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  :مقدمة
    

 بعد احلرب العاملية الثانيـة،  له منذ بروز الثنائية القطبيةمتثل اية احلرب الباردة حتوال استراتيجيا ال مثيل        
ظهور فواعـل جديـدة    األخريحيث شهد هذا  بروز نظام راجت تسميته بالعوملة، إىلهذا التحول  أدىوقد 

  .من حيث نفوذها عن الدول أمهيةلدولية ال تقل الفواعل التقليدية يف العالقات ا إىل أضيفت
الدولة القومية اليت سيطرت على الساحة الدولية منذ اتفاقية واست فاليـا عـام    أنهذا املنظور جند يف        

نظام قائم على احلريـة   إلجياداملال العاملي واليت تسعى  الرأس يف تنافس مع فواعل متثل اآلن أصبحت 1648
  .تامة وفق املبادئ النيوليرباليةاالقتصادية ال

القادر علـى السـيطرة    األساسيووزن تبقى الدولة الفاعل  أمهيةما حتظى به هذه الفواعل من  ومع         
 إالفاعل اسـتعماله   أليوالتحكم فيها باعتبارها املؤسسة الوحيدة اليت متتلك حق استعمال السالح وال حيق 

  .بترخيص منها
من حيـث  فمثال  م الدويل الذي دخل عصر العوملة يتميز بتفاوت كبري بني الدول املكونة له،النظا إن         

يف أي نقطة من العامل بعد ايـار   التأثريكقوة قادرة على  األمريكيةالقوة جند يف قمة اهلرم الواليات املتحدة 
وروسـيا والصـني    وفرنسـا  يطانياوبر كأملانيامث ما اصطلح على تسميتهم الدول الكربى  االحتاد السوفيايت،

مث  ،وإسرائيل كوريا اجلنوبيةو واألرجنتنيمثل اهلند وباكستان والربازيل  يف اهلرم العاملي أمهية األقل إىلواليابان 
ونيجرييا ويف القاعـدة   إفريقيامكانة هلا يف مناطقها مثل اجلزائر والسعودية و مصر وجنوب  إجياددول حتاول 

 أفغانستاننصنفها يف جمموعات تشترك يف الفقر والتخلف والضعف مثل  أنلدول اليت  ميكن من ا األكربالعدد 
  .والصومال وتشاد وغريها

يبحث على اسـتقرار   أنان على العامل اجلديد الثنائية القطبية ك أساسبايار االستقرار الذي قام على        
ة احلرب الباردة وال سيما انه يفتقر ملؤسسات قـادرة  جينبه السقوط يف الفوضى اليت وجد على حافتها مع اي

 ،جهة ومن جهة ثانيـة  هذا من .على امتصاص الرتاعات والتوترات والفوضى الناجتة على ايار النظام القدمي
كل قوا حماولة اسـتخدام املؤسسـات    األمريكيةكقوة مهيمنة سخرت الواليات املتحدة  مكانتها روإلظها

 إىلتنتمـي   الـيت باملقابل سعت العديد من الدول و ،األطلسي ف، واحللاملتحدة األممة مثل واملنظمات الدولي
  .األقطابخمتلفة خلق عامل متعدد  بأساليبمستويات متفاوتة القوة 

يتميز عامل اليوم بتحول ابستمولوجي لبعض املفاهيم القدمية حنو اطر معرفية جديدة وحتول بعضها حتوال         
  .التنافس اليوم يتم يف بيئة حيتل فيها التعاون مساحة هامة داخل املنظمات الدوليةجذريا كون 

 أنغلب الدارسني اعتقد أ ورغم استمرار العديد من الرتاعات التقليدية باحتالل الصدارة يف العالقات الدولية،
ن كل مـا يهـم   وأ  يفة،حتد من الطبيعة العن أنا شأ عليه تطورات هامة من طرأتمفهوم الرتاع الدويل قد 
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نوع الرتاع الـذي   أنحتقيق رفاهية شعبها من خالله ومن هنا اعتقد الكثريون  أصبحالدولة والفواعل اجلديدة 
  .سيطغى على الساحة الدولية هو الصراع االقتصادي

