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  :متهيد
يعترب التكوين النظري واملنهجي من املنطلقات أو الدعائم األساسية ذات األمهية البالغة يف عملية البحث 

العلمي يف كافة جماالت املعرفة، خاصة يف جمال علم السياسة، نظرا حلداثته كحقل معريف مستقل من ناحية، 

دد األطر الفكرية، واملداخل النظرية واألطر كتع(ونظرا خلصوصيات طبيعة موارده العلمية من ناحية أخرى 

  ...)التحليلية

لذا مت تكريس هذا الفصل لضبط اإلطار النظري واملفاهيمي هلذه الدراسة من خالل ثالثة مباحث  

خيصص األول منها إللقاء الضوء على التأصيل النظري لدراسة الدبلوماسية يف إدارا للرتاعات الدولية، بينما 

  .بحثني اآلخرين تقدمي اإلطار املفاهيمي لكل من الدبلوماسية وإدارة الرتاعات الدوليةيتم خالل امل
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  التأصيل النظري للدراسة :املبحث األول
يف وعن أهم النظريات املعتمدة ببحثنا هذا يف دراسة الدبلوماسية إىل احلديث املبحث   هذايف سنتطرق

 مقاربة الدولة الفاشلة، هي مقاربة األمن اإلنساين،، اعتمدنا على أربعة مقاربات وقد ،إدارا للرتاعات الدولية
  .مقاربة الواقعية االثنية وأخريا مقاربة النيوليربالية

  اإلنساين األمنمقاربة  :األولاملطلب 
نظرا  ،اردةفترة ما بعد احلرب الب شهدا لقد برز مفهوم األمن اإلنساين كنتاج موعة التحوالت اليت

فالدولة  من ديدات جديدة، جتاوزت العديد من االعتبارات حىت العسكرية منها، تواجهه الدولةملا أصبحت 
   ...وبيئية ثقافية، سياسية، اجتماعية، حتديات اقتصادية، اآلنتواجه 

 Stéphaneروسالستيفان و Myriam Gervais ويرى يف هذا السياق كل من مريام جريف
Roussel موضوع األمن نفسهو تغيريات جذرية يف تلقي التهديد ن التحوالت يف النظام الدويل أحدثتبأ .

   .)1(الذي يشري إىل قطيعة مع األمن التقليدي
جيايب ن السالم اإلمرتبط باألمن اإلنساين أل "La paix positive"جيايب تصور السالم اإلجند  كما

   .)2(األساسية وأيضا العدالة االجتماعيةيقدم ضمانات حلماية واحترام حقوق اإلنسان 

طرائق تعزز محاية اجلوهر احليوي حلياة مجيع البشر ب": من اإلنسان األمن اإلنساين بأنهتعرف جلنة أو
تلك احلريات اليت متثل جوهر -من اإلنسان يعين محاية احلريات األساسية فأ. ذاتهله حريات اإلنسان وحتقيق

وجوهر ". الواسعة النطاق "املتفشية"القاسية و"من التهديدات واألوضاع احلرجة  وتعين محاية الناس - احلياة
فراد واتمعات ما يعتربه يتفاوت بني األاحلياة احليوي هو جمموعة حقوق وحريات أولية يتمتع ا الناس، و

  .)3("حاسم األمهية "و" جوهريا للحياة"أي ما يعتربونه  "حيويا "س النا

الكائن اإلنساين هو مركز  نبأ :هليئة األمم املتحدة كويف عنان يف تصريح له األسبق اممني العألويرى ا
 وجود الدولةيف  سبباجل محاية الفرد، والذي يعد من أ منشأور السيادة الوطنية هو تصبل إن ، كل شيء

  .)4( رؤية حكومات تسلب حقوق مواطنيها حتت حجة السيادة فمن غري املقبول وليس العكس،

 1994لسنة  PNUD للتنميةتقرير برنامج األمم املتحدة لبصفة عامة  اإلنساين األمنفكرة  رجعوت
   :وسنتناوهلما على النحو التايل وكذلك املقاربة الكندية،

  املتحدة األمممن وجهة نظر  اإلنساين األمن
قتصادي حمبوب باالشتراك مع اال 1994املتحدة حول التنمية لسنة  األممترجع هذه النظرة لتقرير 

دة حاملت األمميف برنامج وقد ظهرت هذه املقاربة ، اإلنسانيةالتنمية  دعائمالذي لعب دورا هاما يف بناء  احلق،
   .)New Imperative Of Human security)5حتت عنوان  1994للتنمية سنة 
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لكن و بالدولة،لق فاألمن اإلنساين ليس متع ؟األمن ملن"عن سؤال اإلجابة فلقد مت يف هذا التقرير 
أي  ؟اإلنساين أينهو األمن دخل يف تصور جديد و حجة على أن العاملويقدم هذا  الشعب،متعلق باألفراد و

  .)6(التصور التقليدي عرف تغريا دراميا أن
ن اإلنساين ، فحاجات األممن الدولةعلى أمن الشعب أ ،يف أولوياته التنمية هذا تقريرو بالتايل وضع 

  .وليس يف تسلح الدولة اة الشعوبتنعكس يف حي
  :، فاألمن اإلنساين يتمثل يفقيم متعلقة حبماية الصحة هذا التصور اجلديد له

 ة، سالمل، عمفرد احلق يف مرتل لأفضل، فلك يصبح الفرد حبالة أنحتقيق السعادة من خالل _
 عاإلنسانية، توسياة يف التنمية من خالل حتقيق املساو -حسب حمبوب احلق-  اإلنساين األمنويتحقق  ....البيئة

   .اإلنساين األمن أجندةالسالم على  جإدراو، املشاركة
متطلبات  أساسحكومة شاملة يعاد بناؤها على ال و اجلنوب على ركيزة العدالة والتقريب بني الشم_

تطوير دور  أو تنمية وأخريا )والبنك وصندوق النقد الدوليني املتحدة، األممهيئة ( املؤسسات العاملية مثل
  .اتمع املدين العاملي

  :املقاربة الكندية لألمن اإلنساين
االقتصادية  األبعادالرتاعات املسلحة واحلروب دون التركيز على  أثناء األفرادكندا على محاية  تركز

 Lloyd Axworthy ويعد لويد اكسورثي واالجتماعية للمفهوم حيث تراه يدخل ضمن مفاهيم التنمية،
هو طريقة بديلة لرؤية  اإلنساين األمن أنيرى  إذبرز املدافعني عن املفهوم من أ ،األسبقاخلارجية الكندي  وزير
وذلك من  واحلكومات، األراضيمن هتمام بدال من التركيز فقط على أحمور اال األفرادعل حيث جي ،ملالعا

   .)  7(الوقائية بغية تقليل املخاطر اإلجراءاتخالل االعتماد على 
والتدخل الدويل  اإلنساين األمنالربط بني مفهوم  أوهلما أمرينؤية على رومن هذا املنطلق تركز هذه ال

  .يف طرح املبادرة الكندية ملفهوم بناء السلممثل تي والثاين اإلنساين
  خصائص األمن اإلنساين

امللكية واحلرية اة ومن مظاهر نزع اخلوف على احليال شك يف أن توفري األمن الداخلي لألفراد يعترب 
فحق توفر األفراد على احلياة الكرمية وعلى  .داخليأي ديد خارجي أو عن  نسانية والذي ميكن أن ينشأاإل

  .منط مناسب للحياة تعترب مسة أساسية لألمن اإلنساين
  :أربع خصائص أساسية لألمن اإلنساين هي" UNDP"وقد حدد تقرير 

 .فهو حق لإلنسان يف كل مكان املي،شامل وعاألمن اإلنساين أن  .1
 .مكونات األمن اإلنساين متكاملة يتوقف كل منها على اآلخر .2
 بالتايل، و1994رواندا عام و 1993نغوال عام أأزمة ذلك  و مثالميكن من الوقاية املبكرة األمن اإلنساين  .3

 .جيابية أفضل من التدخل الالحقإالوقاية املبكرة هلا نتائج 
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ويتعلق بنوعية حياة الناس  من متعلق باإلنسان الفرد كوحدة حتليلأي هو أ ره اإلنسان،األمن اإلنساين حمو .4
 .يف كل مكان

من  التحررمن احلاجة، والثانية هي  التحرروقد حدد التقرير مكونات األمن اإلنساين، فاألوىل هي 
  . هذه األخرية يوجد مضموا يف القرآن الكرمياخلوف، و

واعترب ... على مبدأ حفظ النفس واألرض والنسل واملال والدين والعقل فالتشريع اإلسالمي قائم
اإلسالم األمن من القضايا اليت يترتب على وجودها استمرارية احلياة كما تبىن عليها سعادة اإلنسان واحترام 

  . لغربينيكان سباقا هلذا املوضوع قبل االهتمام به من طرف ا اإلسالميالدين  أنمما يعين  ؛كرامته وآدميته
. للتواجد واالستمرارية وحفظ النوعاألمن اإلنساين عن خاصية لصيقة حباجة األفراد واجلماعات يعرب 

وق الفردية واحلريات األساسية، بتحقيق االكتفاء االقتصادي واالجتماعي، واحترام احلقفإنه يتعلق وبالتايل 
 .للعيش ولتحقيق كرامة اإلنساناحلماية من كل ما يهدد احلياة، حسب اإلمكانيات املتاحة و

كما يتميز األمن اإلنساين بتركيزه على الظروف الداخلية اليت جيب توفرها لضمان األمن الشخصي 
واليت غالبا ما ترتبط  ،يقها لضمان االستقاللية السياسيةبالظروف الواجب حتقأيضا يهتم و والسياسي لألفراد،

الفعاليات والذي يشمل املشاركة السياسية التنافسية ما بني القوى و، ط الدميقراطي الذي تنتهجه الدولةبالنم
كذلك تلك احلقوق اليت تضمن األمن على الصعيد الشخصي مثل ، وحرية التعبريالسياسية املختلفة و

الضمانات املتوفرة ضد االعتقال التعسفي والتوقيف والنفي والتعذيب، باإلضافة إىل حرية الوصول للطعام 
عرب عنها ضمن مفاهيم ن األمن اإلنساين له صورة شاملة يعليه فإالصحية والتعليم واإلسكان ووالعناية 

 .التنمية البشريةاحلرية الشخصية ضمن حدود القانون وو الدميقراطية، والتكامل

". بناء عامل ذو وجه إنساين خايل من األخطار: "واألكثر أمهية هو أن األمن اإلنساين يرتكز على
 تسيريالويؤكد على تطوير احترام حقوق الفرد وحقوق اإلنسان العاملية، وتدعيم دولة القانون ه فإنبالتايل و

ضد الذين يتعدون  حل الرتاعات سلميا ومراقبة أدوات العنف وإاء الالعقوبةو تفضيل ثقافة السلم و الصحيح
  .العامليةاإلنسان  على حقوق

  اإلنساين األمن أبعاد
 يضم نهنساين له وجهتني متكاملتني حبيث أن تصور األمن اإلألمم املتحدة للتنمية بأبرنامج ا يقر تقرير

من ناحية أخرى احلماية من  ويضم ،القمع األمراض، ااعة،مثل  املزمنة،من ناحية، احلماية من التهديدات 
   .لمجتمعاترا لوجتلب أضراتشكل اضطرابات على احلياة العادية ف سلبيةكل أحداث العنف اليت هلا آثار 

  :)9(اإلنساين لألمن أبعادويظهر تقرير التنمية سبعة 
  .حتقيق التنميةبضمان حد أدىن من فرص العمل، و تعلقوي :األمن االقتصادي -
وبصفة كافيا وصحيا الذي جيب أن يكون يف الغذاء، والذي يتعلق باحلق : األمن الغذائي  -

 . ذائه األساسيغحلق لكل فرد يف أن يؤخذ كل يوم مستمرة، أي ا
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حد  وتوفرياحلق يف العالج، والقضاء على األمراض املعدية واجلرثومية ويتعلق ب :األمن الصحي -
 . أدىن من العالج

 . يهدف للوقاية من تأثريات التصنيع املكثف والنمو السريع للسكانو :األمن البيئي -
ل العنف هة العديد من أشكايهدف إىل احلماية اإلنسانية يف مواجو :"االجتماعي"األمن الفردي  -

محاية الفرد يف مواجهة التطبيقات القمعية اليت تفرضها اتمعات التسلطية توقع واملغري املفاجئ و 
الفقرة الثالثة  منواالضطهاد ضد اجلماعات بسبب التمييز العنصري كما جاء يف نص املادة األوىل 

احلريات األساسية للناس مجيعا إلنسان وتعزيز احترام حقوق ا"من إعالن هيئة األمم املتحدة 
 ". لجنس أو اللون أو الدينلوالتشجيع على ذلك بال متييز 

 .بسبب الصفة الدينية أو الثقافية احلق يف حرية املعتقد، والسالمة من التمييز :األمن الثقايف  -
 ذلك ضف إىل.." .االنتخابحق املشاركة، حق "هدفه حفظ احلقوق األساسية  :األمن السياسي -

قمع أن هذا النوع من األمن املتعلق باجلانب السياسي يكسب بعدا جد واسع ألنه جيمع بني 
املساواة حول خمتلف اإلجراءات ضد الفرد وضد حرية التعبري واإلعالم و الدولة ضد املواطنني و

 .األفكار
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 مقاربة الدولة الفاشلة: ملطلب الثاينا
التغريات اليت بسبب املقاربات النظرية اليت ظهرت ما بعد احلرب الباردة  حدىإالدولة الفاشلة  تعترب

  .احلديث عن مستقبل الدولة القومية فبدأك العديد من الدول تفك إىل أدتواليت على النظام الدويل  طرأت
هده وما ش السوفييتبعد ايار االحتاد  1990منذ  اإلستراتيجيةدخل هذا املشروع حيز النقاشات وقد 

 ليربيا، هايييت،(يف اإلنسانية  األزماتحدث بالصومال و مثل ما العامل من نزاعات كان السبب فيها الدولة
  .نزاعات داخل الدول إىلاالنتقال من نزاعات مابني الدول  فنتج عن ذلك ...)رواندا

 "ينتونكل بيل"أطلق هذا املصطلح من طرف اإلدارة األمريكية يف عهد الرئيس األمريكي  وقد 
B.Clinton  لوصف الدول اليت فشلت يف القيام بوظائفها األساسية مما جعلها تشكل خطرا على األمن

  .)10(والسالم العامليني 
ل وليام  النسبةبالدولة الفاشلة نظرا حلداثته يف حقل العالقات الدولية ف مصطلح وقد تعددت تعريفات 

هي الدولة اليت تواجه مشاكل حقيقية تعرض " لى أايعرف الدولة الفاشلة ع William Olsonولسون أ
   .)11("وحدا واستمرارها للخطر

 حالة ايار،"يعرف مركز أحباث األزمات يف كلية لندن للدراسات االقتصادية الدولة الفاشلة بأا و 
  .)12("وحدودها يهاأراضوفرض سيطرا على  أمنهاومحاية  األساسيةوظائف التنمية  أداءأو الدولة العاجزة عن 

 غري الدولة: "هي الدولة الفاشلة أن إىلاألمريكي  Strategic Assessmentبينما يشري معهد  
لفوضى داخلية وانتهاكات  الدينية، مما يؤدي  أو ،العشائرية، القبلية ثنيةقادرة على تسيري حتديات الرتاعات اإلال

  .)13(" حركة الالجئني وأبايار دولة القانون  تبدأاليت  اإلنسانحلقوق 
يصف بطرس بطرس غايل الدولة الفاشلة على أا تتميز بسمات من بينها ايار مؤسسات الدولة و 

والفوضى العامة وهذا ما يؤدي إىل خلق فوضى  مما يؤدي إىل شلل احلكم، وخاصة اجلهاز القضائي و الشرطة،
  .يف النظام الدويل وايار السلم واألمن الدوليني

للقوة،  وعادة ما تلجأ الدولة اليت ال ميكنها السيطرة على أراضيها،: الفاشلة هي ليه فإن الدولةوع
فضال  ألبناء شعبها، إىل عدم قدرا على توفري اخلدمات باإلضافة وتفشل حكوماا يف اختاذ قرارات مؤثرة،

  .ت فساد وجرمية مرتفعةوعادة ما تشهد معدال عن فشلها يف التعامل بفاعلية مع اتمع الدويل،
  مؤشرات الدولة الفاشلة

 12 أساسمؤشرا سنويا، باسم دليل الدولة الفاشلة على  األمريكية Foreign Policy جملةتعد 
  :)14(عامال وهي

باإلضافة إىل توزيع املواد  وتعدادهم والرتاعات بينهمالضغوط الدميوغرافية من قبيل سوء توزيع السكان  -1
 االقتصادية، اإلنتاجيةفكثافة املناطق املأهولة تؤثر على حرية املمارسات اإلنسانية مبا فيها  قاء،الغذائية حلفظ الب

  .التفاعالت االجتماعية التنقل،
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وندرة املياه الصاحلة  من انتشار لألمراض،الالجئون واملهجرون واملشاكل الناشئة عن اهلجرة و اللجوء  -2
بدورها دد دول اجلوار ومن مث دد  داخل الدولة الواحدة واليتإنسانية واسعة مما يؤدي ملشاكل  ،للشرب

 .الدوليني واألمنيف تلك املنطقة لتشكل ديد للسلم  اإلقليمي األمن
ما يؤدي إىل  احملرومة األكثريةعلى حساب  امعينة يوفر هلا حقوق أقليةتغليب النظام السياسي لصاحل  -3

ما ينتج عنه غياب ثقة املواطن يف املؤسسات اليت  وهو ،بيل الرشوةخل مؤسسات الدولة من قانتشار الفساد دا
 .حتكمه

 واالغتراب داخل اتمعات أوطام وهي تتعلق بطبقة املثقفني واملعارضني السياسينيهجرة العقول من  -4
 .بسبب تدهور األوضاع االقتصادية

وزيادة عدد  املداخيلتوزيع لتعليم ووا الوظائفغياب التنمية االقتصادية وعدم املساواة بني السكان يف  -5
 .الوفيات والفقر

 اخنفاضووجود تراجع اقتصادي حاد واختالل يف امليزان التجاري وضعف يف سعر صرف العملة احمللية  -6
 .اإلمجايلعدالت االستثمارية وهبوط يف الدخل امليف 
 .باملؤسسات فقدان شرعية الدولة وفساد احلكام وغياب احملاسبة و الشفافية وضعف الثقة -7
 الشرطة، حيث الدولة ال تؤدي وظائفها مثل التعليم، تدهور حاد يف تقدمي اخلدمات العامة للجمهور -8
 .النظام الصحي خدماتو
 .اإلنسانانتهاك القانون وحقوق  -9

خاصة  أمنيةمن قبيل سيطرة خنبة عسكرية داخل اجليش، وتكون قوى  -دولة داخل دولة-األمنتشتت  - 10
 .لحة بني مراكز القوة املختلفةواندالع نزاعات مس

 .تنامي االنشقاقات داخل النخب احلاكمة نفسها وحدوث انقسامات دستورية - 11
من  أوشبه عسكرية  وأيف الشؤون الداخلية من خالل دعم تنظيمات عسكرية  أخرىتدخل دول  - 12

  المبقوات حفظ الس أواالستعانة بقوات دولية خالل 
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  قعية االثنيةمقاربة الوا: املطلب الثالث
ن اجلماعات االثنية ذلك أل إىلوحدة التحليل تتجه من الدولة  أصبحتبعد اية احلرب الباردة  

مل  األحيانيف كثري من  إااعتبارها وحدة مركزية يف الشكل اجلديد للرتاعات، حيث  باإلمكانالدولة مل يعد 
  .يعد هلا وجود نتيجة للرتاع

 أنميكن  للنظام الدويل ففرضية الفوضى يف النظام الدويل، األساسيةلسمة عند الواقعيني الفوضى هي اف 
حيث يتمتع كل فاعل حبق  غياب التسلسلية باألساستنسحب على الدول اليت تعيش احلرب االثنية، فهي تعين 

 Security األمين املأزقصورة من صور  إىلمما يؤدي  االعتراض ويسعى لتنفيذ خياراته بشكل منفرد،
Delemma    15(مشتركا إقليماجمتمعيني يتقامسون  أقطاببني(.  

