد العائلة الحاكمة في السعودية، او استضافة والمحطات االعالمية التابعة لمر 
 . (9)اي معارض للحكومة السعودية وسياساتها 

ـ االمير وليد بن طالؿ كرابع رجل في العالم ، 9004عاـ  )*(أدرجت مجلة فوربس 
وقبل ذلك ببضع سنوات وصفت فوربس االمير وليد بإنو ثاني اكثر رجاؿ االعماؿ نفوذاً 

وأحتل االمير وليد عناوين االخبار الرئيسة في كل انحاء   (4)د )بيل غيتس( في العالم بع
العالم لفترات وجيزة في اوقات مختلفة بفضل التنوع الكبير الستثماراتو في الواليات 
المتحدة االمريكية ترؾ االمير وليد بصمتو في ووؿ ستريت بفضل اقدامو على انقاذ 

وحظي بشهره واسعو لدى  7997في عاـ  المتعثر  citybankمصرؼ سيتي بنك 
وقًدـ  9007ايلوؿ  77الرأي العاـ العالمي عندما سافر الى نيويورؾ عقب ىجمات 

ماليين دوالر لعمدة المدينة) رودولف جولياني( لتمويل صندوؽ ضحايا برجي  70مبلغ 
مو بسبب مركز التجارة العالمية ، واف كثيرًا من المواطنين في الغرب بدأوا يسمعوف بإس

  canary wharfذلك ، وىو معروؼ لدى البريطانيين بإنو رجل )كناري وارؼ( 

                                                           

 http//dw.com/p/1HoEZ( الوليد بن طالؿ، مقالو منشوره على الشبكة الدولية للمعلومات على الرابط : 7)
شػػبكة الدوليػػة للمعلومػػات  الالمػػد والجػػزر ، مقالػػة منشػػورة علػػى  ( لقمػػاف عبػػدالرحيم ، العالقػػات االمريكيػػة السػػعودية بػػين9)

   new.com/-http://albayynaعلى الرابط : 
 ( اكـر حساـ ، مصدر سبق ذكره .9)

 )*( وىي مجلة تتابع اخبار االثرياء والمشاىير .
، ترجمػػة عمػػر سػػعيد االيػػوبي ، الػػدار العربيػػة للعلػػـو ،  7االميػػر ، ط –عمػػاؿ رجػػل اال –المليػػاردير  –( ريزخػػاف ، الوليػػد 4)

 . 9، ص 9005بيروت ،  

http://albayyna-new.com/


 

 مجلة تكريت للعلوم السياسية 

 ( 01( العدد )3سنة )( ال3المجلد )

769 

نظرًا إلستثماراتو الهائلة وكفالتو أكبر مشروع عقاري اوروبي في قلب االراضي المحيطة 
بمنطقة دوكالندز ، وىو بالنسبة لاليطاليين الرجل الذي تشارؾ مع زعيمهم) سيليفيو 

مية كبيرة ، وفي كوريا الجنوبية معروؼ بالرجل العربي الذي برلسكوني( في صفقة اعال
استثمر اموالو في اقتصادىم عندما كانوا بأمس الحاجو اليها ، وىو بالنسبة للفرنسيين 
رجل يورو ديزني ألنو دعم مدينة االلعاب الموجودة في ضاحية باريس ، واكتسب شهره 

صمة الفرنسية باريس ، وفي لبناف في فرنسا لشرائو فندؽ جورج الخامس في قلب العا
ُعِرَؼ بصاحب الميراث اللبناني التليد فكاف جده رياض الصلح اوؿ رئيس وزراء للبناف 
بعد نيلها االستقالؿ ، وىو معروؼ كمستثمر كبير في ذلك البلد وىو في السعوديو يعد 

رة في كة غير الحكوميين شهاكبر رجاؿ االعماؿ قاطبة وأكثر أفراد العائلة المال
 .(7)البالد

عقد الرئيس الفرنسي السابق ) فرانسوا اوالند( اجتماعًا مع االمير وليد بن طالؿ في  
قصر االليزيو الرئاسي في العاصمة الفرنسية باريس وتناوال خالؿ االجتماع العالقات 
االقتصادية واالستثمارية والثقافية ، كما تناوال آخر المستجدات والتطورات على 

قلد الرئيس الفرنسي االسبق جاؾ شيراؾ االمير  9006العالمية ، وفي عاـ  الساحة
في حفل    Legion of honorوليد بن طالؿ وساـ الشرؼ الفرنسي برتبة قائد 

رسمي رفيع بقصر االليزيو ويعد اعلى وساـ يمنح من قبل دولة فرنسا تقديرًا لمساىماتو 
طاعات االقتصاد وادارة االعماؿ والثقافة ، في توثيق العالقات السعودية الفرنسية في ق