رفاهيـة  البل بمل يعد مرتبطا بالرتاعات  األمنمفهوم  أنيف الوقت ذاته ساد االعتقاد لفترة طويلة نسبيا        
 أنالكثري  ورأىهو الشراكة يف مجيع امليادين خاصة االقتصادية  األمنوسيلة لتحقيق  أهمن وأ األوىلبالدرجة 

مرتبطة مبسائل اقتصادية وسياسية  أصبحتباالعتداء والعدوان واحلرب بل  اجلديدة مل تعد ترتبط األمنيةاملهام 
واليت تقوم على مفاهيم عديـدة   PEACE BUILDINGسالم ميكن السيطرة عليها من خالل عملية بناء ال

  .االنتخاب يف التداول على السلطة والتنمية االقتصادية أسلوبواعتماد  الدميقراطية إىلاالنتقال  أمهها
للقضـايا   األولويةاحلادي عشر من سبتمرب جاءت لتعيد  كأحداثالعاملية املتسارعة  األحداث أن كما       
وهذا يف  األمريكيةتسيطر على السياسة اخلارجية  األمنيةاالهتمامات  أصبحتسة الدولة حيث يف سيا األمنية
  .جل حتقيق السالم العامليمن أ الدويل، اإلرهابمكافحة  إطار

احلرب الباردة  أنقاضالعامل الذي قام على  أنالعاملية اجلديدة هو  اإلستراتيجيةما ميكننا قوله يف املعطيات        
هذا العامل غري مستقر حيث ظهر نـوع   أن الإ على اختاذ القرار على الساحة العاملية، أمريكيةيتميز يمنة عامل 

هشاشـة  و عدم االستقرار السياسـي، و ،اإلنسانجديد من الرتاعات كالرتاعات العرقية وانتهاكات حقوق 
الـدويل واجلماعـات    اإلرهاببني  وكذا اخللط النووية والبيولوجية والكيماوية، األسلحةاالقتصاد وانتشار 

يف  اآلنكما حيدث  ETHNIC CONFLICTكدين واستمرار الرتاعات االثنية  واإلسالم اإلسالميةاملتطرفة 
  .اإلفريقيالقرن 
ـ  وأساليباجلديدة مراجعة وسائل  األمنية األخطارولقد استوجبت طبيعة         ن عمل الدبلوماسية وهذا م

  .الدوليني واألمنحنو ما حيقق السلم  وإدارتهاع جل التخفيف من حدة الرتأ
 وأصـبحت  اإلقليميةوكذا املنظمات  األمميف ظل هذه املتغريات تعاظم دور املنظمات الدولية كهيئة و        

العام بطرس بطـرس   األمنيواليت طرح فيها  1992اليت عقدت يف يناير  األمناملتحدة بعد قمة جملس  األمم
سياسة قائمـة علـى حفـظ السـالم      إلجياد AGENDA FOR PEACEل السالم من اج أجندةغايل 

PEACE KEEPING  وفرض السالمPEACE ENFORCEMENT  الفصل السادس  أحكاممبوجب
املتحدة، حيث شهدت الوقاية من الرتاعات تطورا فيمـا يتعلـق    األممميثاق هيئة  أحكاموالفصل السابع من 
شـبه  و اإلقليميـة مت تفويض املنظمـات   وإمناوحدها تقوم بتسوية الرتاعات املتحدة  األممباملمارسة فلم تعد 

  .املتحدة األممالفصل الثامن من ميثاق  أحكامبنص  اإلقليمية
-الرتاعات الدوليـة   إدارةيف   PREVENTIVE DIPLOMACYلقد عملت الدبلوماسية الوقائية        