املفاهيم  إحدى Jervisالناجم عن االدراكات السيئة واليت يطرحها  األمين املأزقويعترب مفهوم 
 إىليلجئون  فإم ،محاية اجلميع إلدارةتفتقد  أا أواحلكومة عاجزة  أن األفراد، فعندما يدرك الواقعية الرائدة

ستهدف بقاءهم يتكفل بالدفاع عنهم يف وجه التهديدات اليت ت كإطاروهو اموعة االثنية  آخريمي شكل تنظ
يتم تفسريها من قبل اموعات  أمنهاتعزيز  ثنيةإجمموعة  أيةن حماولة كهذا فإ مأزقويف ظل  ،واستمرارهم

تزيد من  -Barry Posenحسب  -ه التصعيد، ومثل هذه احلركية خطوة عدائية باجتا أاعلى  األخرى
ثنية اهلجوم بغية محاية حيث تشن جمموعة إ .غري دفاعية وتقوي احتماالت احلرب الوقائية غراضألفرص التعبئة 

يقوم اخلصم بتصفيتها  أنمن نفس االثنية، وذلك بذريعة الدفاع عنها من قبل  فرادأبعض اجليوب اليت يقطنها 
    .بعد احلرب الباردة خاصة يف البوسنة ما جتربة أبرزتهلة، وذلك ما حرب شام إىل األمروهو ما يؤدي يف واقع 

  :)16(يف الرتاعات االثنية األمنيةتشرح درجة تفاقم املعضلة  أساسية أسباب أربعهناك  "بوزان"وحسب 
  .صعوبة التمييز بني القدرات الدفاعية واهلجومية للجماعات -1
  .اهلجوم على الدفاع أولوية -2
  .فعالية أكثروخلق قوة عسكرية  تفرقة بني دعم الدولة هلوية اثنية،صعوبة ال -3
به  تقوم أنحساسة جدا بالنظر ملا ميكن  أخرىن وضعية دولة ة ايار دولة متعددة االثنيات فإيف حال -4

  .األخرىاجلماعات 
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   املقاربة الليربالية :املطلب الرابع
اهلويات نه عندما تتطابق احلدود الدولية مع أيرى الذي يل وستقتصر دراستنا على االجتاه النيوليربا

 هذه االفتراضات على الواقع الدويل، إسقاطما مت  وإذا الوطنية واموعاتية، يسود التعايش واالعتراف املتبادل،
 1000من  أزيدن العامل اليوم يضم أل نه ميكن فهم قيام الرتاعات، ومطالبة اموعات حبقها يف تقرير املصري،فإ

  .دولة 200قل من اثنية تتوزع على أ
من  دون انتشار الرتاعات االثنية عرب الدول،احليلولة إمكانيات  ويوضح رواد مقاربة االعتماد املتبادل

خالل التأثري يف الدور الذي تلعبه جمموعات الشتات باجتاه حتسني العالقات بني اموعات وممارسة الضغط 
ومن منظور  ،ويف ذات االجتاه وذلك بدل لعب دور عراب ملصاحل اثنيتها، يل حنو العنف،على اموعات اليت مت

ار البناء والتعايش بني يفترض استثمارها لتعزيز ثقافة احلوالدولية ن ظاهرة التدفقات عرب اتمع العاملي، فإ
  .)17(ل و الرفاه للجميع، من خالل تبادل وجهات النظر واستشفاف آليات تضمن االحترام املتباداالثنيات

وعلى هذا املستوى توضح الليربالية البنيوية كيفية تفعيل منظومة احترام حقوق األقليات عرب التركيز 
ونعين باملسار اهلرمي هو نظام كتلي يقوم على تعدد مركز القوة يف النظام _  اهلرمي املسار على دور األبعاد

قطاب فيما بينها،إذ تتغلب عوامل التجانس واالعتماد املتبادل الدويل دون أن يصاحب ذلك حدوث عملية است
يف تعزيز _ على عوامل التنافر ومن مث تتوحد مركز القوة فيما بينها ولكنها تترتب على حنو هرمي تكون فيه

االدراكات السيئة بني خمتلف  ةالدولية إلزالاستغالل التدفقات عرب  قيم السالم والتعاون، ومثال ذلك،
، رجال متماثلة كرؤساء الطوائف الدينية وعات من خالل إقامة اتصاالت بني أعضاء فئة اجتماعيةام

األعمال احملليني وصغار املقاولني، وهذا خللق فرص تنسيق وتعاون تزيد من هامش الوالء عرب االثنية باملوازاة 
  .مع تقليص املكاسب املرجوة من التصعيد

نيوليربالية التجارية أن النمو االقتصادي يصاحب ظهور مقاولني وخبصوص متغري الوالء، تفترض ال
ينشئون شبكات أعمال على قاعدة االنتماء االثين، وذلك ألا تزيد من الثقة وتقلص تكاليف فرض االتفاقيات 

يربز فالتجارية، كما تقلص من فرص التملص منها، إال أن ذلك كله يكون على حساب اموعات األخرى، 
ل هذه الرتاعات مثفحول املوارد اليت تتعرض لالستنفاذ،  نافسةاملبينها وبني اموعات األخرى  صدامات

مقاتلني  ن اموعات االثنية تتميز باخنفاض كبري لتكاليف التنسيق الداخلي، وسهولة جتنيد، أليصعب إدارا
مردات الداخلية، وجتنب مباشرة يتجه حنو دعم الت أنن دور الطرف الثالث جيب جدد، ويف ظل وضع كهذا فإ

  .حتسن من  قدرة املتمردين على التجنيد ألاتدخالت غري فعالة 
النسق  إىل لألفرادالنمط املؤسسايت فهي تنطلق من النسق املعريف املندرجة ضمن  تاألطروحا أما

دورا يف  األنساقالهلا تلعب من خ أنالدويل واملنظمات الدولية لتفسري سلوكات الفاعلني والكيفية اليت ميكن 
جمموعة املبادئ والضوابط وإجراءات " بأاالدولية  األنساق Krasnerالتحكم ا بشكل اجيايب، ويعرف 

  ".صناعة القرارات الصرحية أو الضمنية واليت تتقارب حوهلا أمال الفاعلني يف جمال معني للعالقات بني الدول
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 العديد من سسةمأنه مت أ إذحد كبري  إىلراضات املؤسساتيني صدقت افت ويف فترة ما بعد احلرب الباردة،
 ،لية خاصة مبجرمي احلربحمكمة دو إنشاءتم ف ،عامليا أو إقليمياسواء  واألقليات اإلنسانحقوق محاية  أنساق

 حبيث لعب دورا متميزا يف حتويل دور الناتو على حنو يتالءم مع طبيعة هذه التهديدات يف هذه الفترة، كما مت 
 أوروباو التعاون يف  األمنكما طورت منطقة  كوسوفو ويف ردع خمططي التصفيات االثنية، ألبانمحاية 

  .)18(اإلنسانخروقات حقوق  عللتعامل م آلياتجمموعة 
ليات عملية على صعيد تغيري السياق املؤسسايت مبا آن املؤسساتية تزودنا ب، فإعلى املستوى الوطين أما       
الرتاع بتوزيع متناسق للموارد احلكومية  أطرافلكل سم السلطة بزيادة مستوى الضمانات امللموسة وتقا يتالءم

خفق إن ما أف ،أعضاءهااملؤسساتية التعاونية تقيد من سلوكات  األطركانت خمتلف هذه  وإذاوالوظائف، لكن 
ثنية يف حل خالفاا يف اال اموعات إخفاقالنمط املؤسسايت يف تفسريه يتمثل يف السبب الذي يقف وراء 

السبب الذي يدعو القوى العظمى للتملص من التزاماا  إىل إضافة، قنوات بديلة إىلجلوؤها املؤسسايت و اإلطار
  .األقلياتالدولية جتاه محاية 

النيوليربالية، مبختلف  قدمت لقد قدم النيوليرباليون فهما أفضل حول دراسات الرتاعات االثنية، فقد
اا، فهما أفضل حول نشوء الرتاع، كما فسرت بشكل جيد دور الشبكات واموعات االثنية اجتاه

  . تنازعيةواإليديولوجية واحلوافز اليت تدفع ما حنو تبين خيارات 
 ار كل شيءهو مد اإلنسانبعد عرضنا هلذه املقاربات يتضح جليا أن األمن اإلنساين يرى أن هذا و

سبب الرتاعات  أنالدولة الفاشلة  بينما تعتربليتم بناء عامل إنساين خال من األخطار، ، البد من احملافظة عليهف
إىل أن الواقعية االثنية ومتيل ، خارجية أوكانت داخلية سواء  عن مطالب اإلنسانلعجز الدولة  أساسايرجع 

على  ونعتمد النيوليربالينما ي، بياجلماعات االثنية داخل الدولة يعود إىلاحلرب الباردة  بعد سبب الرتاعات ما
  .األخريةاستراتيجيات ختفف من هاته  ، وذلك بتبيناالثنية عن طريق درء الرتاعات واألمنفكرة حتقيق السلم 
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  للدبلوماسية  املفاهيمياإلطار : املبحث الثاين
ملصطلح وإزالة جل توضيح هذا اأيف هذا املبحث سنتحدث عن اإلطار املفاهيمي للدبلوماسية وهذا من 

 .كل الغموض عنه بإعطاء ما له صلة به من تعريفه ونشأته وأنواعه وأساليبه
  ا هي أنواعها وأساليبها؟ىت نشأت؟ وموم ؟"دبلوماسية"فماذا نعين بكلمة  

  مفهوم الدبلوماسية: املطلب األول
استخداماا املختلفة،  إن التعريف بالدبلوماسية يتطلب أوال اإلحاطة مبعىن هذه الكلمة مث التعرف على

  :وما يرتبط ذه االستخدامات من دالالت مث حتديد ماهيتها بناءا على املعطيات التالية

  معىن الدبلوماسية   :أوال 
ألول مرة يف بالد اليونان ليشري إيل الوثائق املطوية اليت  Diplomacyالدبلوماسية استخدم لفظ  

كما أطلقت علي التصاريح اليت كان مينحها القاضي أو . قام الرمسيةيتبادهلا حكام املدن اإلغريقية يف عال
ومعناها  diplomaأن هذه الكلمة مشتقة من الفعل اليوناين  هارولد نيكلسونويرى . احلاكم لبعض األفراد

انية صدرت عن السلطة العليا يف اإلمرباطورية الروماليت قد وهى تشري إىل الوثائق املطوية بشكل معني . يطوي
لتمنح حامليها امتيازات معينة يف تنقالم عرب طرقها، كما اعتاد امللوك واألمراء علي منح بعض اإلفراد 

  )  19(.بامتيازات خاصةوثائق مطوية تسمح هلم بالتمتع صكوكا و
ومع بداية القرن التاسع عشر بدأت كلمة الدبلوماسية تأخذ معناها املتعارف عليه اآلن، وخاصة بعد 

  )20(.دبلوماسية متميزة عن رجال السياسة واحلكم ، حيث ظهرت كوادر1815ر فينا سنة مؤمت

  اصطالح الدبلوماسية  :ثانيا
تطور اتمع الدويل نفسه، حبيث أصبح  عنإن تطور مدلول الدبلوماسية ونطاقها وأساليبها ناتج 

   )21(:كرين التاليةاصطالح دبلوماسية يطلق للداللة علي معان متعددة منها تعريفات املف
تطبيق الذكاء وحسن التصرف يف توجيه العالقات الرمسية "( بأا :Satow ساتو أرنستتعريف  -

  ."للدول املستقلة مبا يف ذلك عالقاا مع املستعمرات
 ".معرفة العالقات الدولية ومعرفة املصاحل املتبادلة بني الدول" بأا :تعريف معجم الليتريه -
فن متثيل احلكومات ومصاحل الدول من قبل احلكومات " بأا :P.Fodere دريهتعريف براديه فو -

وكرامته حىت ال متس يف اخلارج، وكذلك إدارة الشؤون  ية، ومراقبة حقوق املواطن ومصاحلهوالدول األجنب
  ".بشأاالدولية، وإدارة املفاوضات السياسية أو تتبعها وفقا للتعليمات الصادرة 
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جمموعة القواعد واألعراف الدولية واإلجراءات واملراسيم  أا" :ق العادةفوتعريف مسوحى  -
والشكليات اليت تم بتنظيم العالقات بني أشخاص القانون الدويل، أي الدول واملنظمات الدولية واملمثلني 

ية واألصول مهامهم الرمس ةممارسالدبلوماسيني مع بيان مدى حقوقهم وواجبام وامتيازام وشروط ممارستهم 
اليت يترتب عليهم إتباعها لتطبيق أحكام القانون الدويل ومبادئه، والتوفيق بني مصاحل الدول املتباينة كما هي، 

 " )22(.وفن إجراء املفاوضات السياسية يف املؤمترات واالجتماعات الدولية وعقد االتفاقات واملعاهدات
وهى طريق  قات الدولية عن طريق املفاوضة،العملية إدارة وتنظيم الع" :تعريف معجم أكسفورد -

تسوية وتنظيم هذه العالقات بواسطة السفراء واملبعوثني، كما أا املهمة امللقاة على عاتق الدبلوماسي أو قل 
 .)23("إا فنه
 :تقوم على االتصاالت فهي علم وفن الدبلوماسية هي أساسا إدارة العالقات الرمسية بني الدول، فهيف
س كيفية إدارة وتنظيم تلك العالقات وتبادل البعثات وتسوية اخلالفات، وهى فن يعكس أسلوب علم يدر

  . ممارسة العالقات الدبلوماسية بواسطة السفراء و املبعوثني كل بطريقته اخلاصة
: الت اخلارجية فيقالوقد يطلق اصطالح الدبلوماسية على األسلوب أو الطريقة اليت تدار ا االتصا

           .)24(أو دبلوماسية املؤمترات) املكوك( الرئاسية أو الدبلوماسية السرية ودبلوماسية التنقلماسية الدبلو
اليت يقوم ا الدبلوماسي الذي يتصف باحلكمة واخلربة الوظيفة كما حتمل الدبلوماسية يف طياا 

  .)25(ة السائدة فيهاواملسؤولية واملعرفة مبجال السياسة اخلارجية لبلده والعالقات الدولي
أداة العالقات الدولية اليت تقوم بتسوية أو إاء الرتاع بواسطة ة الدبلوماسية تعىن الوسيلة أو إن كلم

  .وسائل خاصة، فالوساطة هي األسلوب األول للحوار والتفاهم بني طريف الرتاع
الوسيلة  القات فيما بينها وهيالدبلوماسية هي األداة اليت من خالهلا تستطيع الدول إنشاء عوعليه فإن 

  . اليت من خالهلا يتم حل الرتاعات عن طريق املفاوضة و الوساطة

  الدبلوماسية وعالقتها ببعض املفاهيم ذات الصلة : ثالثا
  :الدبلوماسية و السياسة اخلارجية.  1

الدولة ف, اخلارجيةاخلطط واألعمال اليت تقوم ا الدولة يف عالقاا : السياسة اخلارجية لدولة ما هي
 وهى تستند يف ذلك على. رجة األوىلاخلارجية تضع يف اعتبارها مصاحلها القومية بالد ترسم سياسااعندما 

  .، وأوضاعها اجلغرافية واإلستراجتيةةمقوماا الداخلية، وظروفها التارخيي
خرية تضعها املؤسسات ومن هنا كان الفارق األساسي بني الدبلوماسية والسياسة اخلارجية هو أن األ

أما . الدستورية يف الدولة ممثلة يف رئيس الدولة، واألجهزة التشريعية، والوزارة، تعبريا عن إرادة الشعب
    )26(.الدبلوماسية فهي أداة تنفيذ السياسة اخلارجية وحتقيق أهدافها
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فذة هلا، فيستخدم اصطالح وحيدث أحيانا تداخل بني مفهوم السياسة اخلارجية واألداة الدبلوماسية املن
وخاصة الدول الكربى ولعل سبب التجاوز يف استخدام . الدبلوماسية للداللة على السياسة اخلارجية لدولة ما

  .كلمة دبلوماسية، يرجع أا ليست يف الواقع مبعزل عن تشكيل السياسة اخلارجية
فقد  ية، فإا ليست الطريق الوحيد،وإن كانت الدبلوماسية هي الطريق الطبيعي لتنفيذ السياسة اخلارج

إىل  الضغط بواسطة الوسائل  تلجأفىل وسائل الضغط املختلفة جل حتقيق أهدافها اخلارجية إتلجأ الدولة من أ
العمل العسكري، فتخلق واقعا يدعو الدول الكربى وأجهزة األمم املتحدة املكلفة حبفظ السالم  أواالقتصادية 

  .والتدخل العاملي إىل تدارك األمر

  :الدوليةالدبلوماسية والعالقات .  2
من املسلم به أن أي دولة ال تستطيع أن تعيش مبعزل عن باقي دول العامل، بل إن هلا مصلحة حمققة يف 
االتصال الدائم واملستمر بالدول األخرى، وهى بذلك حتمى وتدعم مصاحلها القومية والتجارية و الثقافية، 

و لكي تدير الدولة عالقاا الدولية، فهي . اخلارج، و حتافظ على إقرار السالم العامليوترعى حقوق مواطنيها ب
حباجة إىل جهاز متخصص لتمثيلها و التعبري عن رأيها و تبادل املصاحل مع غريها، و من هنا نلجأ إىل  

ة، وال بد للمشتغل ا ليالدبلوماسية مبعناها الوظيفي لتحقيق هذا اهلدف، فالدبلوماسية هي نتاج العالقات الدو
ومع تشعب هذه األخرية اتسع نطاق الدبلوماسية حبيث مل تعد مقصورة على اجلانب . العالقات أن يدرس هذه

هنا  نالسياسي من التعامل بني الدول، بل امتدت إىل النواحي االقتصادية والثقافية واإلعالمية وغريها، وم
  .)27(لوماسية الناجحةكانت دراسة العالقات الدولية مفتاح الدب

  :الدويلالدبلوماسية والقانون .  3
ويرجع ذلك إىل ما يعقده البعض . املعروف أن هناك خالف بني الكتاب حول تعريف القانون الدويل

يل الذي ينظم من مقارنة بني القانون الداخلي الذي يسود ويفرض سيطرته داخل الدولة، وبني القانون الدو
ل أن نه ميكن القورض سيطرة مماثلة على الدول، إال أويعجز الكثري من األحيان أن يف ،العالقات بني الدول

   .لقواعد اليت تنظم العالقات بني الدول كما تبني قواعد التنظيم الدويلجمموعة ا: القانون الدويل هو
 ثحبي, جمموعة من قواعد السلوك والعرف الدبلوماسي، وبعض هذه القواعد مقنن :والدبلوماسية هي

ولكن الدبلوماسية ليست هي قوانني ولوائح اخلدمة يف وزارات . أصبح يشكل جزءا من القانون الدويل
خارجية، أو تنظيم أجهزا وبعثاا يف الدول واملنظمات الدولية، فهذه عملية تنظيمية، يغلب عليها الطابع 

ذاا فهي ممارسة تتطور مع تطور احلياة اإلداري لتحقيق اهلدف من الدبلوماسية الناجحة، أما الدبلوماسية 
  . )28(الدولية

ام القانون كواالرتباط قائم بني الدبلوماسية والقانون الدويل، وهو يف بعض األحيان وثيق، فكثري من أح
عرفا دبلوماسيا، مثل أساليب املفاوضة وكل ما يتصل باملبعوثني الدبلوماسيني  كانت يف البدايةالدويل املستقرة 
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الدبلوماسية أكثر مرونة وحركة من القانون الدويل وهى تبق ولكن . نهم ومزاياهم وحصانتهم وغريهاتعيي
  . مصادر أحكامه

قواعد القانون يب بني وقائع العالقات الدولية ومن هنا يبقى للدبلوماسية دورها الفعال يف التقر
  .)29(الدويل

  :الدبلوماسية واحلرب.  4
تعمل على احلفاظ  ومن مثتسعى لتحقيق أهداف السياسية اخلارجية للدولة،  األصل يف الدبلوماسية أا

ولكن العمل . بازدهاره رالودية مع الدول فهي رسالة سالم تسعى لتحقيقه وإقراره وتزده على العالقات
 إن هناك صورا كثرية للعمل الدبلوماسي املكثف لالدبلوماسي ال يتوقف بالضرورة بقيام العمل العسكري، ب

  .               خالل احلرب
والواقع أن األمر يتوقف على ما إذا كانت الدولة مشتركة بذاا يف احلرب، أو إا دولة كربى مثال، هلا 

  .)30(مصاحلها وهلا مسؤوليات خاصة بالنسبة حلفظ األمن والسالم العاملي
ة لتربير وتفسري جلوئها لذلك للعمل العسكري، قد تواكبه حبملة دبلوماسية واسع فالدولة اليت تلجأ

م وقوفها أو على األقل حتييدها وعد ,كرب عدد ممكن من الدول للوقوف جبانبهافهي قد حتتاج لتعبئة أ ,العمل
والنماذج على تنشيط الدبلوماسية  .حملاولة كسب الرأي العام العاملي لصفها إىل جانب خصمها وقد تلجأ

الرتاع  : العالقات الدولية، ومن أمثلتهاية خالل احلروب احمللية متوافرة يفاملباشرة أو دبلوماسية احملافل الدول
، 1974والتدخل العسكري التركي يف قربص عام  .1971العسكري بني اهلند وباكستان أواخر عام 

اع العريب اإلسرائيلي وما ختلله من  ، والرت1980واالشتباكات العسكرية الواسعة بني العراق وإيران عام 
 .بحرو

  :الدبلوماسيالدبلوماسية والتاريخ  -5
يهتم بدراسة ماضي الشؤون الدبلوماسية لتتبع املراحل املختلفة اليت مرت  الذيالتاريخ الدبلوماسي هو 

واملعاهدات واملعاجلات السلمية لكافة  تا فهو يهتم بوصف الوجه السلمي للعالقات الدولية، كاملفاوضا
     .)31(قضايا التفاعل الدويل

  
  
  
  



  اإلطار النظري و املفاهيمي لدراسة الدبلوماسية وإدارة الرتاعات الدولية                                                             األولالفصل 

 23

  نشأة وتطور الدبلوماسية       :الثايناملطلب 
أم  غري, تفيد الدراسات أن الباحثني ال خيتلفون يف أن الدبلوماسية تعترب ظاهرة قدمية قدم التاريخ

نشر  1935ففي عام . الظاهرة هخيتلفون يف طريقة تصنيفهم وتقسيمهـم ملراحل التطور التارخيـي هلذ
 Diplomacy And"" السالمالدبلوماسية و"لوماسيـة بعنوان يف الدب تاباك Mowatمواتاألستـاذ 

Peace " ׃ )32(ميز فيه بني ثالث مراحل   
  .وهي تشمل فترة العصور املظلمة 1475م وتنتهي عام 476وتبدأ من عام  ׃املرحلة األوىل -
ما كان يسمى وهذه املرحلة صاحبت  1914وتنتهي عام  1475عام  نوهي تبدأ م ׃املرحلة الثانية -

  ".نظام الدول األوربية"بـ 
ملبادئه  W.Wilsonودرو ولسون وتبدأ مع إعالن الرئيس األمريكي األسبق  ׃املرحلة الثالثة -

كما برز فيها دور " Democratic Diplomacy" "الدبلوماسية الدميقراطية"األربعة عشر واليت أطلق عليها 
  .فاوضات الدولية عرب هذه املنظمةالدبلوماسيني التابعني لعصبة األمم يف امل

, مرحلة العصور القدمية ׃وهناك من يصنف مراحل تطور الدبلوماسية إىل ثالث مراحل أساسية هي
  .ومرحلة العصور احلديثة, العصور الوسطى

ويف دراستنا هذه نفضل إتباع التصنيف األخري لشموليته وتوافقه مع التصنيف السائد يف حتقيب عصور 
  .إىل كونه األكثر شيوعا يف أدبيات الدبلوماسية  ةافالتاريخ إض

  الدبلوماسية يف العصور القدمية:  أوال
يف هذا الصدد  Harold Niclson هارولد نيكلسونيشري و تعترب الدبلوماسية قدمية قدم التاريخ -

ا قبل التاريخ إىل أن الدبلوماسية كظاهرة مارستها اجلماعات البشرية منذ القدم، بل وإنه حىت يف فترات م
كانت اجلماعات البدائية تشعر باحلاجة إىل التفاوض مع اجلماعات البدائية األخرى بقصد وقف القتال ألجل 

عشر ميثاقا هاما  ستةVon Scala فون سكاال وذكر املؤرخ  .إتاحة الفرصة لنقل اجلرحى ودفن املوتى
يف الفترة ما بني القرنني اخلامس عشر والقرن  أبرمت بني مصر وبابل ومملكة احليثيني وسوريا وآسيا الصغرى

 التاسع قبل امليالد ومن بني هذه املعاهدات املعاهـدة اليت أبرمت بني رمسيس الثـاين ملك مصـر وبني
  . )33(م.ق 1278احليثيني يف  كحتثار الثالث مل

  :عند اإلغريق .1
و . ت بني املدن اليونانية القدميةيرجع معظم الكتاب الغرب بداية الدبلوماسية إىل اإلغريق والعالقا

ذلك بعدد الكلمات اليونانية القدمية اليت استخدمت يف جمال االتفاقيات مثل التسوية واملصاحلة  ىيستدلون عل
  .واالتفاق واملعاهدة والسالم
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ختتار أحيانا مدينة  توكان, كما عرف أسلوب املفاوضات واحلياد والتحكيم يف املنازعات بني املدن
  .كيم يف الرتاع بني مدينتني أو شخص ذو مسعة طيبة من الفالسفة أو احلكماءللتح