قلد الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال ساركوزي الوليد بن طالؿ ميدالية  9009وفي عاـ 
 .(9)رئيس فرنسا  

أنتقد الوليد بن طالؿ عبر حسابو الرسمي على موقع التواصل االجتماعي )تويتر( 
فقط على الحزب الجمهوري و المرشح الرئاسي دونالد ترامب قائال" )انت عار ليس 

لكن على امريكا بأكملها و من االفضل لك اف تنسحب من سباؽ الرئاسة االمريكي ، 

                                                           

 . 79-77( المصدر نفسو ، ص 7)
 ( المصدر نفسو .9)
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لن تفوز ابدا"( ، لكن موقف االمير السعودي تغير بعد اعالف فوز ترامب بمقعد الرئيس 
الخامس واالربعين في تاريخ الواليات المتحدة االمريكية ، إذ أكد على أف عالقتو 

عامًا ، وقاؿ  الوليد عبر 95لرئيس االمريكي المنتخب دونالد ترامب تمتد الى نحو با
قد اشتريت منو فندقًا ويختًا ، عامًا  ف 95تلفزيوف لبناف )عالقتي بدونالد ترامب عمرىا 

ىنأتو مباشره بعد فوزه ، واعتقد اننا تجاوزنا ما كاف بيننا من خالفات خالؿ حملتو و 
) اف العالقات بين الواليات المتحدة االمريكية والسعودية والعالم  االنتخابية(، واضاؼ

ضخ دماًء العربي بشكل عاـ توترت اخيرًا ، وأعتقد اف الرئيس االمريكي الجديد سي
 .(7)جديدة في ىذه العالقات(

طالب الوليد بن طالؿ الحكومة السعودية بمراجعة مواقفها السياسية لبناء استراتيجية 
بي الجديدة لمقارعة التأثير االيراني المتنامي في المنطقة من خالؿ عقد الدفاع العر 

اتفاقية دفاع مشترؾ مع تل ابيب ، مشيرًا انو من االضرورة تصليب العالقة مع اسرائيل 
وتشكيل جبهة موحدة العاقة اجندة ايراف الطموحة ، مع األخذ بعين االعتبار تحقيق 

اسة السعودية ضمن الصراع العربي االسرائيلي تسوية مؤقتة تحوؿ دوف اندفاع السي
الجاري حتى اللحظة ، واعلن الوليد بن طالؿ عن فخره بأف يكوف اوؿ سفير سعودي 
السرائيل الجل العمل مع تل ابيب لردع االطماع االيرانية في المنطقة حتى سارع بعض 

نرى اليـو  صناع القرار االسرائيلي التعقيب على ذلك بقولهم نحن سعداء جدًا اف
التغييرات في العقلية العربية والدوؿ العربية وال يعدوف اسرائيل عدوًا لهم بعد اآلف 
ويجب اف نعمل بجد لمحو ذكريات مريرة من الماضي ومساعدة الدوؿ العربية على 

، ودعا الوليد بن طالؿ الى ترسيخ العالقة بين السعودية  (9)تطوير وتبني الديمقراطية 
حزب اهلل( ، ودعا ايضًا  الى  –ايراف  –اجهة محور ما اسماه )روسيا واسرائيل لمو 

اسرائيلي قائاًل : سأقف مع األمة اليهودية وطموحاتها الديمقراطية  –تحالف سعودي 
                                                           

الوليد بن طػالؿ، ابنػة الػرئيس ترامػب الجميلػة صػديقتي ، مقالػة منشػورة علػى الشػبكة الدوليػة للمعلومػات علػى الموقػع : (7)
http//www.xelk.org/ar/tags.aspx?tag=53748babet = slider 

( اسػرار العالقػات السػػعودية االسػرائيلية : ىػل ىنػػاؾ تعػاوف بينهمػا ، مقالػػة منشػورة علػى الشػػبكة الدوليػة للمعلومػات علػػى 9)
   ost/http://www.sasapost.com/author/sasapالموقع : 

http://www.sasapost.com/author/sasapost/
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في مواجهة اندالع االنتفاضة الفلسطينية، وسأبذؿ كل جهدي لكسر أي مبادرة عربية 
فق العربي اإلسرائيلي والصداقة المستقبلية مشؤومة إلدانة تل أبيب، ألنني أعتبر التوا

بينهما ضرورياف لمواجهة التعديات اإليرانية الخطرة ، وجاء ذلك في مقابلة نشرىا موقع 
AWD NEW   اجرت المقابلة حسب مقتبسًا مقتطفاتها من صحيفة القبس  التي