 1961فينا  إىلمنذ واستفاليا  وإداراحل الرتاعات  على -وهذا تكملة ملا كانت تلعبه الدبلوماسية منذ القدمي
  .القانونية هلا يف مؤمتر فينا األسسحيث مت وضع 
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شهدت الدبلوماسية الوقائية تطورا مـن حيـث    السالم بني الدول إحاللمتاشيا ملا تقوم به من اجل          
 NEUTRAL ORي كالوساطة واحملايدة النقية متارس بشكلها التقليد إستراتيجيتهامل تعد  إذاالستراتيجيات 

PUR MEDIATION  فاعليـة يف شـكل وسـاطة نافـذة ورئيسـية       أكثرمتارس بصورة  أصبحتبل
PRINCIPAL OR POWER MEDIATION  عديدة تصب كلها يف مصـلحة   أشكاالواختذ التحفيز

التحفيز مع  أسلوبواقترن  تسويته، أوع ودرء الرتا األزمةعليه لدرء  التأثرياجلماعة املراد  أوالطرف  أوالدولة 
الوعيد حبيث عاد من جديد استخدام ما يسمى بسياسة العصا واجلزرة لتطويع الدول و اجلماعـات   أسلوب
اكـرب دول   أعطت،هذه االستراتيجيات التحفيزية والردعية  ROGUE OR PARIAH STATESاملارقة 

  .الرتاعات إلدارةهاما  العامل من حيث القوة االقتصادية والعسكرية دورا
الرتاعـات   إدارة وأدواتو اسـتراتيجيات   أساليبيف تطوير  PRENTORSالوقائيون  أسهملقد          
وهكذا تضافرت جهود كل من احلكومات واملنظمات غري  حلها خاصة يف جانب الدبلوماسية الوقائية، وأحيانا

يف  MULTI TRACK DIPLOMACYاملسارات  احلكومية ومراكز البحث لتسمى بالدبلوماسية املتعددة
 TRACK ONE األطـراف واضحة لتكامل جهـود الدبلوماسـية الرمسيـة القطريـة واملتعـددة       إشارة

DIPLOMACY   والدبلوماسية غري الرمسيةTRACK TWO DIPLOMACY ،   مث دبلوماسية القواعـد
 واألمـن من اجل احلفاظ على السلم ) لسالمراكز العاملة يف جمال ااملالزعامات والقيادات احلضرية و( اجلذرية
  .الدوليني
 اإلنسانوالرتوح واللجوء وانتهاكات سافرة حلقوق  وترتب عن تلك الرتاعات ظاهرة القتل اجلماعي،        

 إىل أدىالسياسية واالقتصادية وحتلل النسيج االجتماعي وايار هياكل الدولة مـا   األوضاعوكذا اضطراب 
من التدخل يتم حتـت   اجديد شكال أبرزتيف عامل ما بعد احلرب الباردة واليت  اإلنساينخل بروز ظاهرة التد

منظومة الدول  أنوال سيما  ،اإلنسانيةوتقدمي املساعدات  األقلياتومحاية  اإلنسانقوق مسوغ الدفاع عن ح
قـيم حقـوق   تمثلة يف ايتها متعمل على نشر القيم الليربالية ومح األمريكيةبقيادة الواليات املتحدة  الرأمسالية
ولذلك ازدادت حاالت التدخل الدويل حتت مـا   .واليات اقتصاد السوق احلر الدميقراطيوالنموذج  اإلنسان
من خالل  ،)اليت افرزها نظام القطبية الثنائية( كمدخل لتغيري القواعد القانونية الدولية" اإلنساينالتدخل "يسمى
تلك القواعد القانونية مبا يتماشى والقدرات املادية واملصاحل الوطنيـة للـدول    السوابق اليت متهد لتغيري إجياد

مازالت تتمسك بالقواعد القانونية الـيت   اإلنسانيةالدول النامية اليت هي موضع التدخالت  أنحيت  الرأمسالية
ـ قدرة على محاية مصاحلها  األكثرتعد التدخل العسكري عمال غري مشروع مادامت  ل السـلم  وهذا من اج

  .الدوليني واألمن
تغري مضامني الدبلوماسية يف إدارا للرتاعات الدولية بعد "ونظرا ملا تقدم فإننا ارتأينا احلديث عن موضوع 