, إال أنه كان يعيبهم امليل الشديد للخالف والتنافر, ورغم جناح اإلغريق يف إرساء مبادئ الدبلوماسية
وضة وهو يقوض أساس املفا اواعتمادهم يف املفاوضة على املهارة املبالغ فيها واليت تصل إىل حد اخلداع، مم

  .)34(الثقة
  .هكذا فإنه ميكن القول إن اليونانيني القدماء قد أسهموا يف تطور الدبلوماسية يف أكثر من جانبو

  :عند الرومان  .2
ولكنهم مل يعملوا على تطوير , ترك الرومان تراثا غنيا للتقدم اإلنساين يف جمايل الثقافة والقانون

م جمموعة من القواعد الدبلوماسية املستقرة ولعل السبب يف ذلك األسلوب الدبلوماسي، ومل يتركوا ملن بعده
هو أسلوب الرومان يف فرض آرائهم عن طريق السيطرة ال عن طريق احلجة واإلقناع واملفاوضة واجتاه 
اإلمرباطورية الرومانية إىل فرض عادام على الشعوب املستعمرة بالقوة والقهر، ومن هنا جنحوا يف وضع صيغ 

  .)35(اهلم عن طريق املعاهدات وااللتزام ا واحترام نصوصه ةتربط األمم التابع قانونية
 الدبلوماسية يف العصور الوسطى: ثانيا 

عند التحدث عن الدبلوماسية يف العصور الوسطى يلزم معرفة القوى البارزة يف حركة التفاعل اخلارجي 
ويف . اخلارجي للوحدات الدولية ارجية، أي بالتحركيف تلك العصور، ذلك أن الدبلوماسية ترتبط بالسياسة اخل

  .ا الصدد نذكر الدبلوماسية اإلسالمية والدبلوماسية البيزنطيةهذ

  :الدبلوماسية عند العرب ويف اإلسالم .1
ن التراث العريب اإلسالمي حافل باجلانب الدبلوماسي، سواء من حيث أساليب الدبلوماسية ومفهومها، إ

  .وال زال جمال البحث العلمي يف هذا امليدان متسعا للدرس والتحقيق ,أو تطبيقها وأهدافها
شأا شأن املصطلحات الكثرية اليت اندجمت يف , أما كلمة دبلوماسية فهي حديثة االستعمال يف العربية

كما عرفت الدبلوماسية يف اجلاهلية، فقد ساعد موقع شبه اجلزيرة العربية كملتقى لطرق . القاموس العريب
  .قوافل بني الشمال واجلنوب والشرق والغرب، على قيام عالقات جتارية وروابط بني العرب وجريام ال

و . و يف صدر اإلسالم يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم أخذت الدبلوماسية مظهرا جديدا مغايرا
فارات اإلسالمية يف عهد إذا كانت سفارات العرب يف اجلاهلية قد استهدفت أساسا الروابط التجارية، فإن الس

  .الرسول استهدفت الدعوة إىل اإلسالم ونشر رسالته
كذلك مل يغفل املسلمون مبدأ عدم التدخل من جانب املبعوث الدبلوماسي يف الشؤون الداخلية للدولة 

  .املعتمد لديها، ألن ذلك خيرج عن الغرض الذي أرسل من أجله املبعوث واملهمة املنوطة به
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كغريها من احلضارات العمل الدبلوماسي  مارستنا، أن احلضارة العربية اإلسالمية وهكذا يتضح ل
  . )36(املعاصرة هلا

  :الدبلوماسية يف عهد البيزنطيني.  2
دولة رومانية غربية،  ׃ظهرت الدبلوماسية البيزنطية بعد انقسام اإلمرباطورية الرومانية إىل دولتني 

قيام عدد من الدول اإلسالمية  ةوقد شهدت تلك احلقبة التارخيي. نيةيف القسطنطي) بيزنطية(وأخرى شرقية 
وحماولته  ايف غرب أوروب نالدولة العباسية يف بغداد و الدولة األموية يف األندلس، وظهور شارملا ׃القوية

قات البيزنطيني إىل إنشاء إدارات خاصة يف احلكومة لتداول العال ةالتحالف مع بابا روما، مما حفز األباطر
متخصصة من املفاوضني املدربني والدبلوماسيني احملترفني لتمثلهم لدى بالط الدول " كوادر"وإعداد , اخلارجية
  .األجنبية 

وأخريا جلأ البيزنطيون إىل استخدام السفارات من أجل التجسس وتدبري املؤامرات وحماولة التأثري على 
  .)37(رسخ يف األذهان اخللط بني الدبلوماسية واجلاسوسية دة إليها، ممااألوضاع الداخلية يف البالد املوف

  الدبلوماسية يف العصور احلديثة:  ثالثا
شهدت العصور احلديثة تطورات مهمة يف تاريخ الدبلوماسية كظهور التمثيل الدبلوماسي الدائم وانعقاد 

  .مل الدبلوماسياملؤمترات، وقيام املنظمات الدولية وما جنم عنها من تطورات اجيابية يف الع

   :1815تطور الدبلوماسية من القرن اخلامس عشر حىت مؤمتر فبينا عام .  1
يتفق الباحثون على أن بداية ممارسة التمثيل الدبلوماسي الدائم كانت قد ظهرت يف اجلمهوريات 

ن حيث الزمان بيد أم خيتلفون يف التحديد الدقيق هلذه البداية م. اإليطالية يف منتصف القرن اخلامس عشر
  .واملكان

ينتشر بصورة تدرجيية إىل  ةالذي أخذت به الدويالت اإليطالي, وبدأ نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم
أمهية قصوى حيث أوجدت نوعا من التوازن الدويل  1648لسنة  "واستفاليا"وكان ملعاهدة . دول أوروبا ةبقي

رة املراقبة الدائمة واملتبادلة بني الدول وهو ما ال يتأتى إال األورويب لصيانة السالم، هذا التوازن يتطلب ضرو
فكرة املساواة  "واستفاليا"عن طريق وجود ممثلني لكل منهما لدى اآلخر على وجه دائم، كما نشرت معاهدة 

  .)38(احلقوقية بني الدول
لدائمة أنشئت ولكن ، وعليه فالدبلوماسية ا1815هذه املرحلة استمرت حىت مؤمتر فيينا عام  نويذكر أ 

  .مل يكن هلا قواعد ثابتة

  :العشرينإىل القرن  1815العالقات الدبلوماسية من مؤمتر فبينا عام .  2
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يف املراحل السابقة ظهرت عدة مبادئ وقواعد تتعلق بتنظيم السلك الدبلوماسي، وقد شعرت الدول 
مثليها يف اخلارج من الوجهة القانونية، وأول األوروبية بضرورة إبرام معاهدة مجاعية تبني الوضعية اخلاصة مل
،  فقد وقعت الدول املشاركة يف املؤمتر 1815نص تعرض هلذا املوضوع هو اإلتفاق الذي حصل يف فيينا عام 

على معاهدة تبني اختصاصات السفراء واالمتيازات اليت يتمتعون ا، وأحلقت ذه املعاهدة معاهدة أخرى 
والذي كان أحد املؤمترات اليت جلأت إليها القوى  1818أكتوبر  19يف  *ابيلوقعت يف مؤمتر إكس الش

 . )39(خالل القرن التاسع عشر فيما يتعلق خبريطة أوروبا الدبلوماسية ىاألوروبية الكرب
كما أن للحرب العاملية األوىل دور يف تطور نطاق العالقات الدبلوماسية، بدأت مالحمه منذ انتهاء هذه 

الل الفترة اليت مرت بني احلربني العامليتني األوىل والثانية، مث انتهاء احلرب العاملية الثانية، وهذا احلرب، وخ
التطور اجلديد جعل بعض الكتاب يصفون الدبلوماسية اليت كانت سائدة قبل احلرب العاملية األوىل 

ة يت قائمة إىل جانب الدبلوماسية احلديثبالدبلوماسية التقليدية، وذلك لتمييزها عن الدبلوماسية احلديثة اليت بق
  ׃ويرجع تطور الدبلوماسية يف هذه الفترة إىل , ولكن بعد أن اعتراها االضمحالل

واليت تضمنت  1918جانفي  8إعالن الرئيس األمريكي األسبق وودرو ويلسون ملبادئه األربعة عشر يف  -
 .)40(الدعوة إىل انتهاج الدبلوماسية العلنية

شهدت الدبلوماسية بعض  1945ء احلرب العاملية وقيام منظمة األمم املتحدة يف عام وبعد انتها  
 .التطورات على الصعيد التنظيمي بفضل جهود األمم املتحدة
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  أنواع وأساليب الدبلوماسية  :الثالثاملطلب 
تعد ذلك النمط التقليدي مما زاد من أمهية الدبلوماسية تنوع أمناطها وتعدد أشكاهلا وأساليبها فهي مل 

  .ا توسعت وأخذت أشكاال وأمناطا وأساليب خمتلفةأو بنشاط البعثة الدبلوماسية وإمناملتمثل بشخصية السفري 

  الدبلوماسية عأنوا: أوال
  :ن حيث عدد األطراف املشاركة فيهاالدبلوماسية م.  1

  :الدبلوماسية الثنائية.  1.1
الذي متارسه كل الدول يف هذا العصر الذي  يكال النشاط الدبلوماستعترب الدبلوماسية الثنائية من أش

األمر الذي يفرض على , يتسم بظاهرة تنامي الشعور بالتعاون الدويل ومنو روح املصاحل املشتركة بني األمم
ركيزة  الدبلوماسية الثنائية تشكل  لوال تزا. )41(الوحدات الدولية ضرورة التفاعل يف حركية االعتماد املتبادل

  ׃)42(أساسية يف التعامل الدويل وذلك العتبارات عديدة أمهها
 .حترر الدولة بدرجة كبرية يف حتديد أهدافها ومصاحلها من تلك القيود اليت تفرضها االرتباطات الدولية -
 .سرعة وسهولة إجراء االتصاالت الثنائية مقارنة بتلك اليت جتري بني أطراف متعددة -
أي  –كثري من األحيان من الدبلوماسية متعددة األطراف أو الدبلوماسية الربملانية ألا  أا أكثر فاعلية يف -

و كثريا ما يفقد النقاش واجلدل بني األطراف املتعددة حول . حمصورة يف طرفني فقط -الدبلوماسية الثنائية
  .لتزام االنامجة عنها حيويتها لعدم اال توتفقد القرارا. موضوع معني أمهية ذلك املوضوع

  :Multilateral Diplomacy الدبلوماسية متعددة األطراف.2.1
ن هذه الدبلوماسية متثل صورة جديدة متاما يف التعامل الدويل، فقد شهدت العصور ال نستطيع القول بأ 

القدمية والوسطى اتصاالت متعددة األطراف وذلك كلما بدا لعدد من الدول أن هناك مصاحل مشتركة جتمع 
انعقاد مؤمتر وستفاليا عام  ومل تبدأ مالمح هذه الدبلوماسية يف الظهور إال يف العصور احلديثة مع. همابين

وما متخض عنهما من نتائج، وبرزت الدبلوماسية متعددة األطراف يف  1713، و مؤمتر أوترخت عام 1648
د من الدول لدبلوماسية أوربا من جديد و بشكل واضح يف أعقاب الثورة الفرنسية من خالل ممارسة عد

لبحث   Diplomacy Conference Ofمث أخذت تتكرر بعد ذلك دبلوماسية املؤمترات الدولية . احملالفات
  1818شاييل عام  ، واكس ال 1815عام  املشكالت السياسية، ومن أهم املؤمترات الدولية احلديثة مؤمتر فينا

وباريس عام  1852و 1830ولندن عامي  1822م وفريونا عا 1821ليباخ عام و  1820وتروباو عام 
وسان  1919وباريس عام   1907و 1899ومؤمتري الهاي عامي  1878وبرلني  1864وفينا عام  1856

  .) 43(1945عام  وفرانسيسك
غم ما انطوت عليه من سلبيات إن النظرة املوضوعية هلذه الدبلوماسية تبني أا أدت إىل عدة نتائج ر

  : ابرز أثارهومن أ
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إرساء أسس القانون الدويل من خالل وضع القواعد املختلفة املتعلقة بالسلم واحلرب وتبادل األسرى،   -
 .واجبام وواحلياد وحقوق احملايدين 

لنظام املؤمترات الدولية من خالل القواعد و اإلجراءات اخلاصة بانعقاد املؤمترات  الثابتةوضع األسس   -
  .وما يرتبط ا من أجهزة 

  : الدبلوماسية من حيث اجلهات اليت متارسها  .2
 :Envoys Diplomacyدبلوماسية املبعوثني  .1.2

االصطالح تلك الدبلوماسية اليت تتم من خالل املبعوثني أو املمثلني الدبلوماسيني، ومتتد ذا نقصد 
شخصيني لرؤساء  جذورها إىل ما قبل التاريخ عندما كان بعض األشخاص يوفدون يف مهام حمددة كممثلني

 .)44(قبائلهم وذلك ملعاجلة بعض القضايا أو املشاكل
وعقب استقرار . وكان املبعوثون الدبلوماسيون يف مستوى واحد و حيملون لقب سفراء أو نواب

التمثيل الدائم ظهرت فئة من املبعوثني تقوم مبهام دبلوماسية استثنائية تتمتع أثناء أدائها ملهامها بصفة متثيلية 
نتهي باجناز تلك املهام، فاخذ جيرى التمييز بني نوعني من املمثلني الدبلوماسيني املبعوثون الدائمون أو ت

و كان أفراد الفئة الثانية يتمتعون بأفضلية يف الدرجة على أفراد الفئة األوىل . العاديون، و املبعوثون فوق العادة
 1815هم، لكن هذا التمييز انتهى بتوقيع اتفاقية فبنا لعام نظرا للصالحيات الواسعة اليت متنح هلم الجناز مهام

املبعوثني فوق العادة أفضلية يف الدرجة بسبب هذا  نه ليس للدبلوماسينيأحيث نصت املادة الثالثة منها على 
  .  )45(اللقب

  :Summit Diplomacy دبلوماسية القمة 2.2
الدول فيما بينهم ملناقشة بعض القضايا الدولية أو يقصد ا املؤمترات الدبلوماسية اليت يعقدها رؤساء 

فنحن . قد شاع يف السنوات األخرية هذا النمط من الدبلوماسيةوالعالقات بني الدول املشتركة يف لقاء القمة، 
نسمع ونقرأ من وقت آلخر مؤمتر قمة عريب، و آخر إسالمي، و ثالث لدول عدم االحنياز وهذا النوع من 

سي يعكس مدى التطور يف أمهية العالقات فيما بني الدول و اهتمام حكومات دول العامل النشاط الدبلوما
لقد جاءت فكرة لقاءات القمة كوسيلة لوضع حلول جذرية أو اتفاقيات هامة بني الدول حيث  .الدويلالبعد ب

ن إ. ارات هامةري الوقت و اجلهد لقرأن لقاء زعماء الدول مبا لديهم من صالحيات واسعة سيساعد على توف
ثر ا أمعظم إن مل يكن كل االتفاقيات الدولية اهلامة اليت مت الوصول إليها بعد احلرب العاملية الثانية و كان هل

  . )46(على جمرى العالقات الدولية كانت وليدة لقاءات قمة بني الدول

  :Common Diplomacy  الدبلوماسية الشعبية. 3.2
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اليت تتجه إىل خماطبة اجلماهري الشعبية بوسائل شعبية إلجياد عالقات  وهي تلك النشاطات الدبلوماسية
مباشرة بني الشعوب و كسب تأييدها، وقد ساعد على ظهور الدبلوماسية الشعبية التقدم العلمي و 

تعتمد الدبلوماسية فرصا جديدة لالتصال اجلماهريي و التكنولوجي يف وسائل االتصال املختلفة، حيث أوجدت
  : )47(على وسائل عديدة أمهها الشعبية

 .ملسموعة واملرئية والصحافةااإلذاعة  -
كاالحتادات اإلنسانية ومجاعات أنصار اإلسالم واحتادات األدباء والفنانني , االحتادات والروابط  -

واالحتادات العمالية الطالبية والروابط املهنية األخرى فكلها تنظيمات شعبية متتلك القدرة على التحرك 
  .تصال باجلماهري ومن فوق منابرها يتم التفاهم واالتصال الشعيب واال

 إىل اخلارج بشىت أشكاهلم وألوان ثقافام كرجال العلم والدين فهم يشكلون أدوات غري رمسية ناملبعوثو -
وتعىن . يرفعون من مكانتها من خالل قيامهم بأعماهلم العلمية أو الدينيةللدعاية لبالدهم يتحدثون عنها و

والشك أن جناحهم خيدم . ليكونوا ممثلني غري رمسيني هلا املبعوثنيالدول يف أيامنا هذه بإرسال هؤالء 
  .اخلارجأهداف دوهلم و مصاحلهم يف 

  :اادبلوماسية من حيث موضوعال.  3
1.3  .دبلوماسية احملالفاتAlliance Diplomacy:  

ولقد ظهر هذا . عسكرية أو تكتالت سياسيةتعين النشاط الدبلوماسي الذي يكرس إلنشاء حتالفات 
قد فرضت الطبيعة الفوضوية و ف .النمط من الدبلوماسية نتيجة لزيادة اجتاه الدول حنو التحالفات والتكتالت

كما أن التكتالت السياسية أصبحت أداة  .ملعاصر أمهية التحالفات العسكريةصراع القوة يف اتمع الدويل ا
 فنحن كثريا ما نالحظ أن دوال, ي للمجموعات الدولية والدول القوية يف اتمع الدويللزيادة النفوذ السياس

أخرى  و أن دوال. معنية شكلت حتالفا عسكريا إما لتعزيز أمنها اخلارجي أو اة حتالف عسكري مضاد
ل سياسي أو هيئة مشتركة أو تكت, أو منظمة أو جملس, شكلت تكتل سياسي دائم عن طريق إنشاء جامعة

. تنسيق سياساا اخلارجية جتاه الدول األخرى والقضايا الدوليةطريق تعزيز االتصال فيما بينها ومؤقت عن 
دبلوماسية "كل هذه التحركات سواء هدفت للتحالف العسكري أو التكتل السياسي تدخل ضمن مفهوم  

  ".)48(احملالفات

  :Economic Diplomacyالدبلوماسية االقتصادية .  2.3
وذلك بعد . يف التعامل السياسي ييقصد ا تلك النشاطات الدبلوماسية اليت تستخدم العامل االقتصادو

و قد برزت  .العامل يف التحركات السياسية على املسرح الدويل أن تبني للدول املتقدمة مدى قوة تأثري هذا
املنظمات الدولية اليت تشكل إطارا للنظام  إنشاء عدد من هذه الدبلوماسية يف أعقاب احلرب العاملية الثانية و
و االتفاق العام  (IMF)ومن أمهها صندوق النقد الدويل , املايل الدويل و للنشاطات التجارية للدول احلديثة
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منظمة التعاون والتطور االقتصادي و )WTO(العاملية و منظمة التجارة  )GATT(التجارة للتعريفات و
(OECD) 49(واحدة أو أكثر من األدوات التاليةأداة بلوماسية االقتصادية إىل استخدام و تلجأ الد. وغريها( :  

تطبيق السياسات والتدابري االقتصادية اليت تشجع على التبادل التجاري يف قطاعات استرياد وتصدير السلع  -
اج القطاع االقتصادي إلنت أو تقدمي إعانات للمصدرين أو التسيري غري, واخلدمات كاألخذ بنظام احلصص

 .العام يف الدولة أو تقييد املنتجني بااللتزام مبواصفات فنية معينة يف اإلنتاج وغري ذلك
تغيري شروط التحكم يف انتقال رأس املال أو حركة التجارة إىل اخلارج سواء للتقيد أو اإلطالق فيتغري   -

لكل القطاعات التعامل االقتصادي هيكل العالقات االقتصادية اخلارجية للدولة وقد تكون التغريات شاملة 
 .وقد تقتصر على بعضها فقط

دبلوماسية املساعدات  أو  Dollar Diplomacyالدوالرويركز البعض على ما يسمى بدبلوماسية 
 Diplomacy OF Development ةدبلوماسية التنميأو   Diplomacy of Economic Aidاالقتصادية

و ذلك نظرا لضخامة حجم , ل الفقرية و مساعدات الدول الغنية هلااليت برزت نتيجة لتبلور مشكالت الدو
ثر يف حتديد طبيعة العالقات الدولية يف أيامنا هذه إذ كانت الغاية  العامل وماهلا من أاملساعدات االقتصادية يف

  : منها حتقيق عدة أهداف أمهها
 .من دائرة التخلف والفقرمساعدة الدول املختلفة على اخلروج  -
 . قف انتشار الشيوعية خارج حدود املعسكر االشتراكيو  -

 يف الوقت احلاضر أكثر فاعلية من االقتصادية هي يف أن األدوات ةوتكمن أمهية الدبلوماسية االقتصادي
  .يف بلوغ األهداف اليت ترمى إليها الدول املتقدمةاألدوات اإلستراجتية 

  :ِ Crisis Diplomacyدبلوماسية األزمات  3.3
وهي تتحدد . الكربى يف إدارة األزمات الدولية الدبلوماسية اليت تقوم ا القوى د ا تلك اجلهوديقص

حبسب طبيعة العالقات بني هذه القوى سواء من حيث األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها أو من حيث السمات 
حلرب فترة ا: يف فترتني خمتلفتنيو يظهر هذا األمر بوضوح إذا نظرنا إىل دبلوماسية األزمات . اليت تتميز ا

  .)50(وحتمل دبلوماسية األزمات السمات التالية. الوفاقو فترة االنفراج و, الباردة
 .أي إضفاء الطابع العقائدي على األزمات الدولية: تصوير األزمات الدولية من منظور عقائدي •
 ميني إىل استخدام أسلوب اإلثارةظحيث تلجأ كل قوة من القوتني الع :اعتماد أسلوب اإلثارة الدعائية •

 .ا واستقطاا إىل جانبهاالدعائية بني األطراف األخرى لكسب تأييده
 .ما يرتبط بذلك من تضييق لفرص احلل وتعقيد مهمة التفاوضو :التهديداللجوء إىل أسلوب  •

   :Cultural Diplomacyالثقافية الدبلوماسية  .4.3
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اليت حتتفظ   perceptionsالتصوراتترمي إىل إحداث تغيري يف ويقصد ا تلك اجلهود الدبلوماسية اليت 
و اجتاه تأييد شعيب لثقافة  ا الدول عن غريها وما يرتبط بذلك من تغري يف أمناط سلوكها جتاه الدول األخرى،

معينة يساعد على خلق استجابات اجيابية لسياسة الدولة خارج حدودها أي يف األقطار األخرى مبا يسمح 
لكي بني الشعوب، وخلق املناخ املالئم لكل نظام سياسي   Affinitiesوديةروابط عالقات مستقرة و مةبإقا