يد بن طالؿ ل، مع الملياردير االمير السعودي الوليد بن طالؿ وقاؿ الو الموقع الخبري
إف الفوضى القائمة في الشرؽ األوسط تشكل مسألة حياة أو في مقابلتو الصحفية: )

ي من خالؿ موت للمملكة، وأنا أعرؼ أف اإليرانيين يسعوف إلى خلع النظاـ السعود
، وبالتالي فإنو يجب على السعودية وإسرائيل إفشاؿ مؤامرتهم لعب الورقة الفلسطينية
شكيل جبهة موحدة إلعاقة أجندة إيراف الطموحة (. واضاؼ بتصليب عالقاتهما وت

)على الرياض وتل أبيب أف ينجزا تسوية مؤقتة حيث لم يعد بالمستطاع الدفاع عن 
السياسة السعودية في األزمة العربية اإلسرائيلية ( ، واضاؼ الوليد بن طالؿ ) وما فاقم 

وتين قد باتت قوة شريكة في الوضع للسعودية وأخواتها من دوؿ الخليج أف روسيا ب
الحرب األىلية السورية المستمرة منذ أربع سنوات، وذلك من خالؿ مهاجمة قوات 
إسالمية دربتها السي آي إيو( وىذا يبين أىمية العالقة بين السعودية وإسرائيل، إلحباط 

 ، وتم تسريب وثائق تفرد بها الموقع االمريكي ) (7)حزب اهلل  -إيراف -محور روسيا
ىيرالد تريبيوف ( كشفت عن اسماء قادة من الجيش السعودي شاركوا في تدريبات سرية 

 )*(مع اسرائيل ألدارة قوات عسكرية مشتركة في البحر االحمر 
 

                                                           

فػػي مواجهػػة انتفاضػػة ” إسػػرائيل“الوليػػد بػػن طػػالؿ يػػدعو للتحػػالف مػػع اليهػػود ضػػد إيػػراف ويؤكػػد : سػػأقف إلػػى جانػػب (  7)
 الفلسطينيين ، شبكة نهرين نت االخبارية ، منشورة على الشبكة الدولية للمعلومات على الرابط : 

nahrain.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/  
تم التعقيب على الخبر مػن قبػل ضػابط المخػابرات السػعودي السػابق ) انػور عشػقي ( وبمػا انػو سػابق لػذا يعػد بعيػد عػن  )*(

القرار السعودي ينفي فيو كل ما جاء في الموقػع االمريكػي مؤكػداً نفػي السػعودية الرسػمي وقػاؿ ) انػا انظػر الػى ىػذه االخبػار 
اف تطبػػع مػػع اسػػرائيل مػػا لػػم تلتػػـز بسػػحب قواتهػػا مػػن االراضػػي الفلسػػطينية انهػػا غيػػر صػػحيحو ومفبركػػة والسػػعودية ال يمكػػن 

 المحتلو والموافقة على المبادرة العربية ( للمزيد ينظر : اسرار العالقات السعودية االسرائيلية ، مصدر سبق ذكره .
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 الخاتمة
العالقات الدولية في حراؾ وتطور مستمر كونها تتفاعل مع التطورات العلمية      

بشرية وكنتيجة لهذا التفاعل والحراؾ والتطور واالجتماعية واالقتصادية التي تشهدىا ال
شهدنا وسنشهد بروز وظهور اشخاص وفواعل دوليين جدد فبعد اف كانت الدولة ىي 
الفاعل الوحيد اصبحت الفاعل الرئيس في وسط مجموعة من الفواعل ، وآخر ىذه 

دولة او الفواعل ظهورًا ىو الفاعل الدولي الفرد الذي واف كاف ال يقارف دوره بدور ال
المنظمات الدولية الحكومية او الجماعات االرىابية لكنو ظاىره لها دور ملموس في 
العالقات الدولية وفي تطور نسبي وربما ستشهد البشرية شخصيات جريئة تمتاز بالقدرة 
االقتصادية توظف ىذه القدرة في دور مميز وفاعل في السياسة الداخلية والخارجية 

تأثير على العالقات بين الدوؿ وتوصل البحث الى االستنتاجات لدولها فضاًل على ال
 اآلتية : 

 العالقات الدولية في تطور وتفاعل مستمر وال تعرؼ الجمود . -1
ستشهد البشرية مستقباًل فاعلين جدد كرد فعل للثورات العلمية والتكنولوجية  -2

السياسية على  وما لها من انعكاسات على الجوانب االقتصادية واالجتماعية  ومن ثم
 صعيد العالقات الدولية والسياسة الدولية .

الفاعل الدولي الفرد يمكن أف يوصف بإنو ظاىرة لكنها جديدة وفي بداية  -3
 تشكلها وتبلورىا وىي في تطور نسبي .

 
 
 
 
 
 
 