العاملي ملا ظهـر مـن    واألمنالسلم  إحاللجل أعلى الساحة العاملية من الذي يطرح نفسه  "احلرب الباردة
  .نزاعات متس باملنظومة الدولية
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من عدة  أمهيتهاللرتاعات الدولية  إداراتكتسب دراسة تغري مضامني الدبلوماسية يف  :املوضوع أمهية .1
 :أسباب
الرتاعات من منطلق  إدارةالثقافة الغربية هي اليت تسيطر على عملية  أوالفكر الغريب  إن:أوهلا -

دة وخباصـة جملـس   املتح األمم آلياتوسيطرا على  امتالكها للقوة االقتصادية والعسكرية
بصـفة   أوهذه الدول تقود زمام املبادرة سواء باتفاق مع اتمع الـدويل   أصبحت إذ األمن

  .فردية بواسطة املضامني اجلديدة للدبلوماسية أوقطرية 
 الرتاعات بصفة عامة والدبلوماسية بصفه خاصـة قبلـة الدراسـات    إدارة أصبحت: ثانيا -

فميدان الدراسة يف هذا اال مل  الكادميني واملمارسني،والبحوث من قبل عدد من الباحثني ا
 .ر هذا العلم وممارستهياحلاضرة والقادمة لتطو األجيالمعقود على  األمليغلق ومازال 

 :اختيار املوضوع أسباب .2
 :إىلاختيار املوضوع  أسبابتعود                

 ن جهـة واتسـاع نطـاق    مع اشتداد التنافس السياسي و االقتصادي م: موضوعية أسباب -
 األدوات كإحـدى -للدبلوماسـية   أعطىازداد النشاط الدويل مما  ،أخرىالتعاون من جهة 

جديدة مل تكن موجودة من  أعباءعليها هذه التطورات  ألقت أنخاصة بعد  أمهية -السياسية
ب وكذا تسليط الضوء حنو الرتاعات اليت ظهرت عقب انتهاء احلر قبل ويف خمتلف ااالت،

 اإلقليميةاملتحدة وكذا املنظمات  األمممنظمة عاملية وهي  أهممن قبل  إداراالباردة وكيفية 
وما راج تسميته حبفظ احلقوق  الدوليني، واألمنالسلم  إحاللومدى جدية هذه املبادرات يف 

 .اإلنسانية
ملا يكتسبه من  الرتاعات الدولية بإدارةلقد اخترنا موضوع الدبلوماسية وربطه  :ذاتية أسباب -

وان  العامل كله يف الوقت احلاضر يتكلم عن حتقيق السلم ورفاهية الشعوب، أصبححيث  أمهية
 وإدارـا استخدامها يف الرتاعات  يتطور بتطور وإمنا اآللياتجانب الدبلوماسية ليس ثابت 

، وذلـك  ينيوالسلم الدول األمنهذا التغري ومدى جناعته يف نشر  إىلالتطرق فإنا فضلنا هلذا 
 .يعود إىل تعلقي الشديد مبوضوع الدبلوماسية، وحماولة إضافة اجلديد يف هذا اال

 :أدبيات الدراسة .3
بعد التحوالت العاملية الكربى اليت حصلت بنهاية احلرب الباردة عرفت أدبيات الدراسات السياسية يف        

مبراكز ومؤسسات حبثية ميكن أن نذكر على سبيل  موضوع الدبلوماسية وإدارة الرتاعات تطورا كبريا، ودعمت
بالواليات  The Institute for Multi-Track Diplomacyمعهد الدبلوماسية املتعددة املسارات : املثال

هـذا  يهتم  و ،السفري السابق جون ماكدونالد عليه ف، والذي يشر1992سنة املتحدة األمريكية، املؤسس 
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يفية إجياد حلول هلا، ضمن دبلوماسية املتعددة األطراف والـيت تتعـاون مـع    الصراعات العرقية وكباملعهد 
  .الدبلوماسية الرمسية حنو حل سلمي هلذه الرتاعات كي ال تتعدى إىل دول اجلوار