  .)51(أماين وتطلعات ومصاحل النظم السياسية األخرىيتفهم و يدرك خماوف و

  :لوماسية من حيث الشكل الذي تتخذهأنواع الدب.   4
  :Traditional Diplomacyالدبلوماسية التقليدية  . 1.4

ويقصد ا تلك النشاطات الدبلوماسية اليت عرفتها اتمعات املختلفة منذ أقدم العصور وحىت القرن 
  .كانت ثنائية أم متعددة األطراف ءاحلايل، سوا

وهي ذا التحديد ال تقتصر على تلك املمارسات الدبلوماسية اليت سادت أوربا أثناء القرن املاضي 
  .)52(أوسع من حيث الزمان و املكان احدودتشمل  بلوأوائل هذا القرن، 

  :)53(وتتميز الدبلوماسية التقليدية بثالث مسات رئيسية وهي
تشري الدبلوماسية التقليدية إىل ذلك النمط من املمارسات الدبلوماسية املمتدة عرب العصور  :القدم •

 .املختلفة
فقد كانت . صف بالدبلوماسية السريةتعترب السرية أهم مسة للدبلوماسية التقليدية وهلذا تو :السرية •

نه مل يكن يعلن عن املعاهدات واالتفاقات اليت يتم التوصل كما أ. لوماسية تتم مبنتهى السريةاالتصاالت الدب
  .إليها

 .يغلب على االتصاالت عرب الدبلوماسية التقليدية أا ثنائية : حمدودية األطراف •

    : Parliamentary Diplomacyالدبلوماسية الربملانية.  2.4
" الدبلوماسية اجلماعية"لدبلوماسية املؤمترات ويطلق عليها البعض لفظ  ورةصورة متطو هي 

Collective Diplomacy أو الدبلوماسية الدميقراطية Democratic Diplomacy،  ا تلك ويقصد
صبة األمم وتطورت يف عهد وقد بدأت بقيام ع .النشاطات الدبلوماسية اليت تتم يف أروقة املنظمات الدولية

  .)54(هيئة األمم املتحدة حيث تبلورت مالحمها مع قيام هذه املنظمة بأعماهلا

  :)55(ومن مظاهرها
جلميع الدول جيتمع أعضاؤه على أساس املساواة التامة ويف دورات عادية : قيام مؤمتر دبلوماسي دائم •

  .مناقشة القضايا الدولية يف جو من الصراحة والعالنيةوتتم  منتظمة أو غري عادية حيدد شروطها ميثاق العصبة،
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يف فقد أكد ميثاق العصبة على وجوب تسجيل املعاهدات  :نشرهاتسجيل املعاهدات الدولية و •
قرب فرصة ممكنة، وعلى أن ال تكون للمعاهدات صفة اإللزام إال بعد إعالا يف أسكرتارية العصبة و

 .سريةويف هذا نبذ لالتفاقات ال ،تسجيلها
فقد اهتمت العصبة بإرساء التقارب  :اجلماعيةالتعاون الفين بني الدول عن طريق الدبلوماسية  •

 . والتضامن بني الشعوب واألمم بتنسيق التعاون الفين فيما بينها يف خمتلف ااالت
 )56(: الربملانية ةومن سيمات الدبلوماسي

بكل صراحة يف املنظمات الدولية وتستطيع كل والدولية عالنية حيث جيري طرح القضايا  :العلنية  -
 .دولة التعبري عن وجهة نظرها حول أية قضية تطرح يف هذه املنظمات

. حيث يستطيع ممثلو الدول من خالل فن اخلطابة شرح وجهة نظر بالدهم بكل حرية :الدميقراطية -
يف أعمال  لدميقراطية جيري إتباعهاعترب من مظاهر اكما أن أساليب اادالت واملداوالت الربملانية اليت ت

 .املنظمات الدولية

 . حيث جتري الدبلوماسية الربملانية يف أروقة املنظمات الدولية وخاصة هيئة األمم املتحدة: اعيةاجلم -

 :الدبلوماسية من حيث السرعة 5.
 :Diplomacyِِِِِ ِِCalmاهلادئة الدبلوماسية . 1.5

حيث تتم ببطء وقد , وماسية اليت تشغل حيزا زمنيا ليس بالقصريو يقصد ا تلك النشاطات الدبل 
تستمر لسنوات عديدة وهذا راجع إىل طبيعة السياسة اخلارجية اليت ختدمها وما تتضمنه من موضوعات تعمل 

  .)57(أي الدبلوماسية اهلادئة دف دائما إىل التوصل إىل نتائج ثابتة وغري متسرعة, على معاجلتها
يشار عادة إىل الدبلوماسية الفرنسية ف. يد من األمثلة اليت تقدم يف هذا اخلصوصو هناك العد

والدبلوماسية اإليطالية و الدبلوماسية الصينية ولكننا نعتقد أن الدبلوماسية الربيطانية هي أكثر ما تكون تعبريا 
  .**عن الدبلوماسية اهلادئة

  :Shuttle Diplomacy دبلوماسية املكوك.  2.5

ول خالل د ا تلك النشاطات الدبلوماسية اليت جيريها وزراء اخلارجية أو رؤساء احلكومات والدو يقص
وقد برزت مع اجلهود املكثفة اليت بذهلا هنري . هو قائم بني الدول من نزاعاتفترة زمنية قصرية حلل ما 

  .)58( و تل أبيبرحالت مكوكية بني القاهرة و دمشق  يف ينتقلبعد أن أخذ  H.Kissinger كيسنجر 
  : )59(و تعتمد الدبلوماسية املكوكية على عدة عناصر رئيسية أمهها

إذ ال بد أن يكون الدبلوماسي على درجة عالية من الثقافة  :الدبلوماسيةالقدرات الذاتية للشخصية  •
  .واحلنكة لكي يتسىن له إدراك التفصيالت الدقيقة حول عناصر املشكلة واملتغريات املرتبطة ا
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فالدبلوماسية املكوكية ال ترتبط حبل شامل ألية مشكلة ألن : تفكيك املشكلة وتناول إحدى جزئياا •
فهي تركز على مثل هذا الغرض حيتاج إىل جهد متواصل عرب سلسلة من االتصاالت الدبلوماسية ولذلك 

_  أي اجلزئية_تعادها التوصل إىل حل خصوصياا تكون أسري من منطلق اب تإذ أن إمكانيا, إحدى جزئياا
 . عن التعقيدات املرتبطة جبوهر املشكلة

  أساليب الدبلوماسية: ثانيا 
. تتعدد الطرق السلمية لفض الرتاعات الدولية وخيتلف فقهاء القانون الدويل يف عملية التمييز فيما بينها 

  :و اليت تتجلـى يف

 :Negotiation املفاوضة.  1

من ميثاق  33جاءت اإلشارة إليها يف املادة وقد . أكثرها شيوعارق الدبلوماسية واوضة من أهم الطتعترب املف  
: ) 60(ت يف الفقرة األوىل منها على أنهحيث نص, كأول طريقة ينبغي إتباعها حلل املنازعات الدولية, هيئة األمم

ر أن يلمسوا حله جيب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السالم واألمن الدويل للخط" 
إىل  يلجئواأن  أو, بادئ ذي بدء بطريق املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية

 ."غريها من الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيارهالوكاالت و التنظيمات اإلقليمية وا
جيريها طرفان أو أكثر  Direct Communicationهي اتصاالت مباشرة  Negotiationفاملفاوضة    

وحوار يتم أثنائه تبادل , وقد تتضمن بعض احملادثات للتعرف على وجهات النظر. حول قضية معينة أو نزاع ما
الرأي، ولكنها تدور يف جوهرها حول املساومات اليت تتعلق بالتسوية وتتم املفاوضات بني ممثلني عن األطراف 

عة الرتاع وأمهيته، فليس كل املفاوضات تدور حول  خالفات بسيطة كما يتحدد مستواهم حبيث طبي, املعينة
  .)61(يعتقد البعض

  : )62(تعقد املفاوضات وفق خطوات إجرائية حمددة هي 
  . و يبديها األطراف سواء قبل الرتاع أو بعده, املوافقة على مبدأ املفاوضات -
 .االتفاق على مكان عقد املفاوضات  -
  .ق هلا رمسيا االشتراك يف املفاوضاتحتديد األطراف اليت حي -
  .صفات املتفاوضني و طبيعة أدوارهم و, حتديد مستوى -
  .حتديد املوضوعات وجدول األعمال -

   :ةاملفاوضأنواع .  1.1
ولكل من هذين النوعني مالحمه وخصائصه اليت متيزه , وقد تكون إستراتيجية, قد تكون املفاوضة بسيطة

  :)63(عن اآلخر
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وهي تدور حول موضوعات يكون لألطراف املعنية فيها تقوميات جاهزة بناء  ׃سيطةاملفاوضة الب - أ
  .وتصورات قائمة حول العملية التفاوضية, على مواقف حمددة مسبقا

وقد ال تكون التصورات حوهلا , موضوعات معقدة وهي تدور حول ׃املفاوضات اإلستراتيجية  -  ب
تصورات ولو مؤقتة مرحليا حول  فة إىل الوصول إىلواضحة لذلك تسعى األطراف من خالل تكتيكات خمتل

 .املوضوعات اليت ميكن أن تطرح على جدول األعمال أو حول أبعاد العملية التفاوضية 
  مراحل التفاوض .2.1

  :مراحل مهمة إىلأمهية املفاوضات بني األطراف جعلت املهتمني ذا املوضوع يقسمونه 
  :مرحلة اإلعداد قبل التفاوض. أوال

ن العملية التفاوضية تكون بسبب خالف سابق يراد تسويته أو اتفاق الحق يراد التوصل إليه، ومن إ
  :)64(عناصر اإلعداد اجليد للمفاوضات

نك إ عند الدخول يف مفاوضات ال جيب السقوط يف فخ اخلصم وف :التفاوض من موقع قوة-
  .نك ستواجه املتاعب قبل البدايةألى تعتقد أن مركزك ضعيف فهذا دليل ع ا، فعندمتتفاوض معه مضطرا

  .وهذا لتفادي األفكار املسبقة و الطريق املسدود يف املفاوضات :حتضري عروض مرنة -
  ة بداية املفاوضات واكتشاف اخلصممرحل: ثانيا

هم يف حاجة إىل  عند التقاء األطراف املتفاوضة وبالرغم مما مجعوه من معلومات عن بعضهم البعض،
كل طرف يسعى اللتقاط معارف ومعلومات عن الطرف اآلخر قد ال تكون هلا عالقة  خفيفة،جلسات أوىل 

االستعداد لكل االحتماالت يف هذه ثقة والتغلب على عقبات االتصال ووهذا لبناء ال .مبوضوع املفاوضات
  .)65(املفاوضة

على األسئلة اليت تكون  Zartmanكما لطرح األسئلة أمهية خاصة يف هذه املرحلة وقد ركز زارمتان       
  .)66(كيف أين، مىت، بصيغة من،

  :مرحلة املساومة :ثالثا
تعتمد مرحلة املساومة على إقناع املفاوض وإصراره للوصول إىل اتفاق وهذا بإقناع اخلصم بأنك تقدم 

  .)67(له عروض جيدة ومغرية
   :اختتام املفاوضات :رابعا

ماال اية فهي ختتم وال  إىلفها فإا لن تدوم جلساا مفاوضات مهما كان موضوعها أو أطرا أية
  .يشترط أن تكون ناجحة

   :تنفيذ املفاوضات :خامسا
 .)68(رض الواقعه األطراف من اتفاق وتنفيذه على أيعين كتابة اتفاقية مبا توصل إلي
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   Good Office :احلميدةاملساعي .  2
 :طبيعة املساعي احلميدة.  1.2

للمساعدة على إاء اخلالف أو الرتاع بني طرفني أو أكثر  يبذهلا طرف حمايد ة جهودفاملساعي احلميد
. وضمان األمن والسلم العامليني, بني األطراف املتنازعة ةمن منطلق احلرص على توطيد العالقات الطيب

   ׃ )69(وتتضمن املساعي احلميدة اجلوانب التالية
قد يرجع تعثر املفاوضات  ذإ, رق جديدة حلل موضوع اخلالفإبداء النصح لألطراف املتنازعة بإتباع ط -

  .املباشرة إىل الطريقة املتبعة بينها
  .ختفيف حدة الرتاع بالعمل على التقريب بني وجهات نظر األطراف املعنية -
  .إجياد الظروف املناسبة لبدء املفاوضات أو استئنافها -

  :أمهية املساعي احلميدة 
وتكمن أمهيتها يف أا إما أن تعمل , الطرق الفاعلة يف إاء املنازعات الدوليةتعترب املساعي احلميدة من 

أو العمل , على احليلولة دون تدهور العالقات بني طرفني أو تطور اخلالف وتصاعده بينهما إىل نزاع مسلح
   ׃ )70(على وقف نزاع مسلح قائم ومنع استمراره ويتوقف جناح املساعي احلميدة على عاملني رئيسيني

أي مظهر من مظاهر املودة السابقة بني الطرفني  رأن استخدام اللباقة واستثما ذإ, طبيعة اجلهود املبذولة -
 .وتضخيمها يشجع على خلق مناخ مالئم للتقارب

فإنه قد ال يكون متاحا ألي طرف ثالث القيام جبهود , طبيعة اخلالف أو الرتاع فإذا كان اخلالف شديد -
  .الف أو الرتاع القائم وقد توجد حاالت ال جيدي استعمال املساعي احلميدة يف إجياد حل هلامناسبة إلاء اخل

   :احلميدةأمثلة على املساعي  .3.2
وهناك العديد من , قد تبذل املساعي احلميدة ملنع نشوب نزاع مسلح وقد تبذل إلاء حرب قائمة

  ׃)71(األمثلة على هاتني احلالتني
  ׃وب نزاع مسلح املساعي احلميدة ملنع نش - أ

اع الذي كان قائما بني األخرية املساعي اليت عرضتها فرنسا على احلكومة السوفيانية إلاء الرت -
  .ولكنها فشلت, حول اخلط احلديدي شرق الصني وانقطاع العالقات الدبلوماسية بينهما 1929الصني عام و

  .1946نسا وتايالند يف عام مساعي الواليات املتحدة لتسوية الرتاع الذي كان قائما بني فر -
  ׃املساعي احلميدة إلاء حرب قائمة  - ب

 .ولكنها فشلت 1902مساعي احلكومة اهلولندية إلاء احلرب الربيطانية يف الترنسفال يف يناير  -

  :املنظمات الدولية واملساعي احلميدة
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, عند نشوب نزاع ماتسارع هيئة األمم املتحدة  ׃دور املنظمات الدولية يف املساعي احلميدة  -أ 
, من امليثاق 33إىل دعوة األطراف املعنية إىل حله بالطرق اليت أشارت إليها املادة , من خالل جملس األمن

وتقوم املنظمات اإلقليمية بدور . فإذا أخفقت يف ذلك فإا تعرض الرتاع على جملس األمن ليقدم توصياته حلله
بالطرق  باملنطقة الدول اهتمت بفض الرتاعات بنياليت األمريكية  منظمة الدولمثال ذلك  هام يف هذا اال

اللجنة األمريكية للحل السلمي حيث تقوم باملساعي احلميدة حتت إشراف  1967وأنشأت بعد عام , السلمية
 .  )72(الس الدائم هلذه املنظمة

  ׃ )73(أمثلة على املساعي احلميدة للمنظمات الدولية - ب 
  . ءمم املتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية يف نزاع الصحرااملساعي احلميدة لأل -
  املساعي احلميدة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي إلاء الرتاع العراقي اإليراين -

  :Mediationة الوساط.   3
هي ختتلف عن و. ليها يف حل املنازعات الدوليةهي الطريقة الدبلوماسية الثالثة اليت ميكن اللجوء إ

  .سواء يف مضموا أو يف دورها أو يف مدى استخدامها من جانب أعضاء اتمع الدويل املساعي احلميدة

 :تعريف الوساطة.  1.3

الوساطة هي جهود تبذهلا جهة معينة للتوسط بني طرفني متنازعني من خالل العمل احلثيث على يئة 
شاركة الفعلية يف عملية املفاوضة وما و امل, األجواء لدخول املتنازعني يف مفاوضات لفض الرتاع القائم بينهما

وقد بينت املادة الثانية من . يرتبط بذلك من تقدمي الوسيط للمقترحات والتعبري عن وجهة نظره والدفاع عنها
  .)74(إن مدة الوساطة املزدوجة ينبغي أن ال تتعدى الثالثني يوما 1907اتفاقية الهاي لعام 

   ׃ )75(أن يفوختتلف الوساطة عن املساعي احلميدة 
  .الوساطة تبدأ عندما تنتهي املساعي احلميدة بالفشل وإن كـان من املمكن أن تكون امتدادا هلا -
دور الوساطة أبعد مدى من دور املساعي احلميدة حيث يشارك الوسيط يف املفاوضات منذ بدايتها وحىت  -

  .ايتها
  ׃وتشترك الوساطة مع املساعي احلميدة يف خصائص معينة هي

. كلتيهما تتمان بصورة اختيارية سواء من جانب من يقوم بأي منهما أومن جانب األطراف املتنازعة إن -
  .فاجلهة اليت تقوم بالوساطة أو باملساعي احلميدة تفعل ذلك مبلء إرادا وليس رغما عنها

حدث يف  اكم ،املتنازعة فإن اإللزام باللجوء إىل أي منهما يكون فقط يف ضوء اتفاق مسبق بني األطرا -
 إىل ألطراف املوقعة على املعاهدة تلجأحيث نصت املادة الثانية منها على أن ا 1856معاهدة باريس عام 

  .تنشأ بني تركيا وإحدى دول احللف األورويب  الوساطة لتذليل العقبات اليت قد
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   :أمهية الوساطة.  2.3
فقد أزال مؤمتر , نازعات الدوليةمنذ أواخر القرن املاضي والوساطة تؤثر بشكل فعال يف حل امل

ها وفعاليتها من شكوك حيث حدد مالحمها وخصائصها مث اوما كان يدور حول جد 1889األول " الهاي"
إىل  و ترجع أمهية هذه الطريقة. جاءت بعد ذلك عصبة األمم املتحدة وهيئة األمم املتحدة لتؤكد هذا االجتاه

لم يف اتمع الدويل فهي تعجل يف دفع األطراف املتنازعة يف اجتاه األمن والسأا تساعد على االستقرار و
  .)76(التسوية

  :أمثلة على الوساطة .3.3
نكتفي و. لرتاعات الدوليةيوجد يف تاريخ العالقات الدولية الكثري من األمثلة على دور الوساطة يف حل ا

يتعلق باحلروب األهلية وذلك على النحو هنا باإلشارة إىل بعضها سواء ملنع نشوب احلرب أو إليقافها أو فيما 
  :التايل
 أمثلة على دور الوساطة يف منع نشوب احلرب:  
  .1867بروسيا حول لكسمبورغ عام طانيا إلاء الرتاع بني فرنسا وجهود بري -
  .1975جهود اجلزائر إلاء الرتاع العراقي اإليراين عام  -
 :Conciliationالتوفيق . 4

تقدم هلم حال تأمل يف أن ينال  ثحي, نة دولية تتمتع بثقة أطراف الرتاعالتوفيق هو جهد تبذله جل
جمرد عمل متهيدي حلل اخلالف القائم بني  -كما يعتقد عبد العزيز سرحان- وهو هلذا ليس . رضاهم و قبوهلم

االلتقاء وإجياد نقاط  ,بدراسة عوامل الرتاع ومساع وجهيت نظر الطرفني, فيما بينهم قطرفني أو أكثر بالتوفي
 . )77(حلل الرتاع خيتلف عن تصور كل طرف اتصورا معين بل يتضمن. إصالح ذات البنيبينهما و

حيث , ويتم اللجوء إىل التوفيق عند نشوب الرتاع بني دولتني وفقا ملعاهدة مسبقة تنص على ذلك
وفيق من ثالثة أو مخسة تشكل جلنة الت. تشكل جلنة توفيق حتدد اختصاصاا استنادا إىل نصوص تلك املعاهدة

و يقتصر عمل جلان التوفيق على إاء اخلالفات غري , أعضاء ينتخبون وفقا ملا تنص عليه معاهدة التوفيق
وقد وضح ذالك امليثاق الذي وضعته عصبة األمم املتحدة هلذا الغرض حيث نص على أنه تقوم جلنة . القانونية

 .رتاع أو كليهماالتوفيق مبهمتها بناء على طلب أحد طريف ال
 :)78(التوفيق بسمتني أساسيتني و مها ةو تتميز طريق

 .يكون إلزاميا إذا طلب أحد الطرفني املتنازعني ذالك اإن اللجوء إليه   -
النص عادة على أنه  يوتشري إىل ذالك معظم املعاهدات حيث جير, إنه ليس هلذه الطريقة أية صفة إلزامية   -

 .ة صفة إلزاميةليس لتقرير جلنة التوفيق أي
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 Inquiry : التحقيــق .5

يقوم  التحقيق على فكرة تسوية القضايا واملنازعات بالتحقيق من صحة الوقائع اليت تثريها بتشكيل 
وعند مناقشة هذه الفكرة يف مؤمتر ,  International Commission Of Inquiryجلان حتقيق دولية 

هى املؤمتر إىل األخذ باالجتاه الثاين حيث نصت املادة التاسعة وانت. برز اجتاهان حول مدى إلزاميتها "الهاي"
املرغوب فيه أن يلجأ الطرفان حلل اخلالفات الدول املتعاقدة أنه من املفيد وترى : "على أنه "الهاي"من معاهدة 

ال تتعلق باملصاحل اجلوهرية واليت يستعصى حلها بالطرق و, اليت ال متس الشرفذات الطابع الدويل و
لدبلوماسية إىل تأليف جلنة حتقيق دولية تتوىل دراسة وقائع األمور عن كثب وحل اخلالف الناشئ حال مشبعا ا

 .)79("بروح التجرد و الرتاهة
بني عامي  Bryan بريان األمريكي و من األمثلة البارزة املعاهدات الثنائية اليت أبرمها وزير اخلارجية

ا فرنسا وبريطانيا وكندا وتنص على اللجوء إىل التحقيق يف حل مع عدد من الدول من بينه 1914و 1913
 :املنازعات اليت تنشأ فيما بينها وذالك على النحو التايل

تأليف جلان حتقيق من مخسة أعضاء خيتار اثنان منهم من رعايا الطرفني املتنازعني وثالثة من دول  -
  .أخرى

 .  فني ذلكوجوب اللجوء إىل التحقيق مبجرد أن يطلب أحد الطر -
  .قرار جلنة التحقيق غري ملزم للطرفني -

 :مزايا التحقيـق .1.5

  :)80(تنطوي طريقة التحقيق على عدة مزايا من أمهها
 .اختيارية تلجأ إليها األطراف املتنازعة إذا توصلت إىل اتفاق على ضرورة حل الرتاع بواسطتها -
ىل مكان الوقائع اليت تتعلق بالرتاع تقوم على تشكيل جلنة حمايدة تتوىل مهمة التحقيق باالنتقال إ -

 .جلمع املعلومات و الكشف عن مالبسات املوضوع دون حتديد املسؤوليات
برز مهام جلنة التحقيق دراسة موضوع الرتاع إذ أن من أأا تؤدي إىل حصر موضوع الرتاع،  -

  .دراسة واقعية أي يف ضوء احلقائق املرتبطة به

  :International Arbitration الدويلالتحكيم .  6
ينقسم التحكيم الدويل إىل حتكيم دويل عام، وحتكيم دويل خاص، أما التحكيم الدويل العام والذي حنن 

ص بصدده فهو قاصر على فض الرتاعات بني الدول وأشخاص القانون الدويل العام، أما التحكيم الدويل اخلا
جارة الدولية وغريها من املعامالت ذات الطبيعة اخلاصة املعامالت املتعلقة بالتفهو خيتص بالفصل يف الرتاعات و

  )81( .اليت ال ترتبط بسيادة الدولة
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وقد عرف التحكيم الدويل منذ القدم كوسيلة لتسوية الرتاعات، كما أنه مر بتطورات خمتلفة  منذ أن 
ن التسوية السليمة، ، بشأ1907اليت أبرمت عام " الهاي"من اتفاقية  37عرف حىت اآلن، وقد عرفته املادة 

للرتاعات بني الدول بواسطة قضاة يتم اختيارهم بواسطة أطراف الرتاع، ويدلون حبكمهم على أساس احترام 
نه يف ذلك شأن إبرام ن للتحكيم الدويل طابعا إراديا شأكما أ. القانون، و يلزم األطراف باخلضوع للحكم
  .املعاهدات حيث ال تلتزم الدول إال برضاها

  .حتكيم فردي، وحتكيم مجاعي )82(:كيم نوعانوالتح
جلوء طريف الرتاع على حكم فرد حلل الرتاع، حيث يكون الفرد حمل  :الفرديبالتحكيم  ديقص -

 .اعتبار الطرفني
 .فهو يعترب بداية للتحكيم الدويل بصورته احلديثة املنظمة اليت عليها اآلن :اجلماعيالتحكيم  -

يكون التحكيم يف شكل جلان خمتلطة تتألف من عضوين من طريف ويتخذ التحكيم عدة أشكال، فقد 
الرتاع وعضو ثالث حمايد، ويكون للطرف احملايد القول الفصل يف حسم الرتاع عند اختالف األعضاء املمثلني 

 .لطريف الرتاع
فهي تعترب نوعا من أنواع التحكيم القضائي، ويتوسط ذلك النوع من  :الدويلحماكم التحكيم  -
وتتألف حمكمة التحكيم من قضاة حمايدين مشهود . م كل من التحكيم التقليدي والتحكيم القضائيالتحكي

  )83(.هلم بالعلم والرتاهة

ويرتبط التحكيم من الناحية القانونية ارتباطا وثيقا مببدأ أصبح قاعدة قانونية، وهي أن تلتزم إال 
 .بإراداا

، وإن كان التعهد سابقا لنشوء الرتاع مسي يختيارفإن كان التعهد الحقا لنشوب الرتاع مسي باال
   )84(.حتكيما إجباري

نشوء نزاع بني دولتني واتفاقهما على حله بطريقة التحكيم ويتخذ :  يقصد بالتحكيم االختياري -
  .شكال يسمى مبشارطة التحكيم

  .هو النوع الذي يتفق عليه أطرافه مسبقا قبل نشوء الرتاع :اإلجباريالتحكيم  -

  :International Judicator الدويلالقضاء .  7
لقد شهدت الفترة اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية احنسارا واضحا يف الدور الذي متيز به القضاء 
الدويل يف حل الرتاعات وذلك باملقارنة مع الدور الذي لعبه التحكيم يف تسوية الرتاعات الدولية خالل هذه 

  .الفترة
حملكمة الدائمة للعدل الدويل اليت كانت تتبع لعصبة األمم وحمكمة العدل الدولية كما سامهت جتربة ا

كم القضائية عن حماكم احلالية التابعة لألمم املتحدة يف تطوير القضاء الدويل تدرجييا كما أسهمت يف متييز احملا
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قضاء الدويل انبثق وتطور حبكم أن التحكيم أقدم من حيث املمارسة من القضاء فيمكن القول أن الو. التحكيم
  )85(.عن التحكيم

كما أن هناك إمجاعا بأن القضاء الدويل مبعناه الصحيح قد بدأ بظهور احملكمة الدائمة للعدل الدويل، 
كون جملس عصبة األمم جلنة استشارية للحقوقيني دف حتضري مشروع نظام هذه احملكمة  1920ففي عام 

  )86(.كما مت انتخاب قضاة هلا

ترب حمكمة العدل الدولية احلالية استمرار للمحكمة الدائمة للعدل الدويل من حيث نظامها ما عدا بعض وتع
  .التعديالت الطفيفة اليت تتالءم مع نظام األمم املتحدة

كذلك نشأت حماكم خاصة أو جنائية دولية خاصة، وهي تصدر بقرار من منظمات دولية أو هيئات 
  .احملاكم مبحاكمة املسئولني عن جرائم احلرب اليت ترتكب ضد اإلنسانيةدولية تابعة هلا وختتص هذه 

فإن ما يشار إليه أن االختصاص  ،إلزامي :والثاين ،اختياري :حملكمة العدل الدولية اختصاصني األولو
انضمت  -كما ذكرنا-يشهد احنسار من حيث املمارسة فالقليل من الدول 36اإللزامي الذي يقع حتت املادة 

وهذا  االختصاص اإللزامي، وأن هناك دوال كالواليات املتحدة األمريكية وفرنسا انسحبت منه بعد القبول إىل
ه الدول وليس لآللية اليت تعمل ا احملكمة فالدول اليت تقبل باالختصاص اإللزامي يعود بطبيعة احلال ملوقف هذ

دد من التحفظات اليت أجهضته من الناحية للمحكمة عن طريق اإلعالن االختياري كثريا ما قامت بإيراد ع
هذه التحفظات األساسية واليت أصبحت ظاهرة عامة تعكس مدى الشكوك أو الثقة احملدودة اليت  ،العملية

 )87(.توليها تلك الدول للمحكمة

ني وعلى الدولي واألمنعلى نشر السلم  أنواعهايومنا هذا تعمل ومبختلف  إىل نشأاالدبلوماسية منذ عليه فإن و
فاوضة والتحقيق والتوفيق والقضاء الدوليني يف حل ملالدبلوماسية كا أدواتنشر االستقرار حيث سامهت 

 اإليراين الكثري من الرتاعات على الساحة الدولية وعلى سبيل املثال ال للحصر اجلهود اليت بذلتها اجلزائر بالرتاع
  .املتحدة األمممنظمة   وكذا جهود العراقي
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  اإلطار املفاهيمي إلدارة الرتاع: ملبحث الثالثا
يهدد السلم  ابنهاية احلرب الباردة حتولت معظم الرتاعات الدولية إىل نزاعات داخل الدول لتشكل توتر

  .واألمن الدوليني هلذا اجته معظم الدارسون لوضع آليات للوقاية منها أو التخفيف من حدا
اهيم األساسية املرتبطة بالرتاع وبإدارة الرتاعات الدولية، وذلك حملاولة ويتناول هذا املبحث بالتحليل املف

  . ولتكون إطارا مرجعيا للدراسة ضبط تصور واضح بشأا،

  النـزاع وم إدارةمفه: املطلب األول
  .قبل التطرق ملفهوم إدارة الرتاع ال بد لنا من تعريف الرتاع وأنواعه ودورة الرتاع

  تعريف الرتاع  :أوال
عادة لإلشارة إىل وضع تكون فيه جمموعة معينة من األفراد سواء قبيلة أو  "الرتاع"ستخدم مصطلح ي

تنخرط يف . جمموعة عرقية أو لغوية أو ثقافية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أي شيء آخر
سعى لتحقيق أهداف تعارض واع مع جمموعة أو جمموعات أخرى معينة ألن كال من هذه اموعات ي

  .متناقضة فعال أو تبدو أا كذلك
تنافس على القيم وعلى القوة واملوارد يكون اهلدف فيه بني املتنافسني " :يعرفه لويس كوسر على أنهو

   )88(".هو حتييد أو تصفية أو إيذاء خصومهم
 هلقائم دون أن يصاحبوهناك من عرِِّف الرتاع بأنه ايار أو تعطل يف النظام االجتماعي والسياسي ا

لبنان، و حتدث آخرون عن مفهوم الرتاع من خالل  ابالضرورة بروز نظام بديل كما كان يف الصومال و قبله
حتديد الظروف املوضوعية لربوزه، فيوجد الرتاع عندما تالحظ جمموعتان أن مصاحلهما متناقضة أو التعبري عن 

  .هدافها بأعمال تؤدي إىل اإلضرار باموعات األخرىمواقفهما أصبح يتم بعدائية أو حتاول حتقيق أ
ات املصاحل، مما يؤدي إىل استجابنتيجة لعدم التوافق يف البنيان ووميكن النظر إىل مفهوم الرتاع باعتباره 
ركة لكل النظم السياسية الداخلية اع وذه الكيفية يعد مسة مشتبديلة للمشكالت السياسية، وعلى ذلك فالرت

  )89(.ةيو الدول
هو تنازع اإلرادات وهو ناتج عن االختالفات يف دوافع الدول، مبعىن " :بأنهلرتاع كما يعرف هولتسي ا

هو "أو   )90(أنه حالة تنافس تكون فيها مواقف األطراف الدولية متعارضة مع املواقف احملتملة لرغبات اآلخرين
 ".ري الرتاع فيما بينهم أحيانا إنكار طرف دويل حقوق طرف دويل آخر حول مسائل تث

داخل الدولة بسبب املتناقضات  أو حول موارد أكثر أوومنه الرتاع ذلك التناقض الواضح بني طرفني 
  .املوجودة داخلها
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  النـزاعدورة  -
 Stableالسالم املستقر  ):91(مراحل 5التايل دورة الرتاع حيث ينقسم املنحىن إىل ) 1(ميثل الشكل

Peace،  ستقرمالسالم غري Unstable Peace،  الرتاع املفتوحOpen Conflict،  األزمةمرحلة 
Crisis، و أخريا احلرب War.  

Figure: 01 the conflict cycle 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
  
 
 

يف هذه احلالة يكون التوتر بني األطراف منخفض وهناك أشكال :Stable Peace السالم املستقر •
 .رتباطات بينهم يف أغلب األحيان يف شكل تعاون اقتصادي وتعاون بيئيخمتلفة للتعاون واال

 االتوتر ويف هذه احلالة يصبح السالم سلبي به زيادةنعين  :Unstable Peace ستقراملالسالم غري  •
  .احيث التوتر بني األطراف عايل جدا و التايل السالم هنا لن يكون مضمون

لتعامل معه، حىت و إن يف اتأخذ األطراف ا يعرف الرتاع، وعندم :Open Conflict الرتاع املفتوح •
  .العسكريةمت تبىن اخليارات 

 
 Source: Niklas.L; P Swanstron; Mikael.S; Weissmann.S "conflict 
conflict prevention; conflict management and beyond: a conceptual 
exploration." Central Asia-caucasus   institute. 2005; p11. 
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اخليارات العسكرية هي املفضلة أو ا ويكون خطر احلرب وشيك اوفيه :Crisis األزمةمرحلة  •
  .قد يكون هناك عنف مفتوح منتظمو. احملتملة

النمط  يكون مرحلة التخفيفيف ا، وحادا يكون العنف واسع االنتشار وفيهو :War احلرب •
االنتقال من احلرب إىل األزمة خالل الرتاع املفتوح والسالم غري املستقر للوصول إىل حالة  ا، حيثمعكوس

  .السالم املستقر
من السالم املستقر إىل احلرب مث  مبعىن االرتفاع جدا هذا املنحىن يصور لنا دورة الرتاع يف شكل مبسط

و هو منوذج مثايل من حيث أنه طور بناء حتليلي بسيط ولكنه ال يتوافق دائما . تقرالرتول لوضع السالم املس
 .مع احلقيقة التجريبية

  :اعأنواع الرت.  2
  :هناك أنواع عديدة من الرتاعات نذكر منها

  :Conflict Peaceful يالرتاع السلم -أ 
  .يصبح الرتاع سلميا عندما تتحقق املصاحل واملطالب املتعارضة باستخدام آليات مقننة ومنضبطة

ونظم التحاكم، واألحكام الدينية،  ،العشائريالدساتري والقوانني والتكوين األسري و: ومن هذه اآلليات
ا غري رمسية وكامنة يف العقل وتراوح هذه اآلليات بني كو. واألعراف والتقاليد، واحلوار واملؤمترات
  .مدونةاالجتماعي والفردي، وبني كوا رمسية و

اجلماعات من وسائل للتعبري يعطيه الدستور من حقوق لألفراد ون األمثلة األخرية االنتخابات وما وم
فتمنع تلك التناقضات من " نطاقات السالم"واملطالبة باحلقوق العامة واخلاصة، وتسمى هذه الضوابط جمتمعة 

  )92(.أن تتحول إىل نزاع عنيف مدمر
  : Conflict Violentالرتاع العنيـف   - ب 

ى األطراف عن الوسائل ويصبح الرتاع عنيفا عندما تتخل .ويعرف بأنه نزاع مماثل للرتاع املسلح
يتم استخدام العنف من طرف واحد كالطرف احلكومي أو الطرف غري احلكومي، وحتدث مبوجبه السلمية، و

 )93(.حاالت لإلبادة البشرية ضد املدنيني غري املسلحني ضمن حاالت العنف من طرف واحد
  :Contemporary Conflict املعاصرالرتاع   -ج 

ظهرت بعد اية احلرب ويشري إىل ذلك النمط السائد من الرتاعات السياسية اليت تتسم بالعنف، واليت 
  )94(. نه يصبح نزاعا مسلحا معاصرااع فإإذا استخدم العنف يف هذا الرتالباردة، و

  :Armed Conflict املسلحالرتاع  -د 
ت الصراع تؤدي إىل خرق أو ديد خيرق نظام السلم واألمن الدوليني، ويأيت و هو درجة من درجا

قد  أو ،أخرىذلك يف تدخل عسكري يف صراع داخلي بدولة  و قد يتمثل. أس ذلك الغزو املسلحعلى ر
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يتمثل يف اشتباكات حدودية، أو تسلل عسكري عرب حدود الدولة ااورة واحلروب اليت يثبت فيها تورط 
  )95(.خارجي

    تعريف إدارة الرتاع وعالقته باملفاهيم ذات الصلة : ثانيا 
  :Conflict Managementتعريف إدارة الرتاع 

إن بلوغ حالة خالفية بني دولتني مرحلة االستقطاب وتزايد مستويات التأزم بشكل يهدد االستقرار  
  .ف أو وضعه حتت السيطرةيستدعي إجياد وتفعيل آليات كفيلة بتسوية اخلال اإلقليمي أو الدويل،

إن ضبط تعريف دقيق ملفهوم الرتاعات الدولية غري متيسر بالنظر لصعوبة حصر اآلليات املتاحة للطرف 
أما  اية،أن أي نزاع ماله  Fred Llkفقد أوضح  الثالث ونطاق تفعيلها ضمن جمال حمدد بوضوح،

Timothy Sisk  الطرف الثالث أحجم ستدوم لفترة أطول لو أن فقد تساءل عما إذا كانت الرتاعات الدولية
  )96(.جهوده عن التدخل ووفر

على خمتلف  الطرف الثالثورغم هذا التعقيد الذي يشوب مفهوم إدارة الرتاع إال أن تداخل نشاطات 
يضف سوى املزيد من  املستويات، وأخذه ألبعاد متعددة واستهدافه لقطاعات جمتمعية خمتلفة وغري رمسية، مل

نه ميكن اإلشارة إىل حقيقة أن التوصل إىل تعريف معني إلدارة الرتاع الدويل إولتجاوز هذا ف .عقيد للمفهومالت
ويف هذا  .يتوقف على معيار تأهيل منط حمدد من التحركات مبثابة نشاطات تعترب من صميم إدارة الرتاع

ملساعي اليت تباشرها األطراف املعنية ا"أا عريفا حيدد إدارة الرتاع بت Bercovitchو Reganيقدم  الصدد،
ثالثة لتقليص مستويات العداء وإقرار نوع من النظام يف العالقات بني املتنازعني، واإلدارة  اذاا أو أطراف

تغري يف املواقف والسلوكات من الناجحة للرتاع هي تلك اليت تقود إىل حل كلي للقضايا اخلالفية مبا ينجر عنه 
 )97(".وصل إىل تسوية مقبولة أو وقف إلطالق النار مثلما هو معهود يف العالقات بني الدولأو على األقل الت

أن مفهوم إدارة الرتاع يقصد ا احلد من الرتاع أو التخفيف أو  Fred Tannerيرى فريد تاينر  -
  )98(.احتواءه وليس بالضرورة حله

رتاع تعين القضاء على العنف بواسطة يرى أن إدارة ال William I  Zartmanأما وليام األول  -
عن طريق املعاهد  التفاعل من منط تدمريي إىل بنائيالتعامل معه على املستوى السياسي وتغيريه من منط 

  )99(.كومية واليت أصبح هلا تأثري قوي يف إدارة الرتاعاحلاألكادميية واملؤسسات أو املنظمات غري 

  :Crisis  األزمــة.  1
 نقطة التحول فهي تطلق للداللة على ينرجع أصوهلا التارخيية إىل الطب اإلغريقي، وتعكلمة قدمية ت 

  .)100(حدوث تغري جوهري ومفاجئ يف جسم اإلنسان
وهي نوع من األوضاع اليت يصعب وصفها أو وضع تعريف هلا، فهي ختتلف عن املهددات   

)Threats( وعن الرتاعات ،)Disputes ( وعن الرتاعات املسلحة)Armed conflict( وهي تستدعي ،
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تدخل اتمع الدويل على النحو الذي حدث بالنسبة ألكراد العراق، أو على النحو الذي حدث يف الصومال، 
على النحو الذي مسي بأزمة البحريات   Major crisis، أو حادة   Incipient Crisisوقد تكون مبتدئة 

ة يترتب عليها سقوط عدد كبري من القتلى بسرعة شديدة قبل أن فاآلثار النامجة عن األزمة احلاد. الكربى
يتمكن اتمع الدويل من التدخل، بينما يصعب على احلكومة املعنية معاجلة الوضع مبفردها، ودد األزمة 
السلم واألمن الدوليني بصفة مباشرة ملا حتدثه من كوارث إنسانية، من بينها تدفق الالجئني، وما قد يتطلبه 

  .لك من جمهودات إلغاثتهمذ
رحلة اليت دد حبدوث حتول املبأا وصول عناصر الصراع يف عالقة ما إىل  ألزمةكورال بيل ايعرف 

 )101(.جذري يف طبيعة هذه العالقة

كما أن غياب وجود تعريف واضح لألزمة يف حقيقة األمر يعكس يف الواقع ظاهرة استمرار اخلالف 
ضطربة يف دولة ما ميكن أن تؤدي باالعتراف بالتدخل اإلنساين حول وجود أوضاع داخلية م

Humanitarian Interventionأو احلروب , ، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان الصارخة
  .أو حاالت ااعات, الداخلية

  :إدارة األزمة.  2
حيث تتم إدارة . )102(واتو هي حماولة السيطرة على األزمة للحيلولة دون تفاقمها بواسطة جهود وأد

  :)103(األزمة عن طريق جمموعة من املراحل هي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : التنافس.  3
هي حالة خاصة من الرتاع بكوا موقفا ينظم فيه الصراع بقواعد مقبولة بالتبادل أو مفروضة يطيعها و

  .)104(األفراد عادة دون أن يسعى أحدهم إىل منع األخر من حتقيق أهدافه

  :التوتر . 4
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يشري هذا املصطلح إىل حالة عداء وختوف وشكوك وتصور لتباين املصاحل أو رمبا الرغبة يف السيطرة أو 
حتقيق االنتقام، غري أنه يبقى يف هذا اإلطار دون أن يتعداه ليشمل تعارضا فعليا وصرحيا و جهودا متبادلة من 

كما أن . على الرتاع وكثريا ما رافقت انفجار الرتاع األطراف للتأثري على بعضهم البعض، و التوتر حالة سابقة
أسباب التوتر هي يف الغالب مرتبطة بشكل وثيق بأسباب الرتاع، إىل جانب ذلك فإن التوترات إذا حتولت إىل 
شكل خطري قد تكون بدورها عامال مساعدا أو رئيسيا حلدوث الرتاع طاملا أا تؤثر على عملية صنع 

  .)105(القرار

  :حلـرب ا.  5
فعل اجتماعي داخلي من جهة و بني اتمعات من جهة ثانية وتتم ممارسته "  :يعرفها كيلمان بأا -

  .)106( "يف نطاق دولة واحدة أو يف النطاق الدويل
إن احلرب وسيلة لغاية فالسالح ميكن أن يستخدم للخري وللشر  "  :تعريف كاليد إيغلتون بأا -

أو األهداف اليت استخدمت احلرب من أجلها مقبولة   راضاألغ بعض على حد السواء، و
فهي أداة لتسوية الرتاعات،   ...احلرب تؤدي وظائف رئيسية للمجتمع اإلنساين  لإلنسانية، و

 أحدهميقول هي وظائف البد من احلفاظ عليها، ورمبا  و األخطاءمعاجلة  والستعادة احلقوق، و
يغيـر من  لكن هذا الو  ...الوظائفسوية لتأديـة هذه  غري و غبيةمن أداة  بأا مبالغةدون 

  .)107( "الوضـع شـيئا 

  :Emerging Threatsاملهددات الطارئة  .  6
و توصف بأا تطورات بني دولتني أو داخل الدولة، و اليت مل تصل بعد إىل درجة الرتاع أو الرتاع 

ليها على أا ديدات قد تصل إىل حد انفجار نزاع أو األزمة احلادة، و لكن ميكن النظر إ )الصراع(املسلح 
مسلح أو إىل حد إحداث أزمة، و قد تتمثل هذه التهديدات يف تكريس أسلحة تقليدية على النحو الذي سبق 

أو تكريس أسلحة معقدة، أو احلصول على قدرات فنية و تكنولوجية  1996الرتاع الذي شب يف رواندا 
  .)108(لصنع أسلحة الدمار الشامل

  :Settlement of conflict الرتاعتسوية .  7

و يعين التوصل إىل اتفاق بشأن الرتاع بني أطرافه حبيث يتمكنون من إاء حالة الرتاع املسلح و تنهي   
حالة السلوك الرتاعي العنيف، و قد يعين هذا اية الرتاع من الناحية االتفاقية و لكن جند أن معظم الرتاعات 