كما تكمن غزارة الدراسات لوجود مراكز البحوث ومعاهـد الدراسـات مـن أبرزهـا كـارنيجي            
Carnegie Commission معهد ستوكهومل و ملتحدة األمريكية،بالواليات اStockholm،  واليت تكون يف

  .كتب سنوية ملتقيات دولية أوأو  حماضرات أو أوراق عمل،أو  شكل دوريات
دراستنا ملعظم هذه الدراسات هو إعطاء إطار مفاهيمي للظـاهرة وتطبيقـه   من  استنتجتاهولعل ابرز ما      

وهو ما يظهر بارزا يف البحـوث الـيت    ل لو أدت لفشل إدارة الرتاع،نقد تلك احللو واحللول بنماذج عملية 
دون أن ننسى املؤسسات الدولية وما تنشره من وثائق وتقارير مثـل هيئـة األمـم     .يقدمها مركز كارينجي

  .جملس األمن و صندوق النقد الدويل و البنك الدويل ومنظمة التجارة العامليةو املتحدة،
ومنها على  األجنبيةوراسات املتخصصة دراسات عامة يف شكل كتب باللغات العربية تضاف إىل هذه الد     

  :سبيل املثال
- The structure of international conflict. 
- Universalism Us Particularism on the Limits of Major Power. 
- NGO Diplomacy. 
- Sustainable Peace: the role of the UN and regional Organization 

in preventing conflict. 
- Preventive Diplomacy at the UN. 
- Armed conflict at the end of cold war, 1989-92. 

وما مييز هذه الكتب ما تقدمه من إطار نظري مث مفاهيمي لظاهرة إدارة الرتاعات والطرق الدبلوماسية        
  .يف درئها

  :بية فنذكر على سبيل املثال العر خيص املراجعأما يف ما      
  .فض الرتاعات يف الفكر واملمارسة الغربية،السياسة الدولية يف اية احلرب الباردة -
 .-مالمح وخماطر - النظام العاملي اجلديد  -
 .سوسيولوجيا العالقات الدولية الدبلوماسية ماضيها وحاضرها ومستقبلها،  -
 .السياسة اخلارجية  -
 .القات الدوليةالتدخل اإلنساين يف الع -
وسائل واليـات واسـتراتيجيات   استخدام من  اية احلرب الباردة وما ميزهافترة  وتناولت هذه الكتب  

إىل إعطاء مناذج عن دول برزت يف الـرتاع وكيفيـة احللـول     باإلضافة .دارة الرتاعات الدوليةجديدة إل
  .املقترحة يف تلك النماذج
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هذا املوضوع مثل مركز الدراسات السياسية  األخرىلعربية واليت تناولت هي راكز الدراسية اكما جند امل      
  .املركز الدويل للدراسات املستقبلية واإلستراتيجيةو واإلستراتيجية باألهرام،

دة موضوع البحث وهلذا حاولنا تسليط الضوء على جانب اسـتراتيجيات  تربز أصالة وج بناء على ما سبق،
رة الرتاعات الدولية بعد احلرب الباردة وهذا بناء على جدة نوعية املراجـع املعتمـدة   هذه الدبلوماسية يف إدا

  .واملقاربات واملفاهيم املستعملة
 :اإلشكالية .4

النظـر يف   إعـادة ال بد من  ن، كاوسط القصور الذي جتلى يف طرق معاجلة الرتاعات الدولية وحلها         
  .طرق جديدة تضمن عدم عودة الدول للرتاع من جديد إىلالوصول  ة، وحماولالدبلوماسية املعتمدة اآلليات
 أدواتلفترة ما بعد احلرب الباردة سعيا لصـقل   املقاربات اليت مت تطويرها أهموتناقش هذه الدراسة         

  :التايل اإلشكالما قادنا لطرح  ا، وهذالدوليني واألمنفعالة لترسيخ فكرة السلم 
الرتاعات بعد احلـرب   إدارةمني اجلديدة للدبلوماسية وكيف استطاعت التحكم يف ما طبيعة املضا         
  :وضمن هذا اإلشكال ميكن طرح التساؤلني التاليني  الباردة؟
هي نتائجهـا يف تغـري اسـتراتيجيات     وما تتمثل التحوالت الدولية فيما بعد احلرب الباردة ؟ فيم .1