سويتها تعود إىل السطح مرة أخرى وتندلع من جديد من الناحية العملية، وذلك ألن النمط السلوكي اليت يتم ت
قد ال تكون سويت من  Structural Contradictionوالتناقضات اهليكلية  Conflict Attitudeللرتاع

  .)109(مل تتم Social Changeناحية املمارسة الواقعية، مبعىن أن عملية التغيري االجتماعي 
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  :  Conflict Resolution فض الرتاع. 8
وهو مصطلح أكثر مشوال من مصطلح إدارة الرتاع أو تسويته، ذلك أنه يتضمن خماطبة األسباب 
اجلذرية للرتاع و حلها، مبعىن إاء احلالة العدائية بني أطراف الرتاع، وتغيري بنية الرتاع، والشك أن املصطلح 

ه يستخدم لإلشارة إلحداث عملية التغيري وإىل اكتماهلا يف آن واحد، كما أن يشوبه بعض الغموض طاملا أن
هناك غموض فيما يتصل به كعلم متخصص وحمدد ومعروف، وكنشاط يقوم به ناس يستخدمون املصطلح 

  .)110(أوال يستخدمونه و حيث يتكامل املعنيان

  : Conflict Transformation حتول الرتاع .  9
هامة من وراء فض الرتاع، كما قد يعين به أحد مراحل التطور يف عملية فض الرتاع، و يعىن به خطوة 

حيث يكون اهلدف هو  Asymmetricوللمصطلح مدلول خاص بالنسبة للرتاعات غري املتماثلة األطراف 
من ويعين التحول سلسلة . إحداث التحول يف العالقات االجتماعية من عالقات غري عادلة إىل عالقات عادلة

اخلطوات االنتقالية الضرورية لتحقيق السالم، كما يعين حتول األطراف، و حتول العالقات، و حتول األوضاع 
  .)111(اليت أدت إىل الرتاع

  :  Problem Solvingج حل املشكلة .  10
كة، للرتاع حبيث يصلون إىل تسوية مشتر همارؤو هو ج يتبعه أطراف الرتاع يتمثل يف إعادة النظر يف 

  .)112(حصيلتها مرضية هلم مجيعا

 : Peace Makingصنـع السـالم .  11

هذه اإلستراتيجية تعين عملية التحرك حنو الرتاع بطريقة طوعية حبيث تعتمد على التفاوض، التفاهم، الوساطة، 
تفاقيات مسبقة أو التحكم، التوافق، احلل باألساليب القانونية، العمل من خالل املنظمات اإلقليمية، االلتزام با

بأية وسائل سلمية أخرى مثل الزيارات املتكررة للطرف الساعي للوساطة والضغط من أجل صاحل السالم أو 
حىت الوصول إىل التهديدات املعلنة اجتاه األطراف املتنازعة أو املتصارعة وتتضمن عملية السالم مرحلتني 

  :أساسيتني
هود السلمية السابق ذكرنا من أجل إيقاف الصدام أو حتييده ودف إىل استخدام اجل :املرحلة األوىل •

 .والوصول إىل استقرار األوضاع على أرض الصراع ما أمكن
واهلدف يكون فيها أكرب من جمرد إيقاف الصدمات واستقرار األوضاع على األرض، : املرحلة الثانية •

 .)113(أو الرتاع  بل إن اهلدف هو أن يكون الوصول إىل حال سلمي سياسي ينهي الصراع
 :Peace  Keepingحفـظ السـالم   .   12
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وتتضمن هذه اإلستراتيجية نشر قوات مسلحة أو شرطة مدنية أو متطوعني مدنيني للمعاونة واملساعدة 
وجيب أن نضع يف . يف تنفيذ أية اتفاقيات يكون قد مت الوصول إليها بني حكومات أطراف الصراع أو الرتاع

ولكن تدخل ضمن إجراءات األمم  Self Defenseهذه القوات ال تعين الدفاع عن النفس  االعتبار أن نشر
حبيث  Peace Keeping Traditional حفظ السالم التقليدي املتحدة لألمن التعاوين الدويل مما يطلق عليه

ورها أن القوات اليت تعمل وتنشر حلفظ السالم جيب أن تكون بدون سالح أو مزودة بأسلحة خفيفة، د
الرئيسي مراقبة أي أعمال غري سلمية سبق االتفاق عليها أو يف جمال التحقق من وقت إطالق النار والتأكد من 
تطبيقيه، كما تباشر هذه القوات أي إجراءات انسحاب عسكري مت االتفاق عليه أو بناء مناطق عازلة بني 

الم الدولية يف كشمري أو تلك اليت ، ومن أمثلة ذلك قوات حفظ السBuffer Zoneاألطراف املتصارعة 
 مت خالل مرحلة املفاوضات حىت وإسرائيلبني ومصر نشرت يف قربص، أو القوات املتعددة اجلنسيات يف سيناء 

بينهما، كما توجد قوات حفظ السالم يف منطقة اجلوالن السورية طبقا التفاق  اتفاقية السالم إىلوصل تال
، كما حدث ذلك أيضا يف الكونغـو، ويضاف إىل 1974يف عام  ةرائيليالفصل بني القوات السورية واإلس

 Expended Peaceذلك مهام أخرى لقوات حفظ السـالم الدولية اليت يطلق عليه احلفـظ املمتد

keeping  كحماية حقوق اإلنسان أو القيام باملهام التمهيدية املدنية كمراقبة االنتخابات السياسية يف بلدنا
زاهتها وأا تعرب عن رأي األغلبية السكانية بشكل دميقراطي أو تقدمي املعاونة اإلدارية للدول للتأكد من ن

ملساعدا يف بناء هياكل وتسيري أمور احلكم وممارسة سيادة الدولة يف إطار دميقراطي ومن أبرز األمثلة على 
  .)114(ذلك ما حدث يف وكمبوديا 

  :Peace Buildingبنــاء السالم .  13
وهي عملية طويلة األمد جتمع بني صنع السالم من ناحية وحفظ السالم من ناحية أخرى، وختاطب 

يف الرتاع للتقرب من عملية انقضاء الرتاع وحتوله، وبالنظر   Structural اهليكليةعملية بناء السالم القضايا 
سلوكية لطريف الرتاع، وأن عملية إىل الرتاع ميكن مالحظة أن عملية صنع السالم دف إىل تغيري األمناط ال

حفظ السالم دف إىل خفض مستوى السلوك املدمر بينهما، كما دف إىل إزالة التناقضات اليت تكمن يف 
  .)115(جذور الرتاع 

  حتول طبيعة ومصادر الرتاعات الدولية: املطلب الثاين
  حتول طبيعة الرتاعات الدولية : أوال 

 :Conflicts Domainجمـال الرتاع .  1
واية  Intrapersonalلقد مشل منظرو الرتاعات كافة أشكال الرتاعات بدء بالرتاعات بني األشخاص 

) Dexaltation(واالحنسار ) Exaltation(وكل مراحل التصعيد ) International(بالرتاعات الدولية 
حقوق اإلنسان إىل مخس  حول أسباب انتهاكات) Leiden(اليت متر ا ولقد أشار برنامج جامعة ليدن 
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 Pease full stableاألوضاع السلمية املستقرة"اليت تسمى مبرحلة  األوىل املرحلةمراحل للرتاعات، وتبدأ 
situation   املرحلة الثانيةواليت تتصف بدرجة عاليـة من االستقرار السياسي و شرعيـة النظـام تليـها 

وهي تتصف بتنامي "  political tension situation" سيـاسيا مرحلة األوضـاع املضـطربة"وهي 
مرحلة " وهياملرحلة الثالثة و تزايد االنقسامات االجتماعية و السياسية، مث  مستويات من الضغوط املنتظمة

واليت يتصاعد فيها التوتر إىل أزمة سياسية " Violent political conflict"" الرتاع السياسي العنيف
Political Crisis يار الشرعية السياسية للحكومة املوجودة وقبول عام ملمارسة سياسة ومييز هذه املرحلة ا

قتيـل يف العام وهذا ما أشار إليه  100العنف الفصائلي و الذي يقـاس عادة بعدد القتـلى الذي يتجاوز 
لرتاع ا"فهـي مرحـلة  املرحـلة الرابعةأمـا . )116(نزاعا  114برنامـج جامعة ليدن إىل وجود 

ويتميز بعداء مفتوح و بصراع مسلح بني الفصائل و " Lau Intensity Conflict" "املنخفـض احلدة
نزاع  42يف السنة حيث رصد برنامج جامعة ليدن حوايل 1000إىل  100يقاس بعدد  القتلى يصل إىل حوايل 

 High"شديد احلدة الرتاع ال مرحلةواألخرية هي  املرحلة اخلامسة، أما 1998من هذا النوع عام 

Intensity Conflict " ويتميز بوجود حرب معلنة بني اجلماعات الغرمية و بالدمار الشامل و نزوح أعداد
نزاع  16فأكثر يف السنة ورصد برنامج ليدن حوايل  1000كبرية من السكان و تقاس بعدد القتلى يصل إىل 

  .1998يف العام 
كرست الدراسات اإلحصائية التقليدية للرتاعات الدولية منذ عقد اخلمسينيات من القرن املاضي  

للحروب بني الدول واحلروب ذات الصلة، لكن الدراسة اجلديدة يف هذا الصـدد هي تلك اليت أجـراها 
قاما حيث ) War Project)117" مشروع احلرب"بعنـوان Correlates وكورولتيس Singerسينغر 

النظام الدويل يف طريف  أعضاءاحد  األقلصراعات مسلحة تضم على حبصر احلروب بني الدول واليت صنفت ك
  . 01الرتاع وختلف ما ال يقل عن الف قتيل وهذا ما يوضحه امللحق رقم 

    :اجتاهات الرتاع.  2
من الواضح أنه من الصعب وضع اجتاهات ذات معىن حول الرتاعات ما بعد احلرب الباردة حيث 

دلت على احنسار ثابت يف الغالب يف عدد  1996-1989الفترة ما بنيإن  Appsalaرصدت جامعة ابساال 
  . )118(الرتاعات املسلحة الرئيسية على مستوى العامل

أوردا نوعا جديدا من الرتاعات  حني Axellو إكسيل  Vallensteenكما أكد كال من فالستني  
يد سلطة الدولة القائمة ودد الوحدة ظهر يف العقد األخري من القرن املاضي نوع يؤكد بصفة أولية على حتد

كما حدث . اإلقليمية للدولة اليت قد تنتهي بالدولة إىل جزئيات ال يوجد من بينها من يستطيع السيطرة عليها
و إلجياد مقياس لدرجة التصعيد ودرجة االخنفاض يف الرتاع استخدم برنامج . )119(ايف حالة الصومال و ليبريي
كما جرت حماوالت لتدوين االختالفات ) Variables(اإلنسان ثالثة عشر متغريا ليدن النتهاكات حقوق 
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والتغيريات اإلقليمية يف حالة وقوع أمناط خمتلفة من الرتاعات وقد كانت واحدة من أهم النتائج اليت توصل إليه 
  .)120(سنة 12يف  Gurrقور 

     :Conflict Distributionتوزيع الرتاع .  3
 Regional Patternن الباحثني أن النمط السائد يف فض الرتاعات هو النمط اإلقليمي يتفق الكثري م

واليت ال   Pluralistic Security Communitiesاآلمنةبني اتمعات املتعددة  Holsti هولسيتومييز 
مناطـق توجد فيما بينها ترتيبـات للتحول للحرب بني أعضـاءها كأمريكا الشمـالية وأوروبا الغربيـة و

كحالة املنطقـة الكاربيـة ومنطقة جنـوب الباسفيك، ومنـاطق الالحرب   Zones Of Peaceالسالم
No-War Zones كمنطقة جنوب شرق آسيا ومناطق احلربZones Of War   كحالة إفريقيا والشرق

   )121(.األوسط و جنوب آسيا
  :Types  Conflict أمناط الرتاع .   4

ليا تسودها الفوضى وهذا لتباين املعايري اأن التصنيفات املوجودة لدينا ح من املالحظ يف الواقع
املستخدمة لدى كل باحث واعتماد كل واحد على معايري ال تتطابق يف الغالب مع بعضها البعض حيث جند 

وحة من يستخدم أسلوب التمييز بني أطراف الرتاع كمعيار التحليل الرتاع، و هناك من يستخدم القضايا املطر
وقد أورد البعض تصنيف . و هناك من يلجأ إىل تصنيف األسباب اليت أدت إىل الرتاعات لتحليلها. يف الرتاع

والثاين الرتاع داخل الدولة  Interstateعمليا ألمناط الرتاعات على أساس منطني األول الرتاع مابني الدول 
Non-Interstate التايل) 01(و هذا ما يوضحه اجلدول :  

 جدول 01: تصنيف عملييت الرتاعات
  النـزاع  النمـط  مثــال

 بني دولة و أخرى 1 1991حرب اخلليج 

  داخل الدولة 2 اجلزائر
 إيديولوجي/ ثوري

 انفصال/ هوية  3 سرييالنكا

 فئوي/ فصائلي  4 ليبرييا

  
  

Source: Miall, Ramsbotham and Woodhouse, 1999. 



  اإلطار النظري و املفاهيمي لدراسة الدبلوماسية وإدارة الرتاعات الدولية                                                             األولالفصل 

 51

ك جمموعة من يرجع كل من ميال و رمسيوثام و ودهاوس الرتاعات من زاوية تارخيية كذلك هنا:  أوال 
 كما ترجع جذور هذه الرتاعات إىل التسويات السياسية اليت Rivalriesالرتاعات القائمة على أساس التنافس 

متت بنهاية احلرب العاملية الثانية منها فترة تصفية االستعمار خالل عقد اخلمسينيات والستينات من القرن 
لني ظهور جيل جديد من الرتعات اليت يغذيها التدهور البيئي املاضي وفترة ما بعد االستعمار، ويتوقع بعض احملل

  .والتوتر بني الشمال واجلنوب وتعدد األسلحة باإلضافة إىل ايار الدول الضعيفة بسبب العوملة والتجزئة
بأن نظام التصنيف جيب أن يبقى كنظام نظري بقدر اإلمكان  Singerما نصح به سينغر :  ثـانيـا

حيث بوب سينغر تصنيفه للرتاعات على الوضع السياسي ألطراف الرتاع . ريات مبسطةكي ال تقع يف تغي
  : )122(إىل

 . احلروب بني الدول  -أ 
كاحلروب االستعمارية ولكنه يصنف ، Extra Systematic Warsاحلروب خارج النظام الدويل  - ب 

 . حمدثا إىل نوعني من الرتاعات الداخلية
مجاعة ثورية منتفضة داخل إقليم الدولة " ب"رافها على عكس احلروب األهلية اليت يكون أحد أط  -ج 

 .املعترف له
قة حبيث يأيت التحدي يف املستعمرة الساب Intra-State Warاحلرب الداخلية األكثر تعقيدا منوذج   -د 

، أو عرقية أو لغوية أو دينية أو سالليةمن مجاعة ثقافية معينة تتميز عن اجلماعات األخرى خبصائص 
  .بعالقة الدم

على أساس أربعة  1989فقد صنف الرتاع الدويل أو الرتاع بني الدول يف عام  Holstiأما هولسيت  
نزاعات تتعلق باإلقليم، و نزاعات تتعلق بالثروة : هيوعشرين موضوعا، قام بتجميعها يف مخس جمموعات 

االقتصادية، و نزاعات أفرزا عملية بناء الدولة احلديثة، ونزاعات إيديولوجية و أخريا نزاعات التعاطف 
اإلنساين  واليت متثلها العرقية والدين وخلص هولسيت أن احلالتني األوليتني قد احنسرتا، أما التصنيفات الثالثة 

  :خرية فقد تزايدت، وانتهى إىل أربع جمموعات من الرتاعات يف اية املطاف األ
  .1962الدولة العادية مقابل حروب الدول، و ضرب مثال برتاع الصني و اهلند سنة : األوىل
  .التدخل األمريكي يف الفيتنام :  التدخل املسلح الذي خيلق عدد كبري من األرواح مثال ذلك  : الثانية
وهي حروب داخلية تستهدف حتقيق أهداف إيديولوجية  Decolonization Warحروب التحرير : ةالثالث

  .كما يف حال السينديروز و لومنسو يف البريو 
واليت تشمل املقاومة املسلحة من قبل مجاعات   Nations State Warsحروب الدول القومية : الرابعة

 نيجرييا، و مبقارنة تقسيمي كل من سنغر وهولسيت جندمها يتفقان عرقية و لغوية و دينية كحالة مجاعة االيبو يف
يف كون _ إذا ما حذفنا تصنيف هولسيت حلروب التحرير وتصنيف سينغر للحروب خارج النظام الدويل-



  اإلطار النظري و املفاهيمي لدراسة الدبلوماسية وإدارة الرتاعات الدولية                                                             األولالفصل 

 52

لنمط الرتاعات السائد حاليا هو املتعلق برتاعات اهلوية واالنفصال وكذلك احلروب األهلية وحروب داخل 
  .Power Struggle الرتاع املتعلق بصراع السلطة الدول واألخري

نقصد بالرتاعات الثورية اإليديولوجية اليت تشتمل على أكثر األهداف غموضا بتغري طبيعة احلكومة يف 
دولة ما كتغيري النظام من الرأمسايل إىل االشتراكي، أما مصطلح نزاعات اهلوية واالنفصال فهو يتضمن الوضع 

  .)123(و الطائفة أو اجلماعات الطائفية كيفما كان تعريفهما وعالقتها بالدولةالبيئي للجماعات أ
الصراع الفصائلي هو صراع من أجل السيطرة على الدولة أو أجزاء منها كما ميكن إضافة نوع آخر 

   Communal Conflicts:يتعلق بالرتاع حول املوارد بني مجاعات رعوية متنقلة ميكن تسميته
هناك نزاعات ال تدخل يف هذا التقسيم، ففي احملاوالت اليت وردت يف التحليل املاركسي  و بطبيعة احلال

  .باعتباره صراعا طبقيا" يالثوري اإليديولوج"على أن النمط الثاين ". الصراع العرقي"للنمط الثالث للرتاعات 
تتضاءل وفق  يالحظ أن الرتاعات العرقية ميكن أن تكرب أو John Darbyكما جند أن جون داريب 

  .لوضعيتها ووفقا للظروف 
للرتاعات، وأن الواقع املعاش يوجد فيه منطني من " سينغري"ويف األخري يرى بعض احملللني أن تصنيف 

نزاع بني الدول ونزاع داخل الدول ضمـن ما يسمى بالنـزاعات الدولية االجتماعية . الرتاع
International Social Conflicts.  

  :Conflict Costsلنـزاع تكلفـة ا.   5
للرتاعات أمهية كبرية يف ما يتعلق باملعلومات املتاحة الضخمة عن تكلفتها اإلنسانية واملادية فاإلحصاءات       

نزاعا مسلحا رئيسيا حدثت يف الدول العامل خالل الفترة  150مليون روح أزهقت يف حوايل  28تقدر حبوايل 
يف  5%وبينما بلغت حوادث القتل العرقي يف أوساط املدنيني حوايل . منا هذااليت عقبت احلرب العاملية إىل يو

بنهاية  60% يف احلرب العاملية الثانية مث وصلت إىل 50%جند أن النسبة قد ارتفعت إىل . احلرب العاملية األوىل
، و يضاف Unicef فالقرن العشرين وميثل النساء واألطفال معظمها وذلك وفقا لإلحصاءات منظمة اليونيسي

إىل ذلك ما أوردته املندوبية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة من تقديرات فيما سببته الرتاعات 
  .1993مليون عام  24مليون و نزوح  8.2من جلوء 
 نظرية الرتاع االجتماعي املتأصل :  

لي لفض الرتاعات منذ أواخر عقد الرتاع االجتماعي املتأصل كنموذج حتلي Azarلقد تناول ادوارد آزار 
حيث أكد من خالل دراسة  John Burtonالقرن املاضي مبسامهة جون بريتون  نالسبعينات والثمانينات م

عن الرتاع االجتماعي املتأصل أن ذلك العامل ميثل الصراع العنيف الطويل الذي تقوده مجاعات فئوية أو 
ينها األمن واالعتراف والقبول م واحلصول على قسط عادل طائفية أو عرقية لتحقيق حاجات أساسية من ب
  .)124(من املؤسسات السياسية و املشاركة االقتصادية

  :أهم املصادر الرتاعات الدولية: ثانيا 
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  :املصادر الداخلية للرتاع. 1
  :اخللفــية.  1.1

يجة للحرمان من توصل الدارسون لعلم الرتاعات الداخلية أن هذه الرتاعات غالبا ما حتدث كنت
كاألمن من االعتداء اجلسماين وحق الرفاهية واالعتراف  Humain Needsاحلاجات األساسية لإلنسان 

  .باهلوية الثقافية وعملية اختاذ القرار والوالية على املوارد الطبيعية
مصدرا آخر للحاجات اإلنسانية وهو  Rothschildوروتشيلد   Lakeو يضيف كل من ليك 

  .)125(مما خيفيه هذا العامل يف املستقبل من حترك الرتاعات العرقية  Collective Feass جلماعيةاملخاوف ا
  :األحقاد التارخيية.   2.1

  :أربعة أسباب أساسية لألحقاد التارخيية Harffوهارف  Gurrيرى  كل من قور  -
  Conquedالفتح  :أوهلا -
 States Building Processعملية بناء الدولة  :ثانيها -
  Immigrationاهلجرة  :ثالثها -
 Economic Developmentالتنمية االقتصادية  :ورابعها -

إن العديد من الرتاعات املعاصرة تعرب عن حالة انعكاس مستمر لدورة األحقاد سواء كانت عرقية أو 
ستمر حيث إن العنف يساهم يف حدة العداء واملخاوف اليت ميكن أن ت  Cultural Genocideإبادة ثقافية

ألجيال عديدة وعندما حتدث تغريات مفاجئة عن البيئة السياسية واالقتصادية وتظهر ديدات أمنية مل تكن يف 
  .)126(احلسبان فإن ردة الفعل الطرف املهشم يصعب التكهن ا

  :Contemporary Grievancesاملعاصرة األحقاد . 3.1
يت تواجه اخلطر حتتوي على معلومات يف غاية على األقليات ال Gurrإن الدراسة اليت أجراها قور 

األمهية حول أنواع املعاناة املعاصرة اليت تقود اجلماعات للدفاع عن حقها يف احلكم الذايت واملطالبة باملشاركة 
  )127(يف احلكم وصناعة القرار وإعطاءها قدرا أكرب من احلقوق الثقافية واالقتصادية

  :ط اجلماعةشروط حدوث التعبئة يف أوسا.  4.1
إن اجلماعات املهشمة ال تفكر بطريقة تلقائية بأن عدم املساواة الذي مييزها عن األخرى أمر غري عادل 
وحىت لو ساد لديها هذا االعتقاد فإا ال تطلب بطريقة تلقائية تصحيح األوضاع، ولذلك فإن هناك مجاعات 

ا احملللون حلدوث التعبئة داخل هذه األوساط عانت من االضطهاد على فترات طويلة ومن الشروط اليت وضعه
  )128(:مايلي

إن وجود أقلية يف إقليم حمدد أو رقعة جغرافية حمددة  :Ethnic Geography اجلغرافية العرقية •
ومتركزها فيه يقوى االنتماء باهلوية العرقية ويقوى قدرة هذه اجلماعة على التنظيم فاجلغرافية العرقية تساعد 

  .هدافعلى حتديد األ
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وهي التنظيم القادر على : Leadership and political organisation القيادة والتنظيم السياسي •
 .تنظيم اجلماعة ويعرب عن املعاناة وحيركها

تنتهز اجلماعات فرص تغري ظروف كتبين : New opportunitiesتغيري الظروف وظهور فرص جديدة  •
نظام احلزب الواحد، أو صعود حكومة معتدلة إىل السلطة نظام تعددي دميقراطي يف دولة كانت تعمل ب
 .وهذا لتقدمي مطالبها آملة أن يستجاب ملطاحمها

  :للرتاعات اإلقليميةاملصادر الدولية و.  2
  عامل اجلوار: أوال 

مجاعة عرقية سياسية مشتركة يف الدولة والدولة  122أن هناك حوايل  إىلGurr أشارت دراسة قور 
وترتبط فيما بينها بروابط اللغة، لذلك فإن اندالع نزاع يف دولة ما يكون له انعكاسات وآثار يف ااورة هلا 

دولة أخرى من بينها حركة املتمردين وحركة الالجئني عرب احلدود وعملية الشحن واحلشد العرقي اليت ميكن 
  .أن تتم يف الدولة ااورة ولدى نفس القومية

جلماعة مهيمنة يف دولة أخرى مما قد حيدو ذه اجلماعة أن تلتحق باجلماعة  وقد تتبع أقلية يف دولة ما
ومن أبرز األمثلة على ذلك سلوك هتلر جتاه دول اجلوار حيث سعى إىل ضم . األم املهيمنة يف الدول األخرى

  .دة لتكوين دولة أملانية واح" دانزيغ" بولندا"و " السوديت" ااألقليات األملانية يف تشيكوسلوفاكي
حول أسباب ومضامني الرتاعات العرقية أشار إىل أن الرتاعات العرقية  Gurrويف الدراسة اليت أجراها 

 .  غالبا ما تندلع عندما تبدأ الدولة املتعددة األعراق يف االنقسام وتنجح مجاعة منها يف االنفصال كنتيجة لذلك
قية ألسباب إستراتيجية كما حيدث يف منطقة باإلضافة إىل أن بعض الدول ميكن أن تنخرط يف نزاعات عر

كما سبق أن اخنرطت يف نزاعات إيديولوجية يف فترة احلرب . البحريات ويف آسيا الوسطى وآسيا الصغرى
  . )129(الباردة

وهناك عوامل أخرى تلعب دورا كأن تسنح الفرص لدولة لإلضرار بدولة أخرى أو إلرباكها باعتبار أن 
معها أو نزاع أو منافسة حول ثروة أو موارد حمددة أو ألسباب تتعلق بأطماع اقتصادية  تلك الدولة على عداء

ويف هذه احلالة تسعى الدولة املتدخلة حلماية األقلية يف الدول املتدخلة لديها بدافع الرغبة يف استغالل موارد 
  .هامة أو الوصول إىل تلك املوارد

البا ما يؤدي إىل تصعيد الرتاع فإذا ما تدخلت دولة يف وهناك ما يثبت بوضوح أن التدخل اخلارجي غ
فإن الرتاع يظهر يف شكل استغالل للدولة املتدخل لديها  Instrumental Reasonsنزاع ألسباب وصوليه 

أكثر من كونه حماولة لتسوية املشكلة وقد يؤدي تدخل الدولة يف الدولة أخرى إىل تدخل مضاد من قبل دولة 
  Northedje  لبنان وقربص وأنغوال وشرق زائري، و قد الحظ كل من نورث إيدجثالثة كما حدث يف

أن التدخل يف الرتاع غالبا ما يقود إىل تدخل مضاد وتكون نتيجة ذلك إن الدولة  Donelanودونيالن 
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صبح املتدخلة ال حتصل على شيء بينما تتحمل الدولة املتدخلة ودولة التدخل تكلفة عالية نتيجة تدخلهما وي
  .)130(الرتاع متأصل

  املصادر االقلمية للرتاع : ثانيا
لقد أسهمت اية احلرب واصطباغ السياسات الدولية بصبغة إقليمية إىل إلقاء الضوء على أمهية التفسري 

فالنسبة ألوروبا وإفريقيا فإن ) 01(مبثابة إعادة للجدول ) 03و  02(اإلقليمي للرتاعات حيث يعترب اجلدوالن 
جمموعات مميزة حيث بدأت يف تواريخ قريبة من بعضها يف فترة ما بعد احلرب الباردة وكان هلا إفراز هناك 

، ويف كل من Regional Diffusion، و إثر االنتشار على كل اإلقليم Regional Sill-overإقليمي 
وقد أشارت . النفصالالقارتني جند أن تصنيفات الرتاعات هي من النمط الثالث املتعلق برتاعات اهلوية وا

إىل وجود ما يثبت ظاهرة االنتشار اإلقليمي، ولكن  1989الدراسات اليت أجريت علي نزاعات ما قبل عام 
بسبب الكوارث اليت يصعب وضع قياس هلا مل يكن من املمكن تقييم عما إذا كان األثر اإلقليمي قد بدأ يتبني 

  .1989من بعد العام 
 1997-1995ح الرتاعات الرئيسية املميتة من حيث اإلقليم و النوع خالل الفترة يوض: )02(جدول            

 فصائلي  اموع
هوية 

 الفصال
ثوري 

 إيديولوجي 
نزاع 
  دويل 

نوع         
 الرتاع

 اإلقليم       

 إفـريقـيا - 3 8 2 13

 أسيـــا - 4 10 2 16

 أوروبـا - - 7 1 8

 أمريكا الالتينية  - 3 - 1 4

 الشرق األوسط - 3 4 - 7

       
    

  
  
  
  

Source: Miall, Ramsbotham and woodhouse, 1999 
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  1997- 1995الرتاعات املميتة من حيث اإلقليم و تاريخ البداية خالل الفترة : )03(جدول        

 تواريخ بداية الرتاعات املعاصرة
  البداية        

 اإلقليم       
1966 ،1973 ،1975 ،1983 ،1989 ،1989 ،1990 ،1991 ،
1992 ،1993 ،1993 ،1994 ،1996.  

 إفـريقـيا

1948 ،1968 ،1975 ،1975 ،1978 ،1979 ،1981 ،1982 ،
1983 ،1984 ،1986 ،1989 ،1990 ،1992 ،1992 ،1997. 

 أسيـــا

 أوروبـا  .1997، 1992، 1992، 1991، 1991، 1991، 1969، 1964
 أمريكا الالتينية  .1994، 1980، 1986، 1964
 الشرق األوسط .1992، 1992، 1983، 1980، 1979، 1976، 1948

  
        

يف ما تلفظه على املنطـقة  تتمثلOutward   واآلثار اإلقليمية للرتاعات ذات خاصية حنو اخلارج
Spill-Over   مبا يشبه العدوىContagion  واالنتشار  Diffusion  كما هلا خاصية حنو الداخل ،

Inwards   كالتأثريInfluence  التدخل، وInterference  التوسط، وIntervention   فللحروب
الداخلية آثار خارجية على اإلقليم ككل وهذه اآلثار تنتج عن انتشار األسلحة والتفكك االقتصادي والصالت 
باإلرهاب وتدفقات الالجئني، وتلقي بظالهلا على السياسات اإلقليمية عندما تنجر الدول ااورة إىل املواجهة 

ة بني أكثر من دولة، ويصل التحدي الذي تواجهه احلكومة يف بعض احلاالت حبيث بفضل وجود قبائل مشترك
يكون مصدره من اخلارج متاما، ومن أمثلة ذلك منطقة البحريات الكربى عندما جلأ عدد من توتسي رواندا  

يش قبل إىل أوغندا، و آواهم الرئيس مـوسيفيين، و استعان م لتقوية نظامه عن طريق استقطام داخل اجل
مث بعد استقرار الوضع له وظهور تذمر من وجودهم بدؤوا يشكلون اجلبهة الوطنية الرواندية  1986وبعد عام 

، وقد قاد هذا بدوره 1994اليت استولت على هذه األوضاع يف رواندا خالل الفترة من أبريل إىل يوليو عام 
و تطور الوضع بقيام توتسيي رواندا مبتابعة اهلوتو إىل تقوية قبضة التوتسي على النظام يف بورندي ااورة، 

  . )131(شرق زائري، والذين أواهم الرئيس األسبق موبوتو 1994الذين ارتكبوا جمازر 
إذن، هناك مصادر واضحة للرتاعات اإلقليمية حيث متتد مياه األار عرب حوض يشمل عدة دول يف 

زاع حدودي بني دولتني أو أكثر، وتنتشر القبائل عرب هذه اإلقليم متر عرب حدودها، أو عندما يكون هناك ن
احلدود، ويؤدي هذا بدوره إىل كثافة احلركة عربها حيث حتمل هذه احلركة أحيانا عوامل عدم االستقرار 
وميكن للترتيبات األمنية والتكامل اإلقليمي أن سببهما يف احتواء الرتاعات الداخلية واحلد منها باإلضافة إىل 

Source: Miall, Ramsbothan and woodhouse, 1999 
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التعاون عرب احلدود وتقليل أمهيتها، وقد ثبت ذلك من خالل التجربة األوروبية، وقد أشار هولسيت  تقوية
Holsti  ا شهدت القليل من احلروب بني دوهلا والقليل من الرتاعات  ةيف دراسته عن أمريكا الالتينيأ

  .)132(االنفصالية بسبب الترتيبات اإلقليمية
إىل   Zone of peaceومناطق السالم  Zone of Warق احلربويرجع البعض التناقض بني مناط

  Barry Buzanاستقـرار هياكـل السلطة يف العديـد من دول اإلقليـم، وقد أ جـرى باري بوزان 
خالل عقد الثمانينيات من   Regional Security Complex"مركب األمن اإلقليمي"دراسـة حول 

يها نفس االهتمامات األمنية، ووصل إىل املساحة اليت تتراوح ما بني القرن املاضي يف جمموعات من الدول لد
األقاليم اليت تسودها االضطرابات من حيث وجود أشكال عديدة للرتاع، ومرورا باألنظمة املؤمنة حيث متثل 

  .الدول األعضاء خماطر كامنة على بعضها البعض
  :  )133(مي بني الدول يف التايلو معاونوه عوامل االستقرار اإلقلي Buzanوقد حدد بوزان 

عدد الدول الالعبة يف وضع أمين معقد وحمدد، وأمناط التعامل الودية والعدائية، وتوزيع القوة 
  .بينها وعليه فإن درجة التغري يف النظام األمين معقد ميكن قياسها عن طريق أربع وحدات قياس هيكلية

  .احلفاظ على الوضع القائم :األوىل
  .لتغيري قد حيدث يف النظام األمين املعقدا :الثانية
أي تغيري خارجي ميكن أن يطرأ على مسألة احلدود كظهور دول جديدة أو اختفاء دول، أو :  الثالثة

  .خروجها من النظام األمين املعقد
  .دخول قوة خارجية ومسيطرة :الرابعة

 الكثريون هذه النظرية خالل عقد وبإتباع النهج التقليدي اجلديد املتبع يف اال األمين فقد تبىن
  .التسعينات يف حماولة للوصول إىل حمددات أكثر مشوال اتضح أا مالئمة

تأكيدا   Azarآزاروتكون املستويات الدولية واإلقليمية معا البعد الدويل للرتاعات املعاصرة حيث ذكر 
جتماعية يعترب واهيا وغري حقيقي، فاملصادر على ذلك بأن التمييز بني السياسات الدولية والسياسات احمللية اال

الدولية للرتاعات واليت تلقي بنفسها على الدول الضعيفة هلا أثر ديناميكي على السياسات الداخلية، كما أن 
املصادر الداخلية للرتاعات هلا انعكاسات دولية عندما حيدث فيها تصعيد إىل درجة أا تصبح أزمة على 

تا احلالتني فإن تصنيف الرتاع االجتماعي الدويل يفسر على مستوى الدولة مستوى الدولة، ويف كل
  .  )134(نفسها

  املصادر الدولية للنـزاع :  ثالثا
وقد ظهرت يف تلك الكتابات أراء  Azarلقد كتب الكثري عن حتليل الرتاعات املعاصرة منذ وفاة أزار 

و ملختلف األطر التحليلية اليت  1996رت عام خمتلفة تستحق االعتبار وميكن الرجوع لألعمال اليت نش
بالنسبة للحروب بني الدول على سبيل املثال،  Leveyاستخدمت، و بالرجوع إىل النهج الذي استخدمه ليفي 
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التقليدية يف مراجعته للنظريات املتضاربة   Levels of Analysisجند أنه استخدم ج مستويات التحليل 
 Levels ofفقد استخدم منوذج مستويات التسبيب  Suganamiا سوقانامي حول الرتاعات الدولية، أم

Causation 135(يف حتليله ألسباب احلرب(.  
جتربة على أسباب الرتاع يف الدول    Van de Goorومن ناحية أخرى أسس فان دي قور و آخرون

من أربعة أبعاد متبعني أسلوب  اليت نالت استقالهلا مباشرة بعد احلقبة االستعمارية على منوذج وظيفي قطاعي
  :يوضح ذلك) 04(واجلدول   Azarأزار 

 جدول 4 : مصادر الرتاعات املعاصرة اإلطار العام
  أمثـــــــلة  املستــــوى
  االنقسام بني مشال وجنوب,انتقالية جيوسياسية   دولـــي      

  دميغرافيا اجتماعية عرب احلدود, أمناط الزبائنية  إقليمــي
    :ـــةاحلال

  عرقي لاختال, انقسامات ثقافية: جمتمع ضعيف  اجتماعية
  حرمان نسيب,قاعدة فقرية للموارد : اقتصاد ضعيف  اقتصادية 
  نظام غري شرعي, حكومة متحيزة: نظام حكومي ضعيف  سياسية 

  ديناميكيات بني اجلماعات, حشد على مستوى اجلماعة  طرف الرتاع 
  قيادة سلب و ب, مصاحل فصائلية, ةسياسات إقصائي  الفرد/النخبة  

  
  
 

على   International Linkagesحول الصالت الدولية Azarوعليه ميكن األخذ بنظرية أزار 
، واحلرمان Communal contentة املستويات الدولية واإلقليمية، وكذلك ما تطرق إليه حول مكون اجلماع

على مستويات الدولة االجتماعية   Governanceواحلكم  Deprivation of Needsمن احلاجات
على مستوى  Process Dynamics واالقتصادية والسياسية، وكذلك ما أطلق عليه ديناميكية العملية

  . أطراف الرتاع والنخبة والفرد
كما أن عدد كبريا من احملللني يضع مصادر الرتاعات املعاصرة على املستوى الدويل وينظر إىل نزاعات 

  :)136(بارها تعبري حملي عن عملية تتم بانتظام حيث هناك نقطتان هامتانحمددة باعت
أن معظم االضطرابات اليت حدثت يف أفريقيا ويف منطقة البلقان وعلى طول حدود  :النقطة األوىل -

مجهوريات اإلحتاد السوفيايت السابقة يف عقد التسعينات من القرن املاضي تعود إىل ما أفرزته اية 

Source: Mial, Ramsbothan and Woodhouse, 1996 
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اردة حيث ألغت القواعد واحلدود اليت كانت حتكم النظام الدويل القدمي ومل تكن معامل احلرب الب
 .النظام الدويل اجلديد قد اتضحت

هذه الضغوط الدولية عرضت دول ما بعد اية احلقبة االستعمارية للنصف يف العديد من النواحي 
  .أعراضها نشوء الرتاعات املعاصرة وأسهمت يف خلق األزمة اليت واجهتها تلك الدول، واليت كانت من

أن هناك حتليالت للمصادر املنتظـمة للرتاعـات باستثنـاء موضوع صراع  :النقطة الثانية  -
، والذي سيكون صراع املستقبل وفقا لبعض الفرضيات " Clash of Civilization"احلضـارات 

ينصب على ثالثة اجتاهات  الغرب واآلخرون فإن التركيز اجليوسياسيوعلى وجه اخلصوص الصراع 
عدم املساواة احف يف التوزيع العاملي للثروة، والقوة االقتصادية و الضغوط : تتداخل مع بعضها هي

البيئية على اإلنسان واليت تسبب فيها النمط االستهالكي للطاقة يف العلم املتقدم باإلضافة إىل النمو 
لصعب حتسني املستوى املعيشي لإلنسان من خالل حتقيق السكاين يف العامل النامي وهذا ما جيعل من ا

 .معدالت النمو االقتصادي التقليدي 
إخضاع العالقات األمنية لألساليب العسكرية بصفة مستمرة وتكون النتيجة احملتملة لذلك  :وأخريا -

 :)137(نشوء ثالث أنواع من الرتاعات
بني الدول يف جمال البترول، واملياه  على مستوى العالقات scarcity conflictنزاعات الندرة  .1

 .واألرضوالفضاء 
وحتدث على  Relative_ Deprivation Conflicts الرتاعات املترتبة على احلرمان النسيب .2

 .املستوى احمللي رد اتساع الفجوة بني اآلمال والطموحات وما يتحقق فعال
 .برينزاعات اهلوية واليت تتسبب فيها حركة السكان على مستوى ك .3

وهناك العديد من النظريات على مستوى الرتاعات الدولية اجلديرة باالهتمام ولكن من الصعب برهنتها 
أبواب تغذية  وإثباا باحلجة القاطعة يف بعض احلاالت ومع ذلك فإن التنبؤ جبيل جديد من الرتاعات على

يف العالقات بني الشمال واجلنوب، وانتشار الدولية والتدهور البيئي، والتوتر السياسي  ةاالضطرابات االقتصادي
لضعف أمناط السلطة التقليدية  ةاألسلحة وأثر اجلرمية الدولية على الدول الضعيفة يعترب أمرا حمتمال ونتيج

اية .(والنظام فإن السياسات اإلقصائية املقرونة باهلويات العرقية والدينية ستظهر كمصدر بديل للوالء للدول 
  ).   الدولة

  دور الدولة ومنظمات اتمع املدين العاملي يف مواجهة الرتاعات الداخلية :الثالثاملطلب 
   Structural Factorsالعوامل اهليكلية: أوال

على املستوى الدويل فإننا   Contextual factorبعد تعرضنا ملصادر الرتاعات من حيث احملتوى
على مستـوى الدولة وبالرغم   Structural Factorsنطرح فيما يلي مصادر الرتاعات من حيث اهلياكل

من التكهنات اليت تشـري إىل قرب ايـة ظاهـرة الدولـة بفضـل الضغـوط اليت تواجهـها من جانبني، 
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بالواقـع احملـلي للجماعـة  Richard falkجانب العوملـة وجانب ما أمسـاه ريتشـارد فولك  
إال أن هناك من يرى أن ،  The Local Realities Of Community And _ Sentimentوالعاطفـة 

  .الدولة ستظل املكان األول هلوية معظم الشعوب 
أن الدولة ما زالت الوسيط الرئيسي الذي يرجع كفة امليزان املتأرجح   Ian Klarkويرى إيان كالرك 

  . )138(بصفة مستمرة بني قوى العوملة
لسيادة ما زال من الناحية الرمسية من اختصاص الدولة يف إطار وبالتسليم بأن هناك احتكار قضائي على ا

النظام العاملي احلايل وبالتايل فإن الرتاعات الرئيسية احمللية قد مت تعريفها على أا تعكس أزمة يف الدولة نفسها 
  .وطنيةككل، رغم أا مازالت تعترب الالعب الرئيسي يف الساحة الدولية واملستجيب الرئيسي للحاجات ال

، واتفقوا على أن هناك Anthony Smithوقد كتب عدد من الباحثني حول نفس املوضوع كأنتوين مسيث 
نواة لعدم االستقرار قد توارثها مفهوم األمة والذي يبدو أنه كان موضوع تداول بني القطبني العرقني يف 

: خطاها يف آن واحد ويقول مسيثاجلماعات والشعوب من ناحية، والدولة اليت حاولت أن تستوعبها وأن تت
 .)139(" أن عددا قليال من الشعوب  اليوم قد جنح يف ذلك"

فقد طرح وجهة نظر مماثلة النتوين مسيث حول  Roberte Jacksonأما روبريت جاكسون 
ليت إا قد حتررت دوليا وتتمتع بنفس احلقوق اخلارجية واملسؤوليات ا: "املستعمرات السابقة واليت قال عنها

تتمتع ا الدولة ذات السيادة باملعىن القانوين ولكنها يف نفس الوقت مل تتمتع باألهلية الدميقراطية وبالتايل 
شبه "افتقدت الصفة املؤسسية اليت تتميز ا الدول ذات السيادة وقد مسى جاكسون هذه الظاهرة بظاهرة 

  )Weak states  .)140"الضعيفةالدولة " Buzan بينما مساها بوزان"  Quasi State"الدولة

أما أزار فقد ذهب إىل أبعد من ذلك، وخلص إىل أن اهلياكل السياسية املمركزة بدرجة عالية تعترب 
مصدرا للرتاع من حيث أا تقلل فرصة اإلحساس باجلماعة بني فئات اتمع األخرى، أما احلل فهو يتمثل يف 

ات السيادة، و تقوية النظم السياسية الغري املمركزة يف املقابل ذلك اإلسراع يف إسقاط نظام الدولة املمركزة ذ
حول ما أورده  Azarأن توفري احلل للرتاعات يتطلب توفري اهلياكل غري املركزية املناسبة وهنا خيتلف أزار 

، والذي خلص إىل العكس بأن احلل األفضل للمشكلة هو Holstiاحملللون من توصيات من أمثال هلوسيت 
وية الدولة ومن بني هؤالء احملللني من يضع املصدر الرئيسي للرتاعات املعاصرة على عاتق الدولة وعلى تق

 و مستواها، ودرجة االتفاق بينهم ختتلف نسبيا بقدر ما يعطي كل منهم من وزن ملختلف العوامل االجتماعية
  .االقتصادية والسياسية

وأولئك الذين  Roots Virtual  "اجلذور االفتراضية"فاجلدل القائم بني أولئك الذين يؤكدون على   
قد أصبح غاية من التعقيد بسبب ظهور  Horizontal Roots  )الطبقية(يؤكدون على أمهية اجلذور األفقية 