  .الدبلوماسية إلدارة الرتاعات الدولية
  استراتيجيات الدبلوماسية ما بعد احلرب الباردة يف إدارة الرتاع؟ ماهي .2
 :الفرضيات .5
  :التاليةسنحاول يف هذه الدراسة اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل الفرضيات        

والتـدخل   دبلوماسية املسـارات وأهداف كل من الدبلوماسية الوقائية وطبيعة  .1
 .بإجياد آليات فعالة سببت ولينياإلنساين يف حتقيق السلم واألمن الد

دورا فعاال يف تطوير آليات إدارة لقد كان لتغري موازين القوى يف النظام الدويل   .2
 .الرتاع على املستوى اإلقليمي والدويل

وتكاملها مع بعضها كلمـا   أنواعهاالدبلوماسية مبختلف  آللياتكلما زاد تفعيلنا  .3
 .حتكمنا يف مسارات الرتاع حنو درءه وحله

  :املنهجية املقاربــــة .6
، األول نستخدمه لرصـد  التارخييواملنهج  حليلياملنهج التمنهجني مها  علىة دراسهذه السنعتمد يف         

وتتبع خمتلف الظواهر املرتبطة مبوضوع الدراسة، مث ربطها وحتليلها للوصول إىل استنتاجات خبصوصها، ونركز 
والثاين نوظفه لالستفادة من معرفة كل األحـداث   ،دنا به هذا املنهجعلى اجلانب التفسريي الذي ميكن أن مي

  .األولباإلضافة إىل املقاربات املعتمدة بالفصل  لالتارخيية من اجل فهم ما حيص
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 ثالثـة إىل  ةقسـم اعتمادا على خطة مهذه الرسالة  كل جوانب موضوع ةحاولنا مناقش وقد      
  .فصول

  
و فيه  ، الرتاعات الدولية وإدارةواملفاهيمي للدبلوماسية  لنظريااإلطار  حيث تناولنا يف الفصل األول 

 ،تحديد مضامني املصطلحات املستخدمة يف الدراسة وضبطهاب النظري للدراسة وكذلك قمنا  بالتأصيل ناقم
ن مقاربة األمن التأصيل النظري للدراية باملبحث األول وأعطينا املقاربات اليت استعنا ا ذه الدراسة م فدرسنا

مفهوم ، أما املبحث الثاين فخصصناه لدراسة  اإلنساين والدولة الفاشلة ومقاربة الواقعية االثنية واملقاربة الليربالية
إدارة الرتاعات الدولية وكل ماله عالقـة  ، وتناولنا يف املبحث الثالث الدبلوماسية ونشأا وأنواعها وأساليبها

  .عد احلرب الباردةبالرتاعات الدولية خصوصا ب
 فدرسنا يف املبحث األول  احلرب الباردة، التحوالت الدولية بعدأما الفصل الثاين فخصصناه لدراسة 

التغريات اجليو اقتصادية بنهاية ، أما املبحث الثاين فخصصناه لدراسة  التغريات اجليوسياسية بعد احلرب الباردة
  .التحوالت القيمية يف فترة ما بعد احلرب الباردة ، وتناولنا يف املبحث الثالث احلرب الباردة

بعـد   املمارستية لتحول مضامني الدبلوماسية األطرحدود دراسة  ثالث حولالفصل ال يتمحورو أخريا         
بعد احلرب الوقائية يف إدارة الرتاعات الدولية  مكانة الدبلوماسية  ولاأل هاية احلرب الباردة ، وتناولنا يف مبحث

فخصصـناه  املبحث الثالـث   أمابعد احلرب الباردة ،  دبلوماسية املسارات  الثاينبحث ، ودرسنا يف امللباردةا
  . حديث عن التدخل اإلنساين الدويللل

  
  

  
    