إيديولوجيات ثورية كاحلركات القومية اإلسالمية واهلندوسية، من ناحية أخرى الحظ آخرون القصور الذي 
بية حول دور العرقية والطبقية ويف إفريقيا بصفة خاصة حيث تدور احلياة االجتماعية صاحب االهتمامات الغر
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 Azarبالدرجة األوىل حول خليط من املنظمات احملددة ويف اال االقتصادي فهناك قليل ممن خيتلفون مع آزار 
موضوع خاليف كبري، وعلى حول ارتباط الرتاع االجتماعي املتأصل بأمناط التخلف والتنمية غري الثابتة، وهذا 

  : )141(ما ثبت بأنه وعلى عكس بعض النظريات التقليدية املتعلقة بالثورة االجتماعية والسياسية فهناك
ارتباط بني املستويات املطلقة للتخلف االقتصادي من ناحية و اجتاه الرتاع حنو األخذ بالعنف من : أوال -

 .ناحية أخرى 
البالغة السرعة، أو غري ثابتة حبيث يؤدي التحديث إىل عرقلة األمناط  ةبالتنميإن ظاهرة الرتاع ترتبط : ثانيا -

التقليدية من خالل االنتقال إىل حياة حضرية سريعة على سبيل املثال، ولكن التحديث ال يعطي نتائج طيبة 
املخطط إىل كما حدث يف دول أوروبا الشرقية والصني اليت حاولت أن جتعل االنتقالية سريعة من االقتصاد 

 .اقتصاد السوق
حىت ولو وجدت مستويات معقولة من التنمية فإن الرتاع قد حيدث حيث ال توجد عدالة، :  ثالثا وأخريا -

أو يتصور الناس عدم وجودها فيما تعلق بتوزيع الفوائد، ويف احلاالت املذكورة الثالثة، متهد السبيل لتهيئة 
 .سات اقصائية عنصرية األرضية لنشوء إيديولوجيات متطرفة، وسيا

فبالنسبة لكثري من احملللني الذين يأخذون بطريق احلكم واإلدارة كمصدر للرتاعات املعاصرة، فإن ذلك يعترب يف 
تقديرهم مفتاح احلل باعتبار أن املظامل االجتماعية واالقتصادية عادة ما يعرب عنها يف النهاية بشكل سياسي 

  :)142(اط وهنا ميكن أن نلخص إىل ثالثة أمن
أن الرتاع ميكن أن يصبح مرضا مزمنا ومستوطنا حىت يف الدول اليت اتبعت نظاما دميقراطيا  :النمط األول  -

األمر الذي يرجع  لدى فئة أخرى " مرنة "وليرباليا، وعندما تتصور مجاعة أن سلطة الدولة قد أصبحت 
 .تلك اجلماعة إىل حتدي شرعية الدولة بغرض تغيري ذلك الوضع

هو أن الرتاع حيدث يف دول تنجح النظم املتسلطة فيها يف تكريس جهاز الدولة للتتشبث : النمط الثاين -
 .بالسلطة وال حيدث التغيري يف هذه احلالة إال بتحدي النظام املتهدل بطريقة مباشرة

متي يف نزاعات وهي تلك الدول اليت تر" الفاشلة"أو " املنهارة"وهو ما يسمى بظاهرة الدول :النمط الثالث -
  .فوضوية ومزمنة بسبب وجود الوسائل الكافية لرفع الدخول أو إقرار النظام

وهنا ميكن القول أن الرتاع ما هو إال تعبري عن السياسة نفسها، وقد ذكر السيد كويف عنان السكرتري 
بيعة السلطة السياسية يف إن ط: "1998العام لألمم املتحدة يف تقرير عن إفريقيا قدمه إىل جملس األمن يف أفريل 

كثري من الدول اإلفريقية والنتائج احلقيقية واملتوقعة لالستيالء على السلطة واحلفاظ عليها يف آن واحد تعترب 
املصدر الرئيسي للرتاع عرب القارة وقد جرت العادة أن النصر السياسي  يعين أن املنتصر يستويل على كل 

األولية واالعتبار وامتيازات املنصب، وعندما يفتقد القادة للمحاسبية  شيء، كل ما تعلق الثروة  باملوارد
والشفافية يف النظام فإن عدم وجود نظم للضبط واملراقبة وعدم العمل مبوجب القانون، مع غياب الوسائل 
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ة السلمية إلحداث عملية التغيري، أو استبدال القيادة، وعدم احترام حقوق اإلنسان فإن مسألة بسط السلط
  .تصبح هامة للغاية وتصبح املخاطر على درجة عالية من اخلطورة 

فإن النقطة احملورية حتدث أوال عندما ال   Azarآزارمن منظور ضيق عكس ما فضل " لألمن"وبالنظر   
ينظر إىل البوليس أم ميثلون السلطة الشرعية يف احلفاظ عن القانون والنظام وحتدث ثانيا عندما تصعب 

باري بوسني " لى التذمر املدين بواسطة الوسائل غري العسكرية، ففي هذه املرحلة وكما الحظ السيطرة ع
Barry Posen  " تصبح املعضلة األمنية"Security  "143(مسألة عادية(.  

) بالعالقةالعوامل ذات الصلة ( حشد اجلماعة وديناميكية العالقة بني اجلماعات : ثانيا 
Relational Factor  

ار يف متابعة للمصادر الرئيسية والعميقة للرتاعـات املعاصـرة على ما أمسـاه مبستـوى ركز آز
، أو مستوى ما دون الدولة، وحدد هذا املستوى يف احلاجات اإلنسانية غري املشبعة  Societal levelاتمع

ألفعال "اليت عزاها و" العملية الدينامكية"وهوية اجلماعات، كما أنه املستوى نفسه الذي وجد فيه مكان 
 Built inالرتاعوآلليات مغروسة داخل " ألفعال الدولة وإستراتيجياا "و" اجلماعة وإستراتيجياا

Mechanism  .  
فيما تعلق بأفعال اجلماعة وإستراتيجياا هناك جهود متت ملتابعة الوسائل اليت عربت عن طريقها .1

ا وتعبئتها، لشن حتدي بوسائل عسكرية يف مواجهة القائمني على اجلماعات عن مظاملها واتبعتها حبشد طاقا
تطرق إىل كيفية أن الشعوب القومية ودعاة احلكم الذايت اإلقليمي  Gurrأمر السلطة، ومن ناحية قور 

والرتاعيني يف أوساط اجلماعة والشعوب األصلية وخلاليا متطرفة والطبقات العرقية وآخرون ينتقلون من 
الذي حيفز على " Time Lag" "تراجـع الوقت"العنيفة إىل املعارضـة العنيفـة وهذا ما أمساه  املعارضة غري

الوقاية من الرتاع يف فرصة مبكرة فاألهداف عادة تشمل مطالب املشاركة السياسية، احلكم الذايت، االنفصال 
رة يف مواجهة الضغوط ثقافية أو السيطرة، وهي أهداف جتد خليفتها يف املعاناة التارخيية واملشاعر املعاص

  .كل ذلك من شأنه أن يشجع على عملية احلشد والتعبئة. )144(واالقتصادية والسياسية
 Azarوبالنسبة ألفعال الدولة وإستراتيجياا فهي يف املقابل حامسة، وهنا يتفق معظم احملللني مع آزار .2

امل ا يف املدى الطويل باعتبارها إستراتيجيات عري بأن القمع والقهر أصبحا من اإلستراتيجيات اليت يقل التع
  .فاعلة، وليس أدل على ذلك من الفرص اليت ضاعت يف سريالنكا من جراء تلك اإلستراتيجيات

 Built in Mechanism مصطلح اآلليات املغروسة يف الرتاع نفسه Azarوهناك ما أطلق عليه آزار 
بني اجلماعات وديناميكيات التخفيف من التصعيد، واليت مت واملقصود بذلك ديناميكيات تصعيد الرتاع 

  ):2الشكل ( تصورها يف مثلث الرتاع 
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 التناقض
C 

 حالة اإلدراك
A 

 السلوك
B 

  مثلث الرتاع:  )2(الشكل 

  
  
  

    
  
  
  

    
  

  
  

يف بداية الستينات من القرن املاضي ويشتمل هذا النموذج على خصائص " قالتونغ"قدم هذا النموذج 
، زاوية )c(يف آن واحد ، وأطلق على زواياه زاوية التناقض.املتماثلة كل من الرتاعات املتماثلة والرتاعات غري

  ).B(وزاوية السلوك) A(حالة اإلدراك 
إىل الوضع احلايل للرتاع والذي يبلور عدم التوافق يف األهداف بني  Contradictionويشري التناقض 

هذا  Metchellو يسمى ميتشل  أطراف الرتاع سواء كان عدم التوافق هذا حاليا أو متوقعا يف املستقبل
  .Social Structureاالجتماعية   والبنية Social Valuesالوضع بعدم التوافق بني القيم االجتماعية 

ففي هذا الرتاع التماثل يقوم أطرافه بتحديد التناقض ومصاحلهم وصراع املصاحل بينهم أما يف حالة الرتاع غري 
يف العالقة بينهم وصراع املصاحل الناتج عن هذه العالقة، أما حالة  املتماثل فإن األطراف حيددون التناقض

فهي املكون الثالث يف مثلث الرتاع، فقد يعين التعاون أو القهر و قد حيمل إمياءات الوفاق  Attitudeاإلدراك 
  .)145(و العداء
ع الكامل فهيكل الرتاع الذي بأن املكونات الثالثة جيب أن تتوفر يف وقت واحد يف حالة الرتا" قالتونغ"ويؤكد 

أو نزاعا هيكلي  Latentنزاعيا يعترب نزاعا كامنا  Behaviorوسلوكا  Attitudesال يتضمن تصرفات 
Structural  الرتاع عملية ديناميكية تتغري فيها العناصر وتؤثر على بعضها البعض حيث ال " قالتونغ"ويعترب

ي هذا بدوره إىل حله من اإلدراك تؤدي يف األخري إىل انتهاج ميكن أن يكون هناك تناقض يف املصاحل ال يؤد
  .سلوك معني

     Individual Elite levelمستوى النخبة واألفراد  : ثالثا 

Source: Niklas.L; P Swanstron; Mikael.S; Weissmann.S "conflict conflict 
prevention; conflict management and beyond: a conceptual exploration." 
Central Asia-caucasus   institute. 2005; p11. 
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وفيه ينظر إىل النخبة واألفراد كمستوى للتحليل فالعنف بني اجلماعـات ينظر إليه كنتيجة للكراهية 
واليت أزيح عنها  Ancient Animositiesلعداءات القدمية أو كنتيجة ل  Deep Seated Hatredاملتأصلة 

  . الغبار مبجرد سقوط اهلياكل املتسلطة  الذي كانت حتتويها
 Massأن الكتابات األكادميية تؤكد بشدة على عوامل املستوى اجلماعي  Brownويرى براون 

level 146(ج الصراع وبسط العنفولكنها ضعيفة يف فهمها للدور الذي تلعبه النخبة والقادة يف تأجي(.  
 Bad Neighborوعلى نفس الشكل فإن املشكالت اخلارجية الرئيسية يتسبب فيها اجلار السيئ 

وهذا ما يوضحه فلماذا ينصرف األفراد والنخب ذه الطريقة ؟ Bad Neighborhoodوليس اجلوار السيئ 
  ).05(اجلدول رقم 

  لداخليةاألسباب املساعدة للرتاعات ا: 5جدول      
Proximate causes 

  احملركات اخلارجية  احملركات الداخلية   

  اجلار السيئ  القادة السيئون  الرتاع الذي تسببه النخبة 

  اجلوار السيئ  املشكالت الداخلية السيئة   الرتاع الذي تسببه اجلماعات

 

 
 

  :على هذا السؤال من خالل ثالثة متغريات  Brownوجييب براون       
اع الطبقي اجلاد حول كيفية إدارة شؤون الدولة واجلرمية ضد سيادة الدولة وضمان السيطرة على مواردها الصر

والصراع بني الفصائل من أجل االستيالء على السلطة وذلك عندما يدفع  افتقاد  النخب للشرعية وبالتايل 
 Communal cardات الفئوية بورقة اجلماع ةإىل اللعبـ ءخوفها من فقدان السـلطة يدفعها إىل اللجو

  واللجوء إىل خطاب العرقية القومية ويطرح السؤال نفسه ملاذا يتبعهم  التابعون؟
األول وجود عداء تارخيي بني اجلماعات والثاين تصاعد املشكالت : سببني لذلك Brownويعطي براون 

طراف الرتاع وعلى مستوى االقتصادية وهكذا جند تفسريات على مستوى النخبة واألفراد وعلى مستوى أ
  . )147(الدولة وكل هذه العوامل جتتمع يف ذلك النوع من الرتاعات لتعمل على تفجريه

  خيارات الدولة يف التعامل مع الرتاع املعاصر: رابعا 
حول األقليات اليت تواجه اخلطر تشري إىل أن املعلومات املتاحة يف تلك الدراسة  Gurrإن دراسة قور       

أن الوجهة اليت ميكن أن تتجه إليها مجاعات األقلية تعتمد على مدى جتاوب احلكومة مع مظاملها اليت  أظهرت

Source: Brown(ed) 1996:597-582 
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وعليه فإذا كانت احلكومة راغبة يف الوصول إىل حلول، فإن مجاعة األقلية غالبا ما تنحى نفس . عربت عنها
عة األقلية غالبا ما تفعل نفس املنحىن أما إذا كانت احلكومة قد اختذت موقف متصلب أو قمعيا فإن مجا

  :)148(فهيالشيء، أما اخليارات 
 :Addressing Grievancesمقابلة املظالـم  -أ 

 عبان احلكومات تستجيب ملطالب اجلماعة وتبدي استعدادها للتجاوب فإن األوضا Gurrو نعين به حسب 
تها يف تنفيذ هذا التعاقد يف تتحسن ويكون هذا يف شكل عقد بني اجلماعة واحلكومة حيث تبدي كل منهما ني

  .شكل نصوص دستورية تنفذ وتشعر كل مجاعة باألمن الذي تشعر به اجلماعة األخرى
  : Ignoring or Repressing Grievancesمل و جتاهلها اكبت املظ - ب 

مع مظامل اجلماعات تقترن عادة برؤيتها ملصاحلها حيث يقود التنازل  إن كيفية جتاوب احلكومات
 أن حيفز باقي األقاليم للمطالبة حبقوق مساوية مما يؤدي إىل ايار الدولة وبالتايل تلجأ إىل تبين إلقليم معني

إجراءات عسكرية ضد هذه اجلماعات حتت ستار تشريعات إعالن األحكام العرفية أو حالة الطوارئ فتتعرض 
ليت حتققها من جراء هذا تعد قصرية اجلماعة العرفية للتعذيب أو القتل أو االختطاف، غري أن مكاسب الدولة ا

األجل حيث تفيد بعدا جديدا للمعاناة وتزيد األحقاد وختتزا يف ذاكرة اجلماعة العرفية وتقود إىل انفجار 
  .العنف يف أشكال خمتلفة 

   Conflict Mappingرسم خريطة الرتاع : خامسا 
ل لفض نزاع حمدد، وهذه اخلريطة تغطي رسم الرتاع بأا اخلطوة األوىل يف التدخ Wehr ويهر قد عرف

  . )149(املتدخل وأطراف الرتاع فهما واضحا ألصل الرتاع وطبيعته وديناميكياته و احتماالت حله 
أن تنجز هذه اخلطوة مبساعدة أطراف الرتاع أو الوقائيني من داخل دائرة الرتاع  Wehrحيث ينصح ويهر  

Embedded Third Parties ارنسيون وفقا لنموذج انكEncarnacion  حيث يضع هذا النموذج
يف الرتاع إىل مصطلح أطراف  Uninvolvedشرحية من املتدخلني تتراوح من مصطلح أطراف غري منخرطة 

فكلما وضعنا طرف من  .Influential Activeإىل مصطلح أطراف نشطة ومؤثرة  Marginalهامشية 
حيث يرى انكارسيون إدخال فكرة   ذلك الطرف،مركز الصراع يف عملية فض الرتاع كلما قلت مصاحل

األطراف الشعبية مبعىن أخر األفراد و اجلماعات اليت ميكن أن تربز من داخل الوضع تلعب دور الطرف املعين 
  . )03(وهذا ما يوضحه الشكل رقم  حبل الرتاع
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  Encarnacionسيون نمكون التدخل يف الصراع منوذج انكار: )3(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : )150(هذا يؤدي إىل التحديد التايل
وتشمل املصاحل والقدرات اخلاصة  واليت ميكن أن تؤدي إىل تغيري وضعية الرتاع، تغريات يف احملتوى، -1

 .    بالطرف الثالث
 . داخل أطراف الرتاع وفيما بينهم، ويشمل ذلك الصراع على القيادة الداخلية تالتغريا - 2 

 .لوسائل املمكنة لتحديد األهداف، وإجياد وسائل بديلة حلل اخلالفات ا -3
 .الضغوط احملتملة -4
  .كيفية التغلب عليها -5

  :) 06(رقم  و هذا ما يلخصه اجلدول
  .رسم خريطة الرتاع دحتليل الرتاعات، مرش: )6(جدول رقم   
  
  
  
  
  
  
  

األطراف 
 الرئیسیة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أطراف نشطة
و مؤثرة    

 أطراف شعبیة 
 

 أطراف ھامشیة
 

أطراف غیر منخرطة 
 في الصراع

Source: Miall, rambotham and Woodhouse (eds) 1999.  
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: اجلزائر. ألول، اجلزء ا الفكر واملمارسة الغربيةالرتاعات يف ضف حممد أمحد عبد الغفار، :املصدر       

  .215- 214، ص 2004دار  هومة،

  اخللفية –ا 

  .خريطة املنطقة -1
  .وصف خمتصر للقطر -2
  .خمتصر لتاريخ الرتاع -3

  :أطراف الرتاع و موضوعات الرتاع -ب

  من هم األطراف الرئيسيون يف الرتاع ؟   -1
  ما هي جمموعام الفرعية الداخلية و ما هي دوائرهم اليت ميثلوا ؟ -
  ).راجع حشد اجلماعة و ديناميكية الرتاع بني األطراف(
  ما هي موضوعات الرتاع ؟   -2
  انظر. ( ، و احلاجات)املصاحل املالية و القيم و العالقات ( من املمكن التمييز بني املواقف و املصاحل  -

  ) .املواقف و املصاحل و احلاجات
  هي العالقات اليت تسود بني أطراف الرتاع ؟ ما   -3
  ؟)انظر الرتاعات املتماثلة و غري املتماثل( كمي هل هي عالقات تقوم على أساس عدم التماثل النوعي و ال -
  ).انظر حالة ايرلندا ( ما هي املفاهيم املختلفة ألسباب الرتاع و طبيعته بني أطراف الرتاع؟    -4
  .ما هو السلوك السائد لألطراف؟ هل الرتاع مير مبرحلة تصعيد أو عدم تصعيد ؟ انظر دائرة الوقاية و صنع  السالم   -5
  ن هم زعماء األطراف على مستوى النخبة و على مستوى الفرد ؟م   -6
  و ما هي أهدافهم و سياسام، و مصاحلهم و قوامهم النسبية و ضعفهم ؟ -

  :قطري، أو إقليمي، أو دويل من حيث العوامل: احملتوى- ج

 أي حد يعترب جهاز الدولة منفتحا و قابال هل طبيعة نظام الدولة حمل نزاع ؟ و إىل) انظر دور الدولة ( على املستوى القطري     -1
  للوصول إليه ؟

  هل توجد هناك مؤسسات و تنظيمات تعترب كقنوات شرعية إلدارة الرتاع ؟ -
و ما هو مستوى التنمية االقتصادية ؟ و هل توجد هناك سياسات اقتصادية تنموية ؟ وهل توجد هناك سياسات اقتصادية ميكن أن  -

  . يكون هلا اثر اجيايب
كيف تؤثر العالقات مع دول اجلوار و اتمعات على الرتاع ؟ ) انظر املصادر اإلقليمية للرتاعات املعاصرة ( على املستوى اإلقليمي    -2

  هل يتمتع أطراف الرتاع بدعم إقليمي خارجي ؟ و من هم الالعبون اإلقليميون الذين ميكن أن يثق فيهم أطراف الرتاع ؟
  ، هل توجد هناك مصاحل جغرافية خارجية)انظر املصادر الدولية للرتاعات املعاصرة ( ويل املستوى الد    -3

  يف الرتاع ؟ و ما هي العوامل اخلارجية اليت توقد الرتاع ؟ و ما الذي ميكن من تغيريها ؟
فة منتظمة، و ميكن أن يستخدم لذلك الرتاع هي برشامة، ورمبا يرغب احملللون يف حتديثها عن طريق تتبع الرتاع بص ةإن عملية رسم خريط

  .اخل... شبكات االنترنت و مواقع اإلغاثة منها و مواقع فض الرتاعات و األمم املتحدة و املبادرات الدولية و املؤمترات
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        لرتاعات ما بعد احلرب الباردة نظرا لتحول طبيعة ا لطبيعة ذا املبحث ميكن القول أن هناك تغريمما تقدم
فبعدما كانت الرتاعات تقتصر على الرتاعات احلدودية فاآلن انتشر بعد احلرب  ومصادر الرتاعات الدولية ما

وجود قبائل مشتركة بني اورة بسبب االرتاعات االثنية والعرقية واليت تؤدي إىل متادي هاته الرتاعات للدول 
حبيث يكون مصدره من اخلارج متاما  أكثر من دولة، ويصل التحدي الذي تواجهه احلكومة يف بعض احلاالت 

يف أفريقيا ويف منطقة البلقان وعلى طول حدود مجهوريات اإلحتاد السوفيايت السابقة يف عقد  مثلما حدث
ما أفرزته اية احلرب الباردة حيث ألغت القواعد واحلدود اليت كانت  التسعينات من القرن املاضي تعود إىل

هذه الضغوط الدولية عرضت دول  حتكم النظام الدويل القدمي ومل تكن معامل النظام الدويل اجلديد قد اتضحت
تلك  ما بعد اية احلقبة االستعمارية للنصف يف العديد من النواحي وأسهمت يف خلق األزمة اليت واجهتها

  .الدول، واليت كانت من أعراضها نشوء الرتاعات املعاصرة
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  :خالصة الفصل 
بعد احلرب الباردة هو تغري  هذه ميكن القول أن السمة املميزة لعامل مامن خالل ما تقدم يف دراستنا 

مضامني ت تساعد مقاربامنط الرتاعات من نزاعات دولية إىل نزاعات داخلية أدى باملفكرين إىل تطوير 
جل إدارة هاته الرتاعات وحماولة إجياد حلول إن مل تكن جذرية فهي فهم هذا النوع من الدبلوماسية من أ

حتاول أن جتعلها ضمن قالب  وهذا ما أدى أن  الدولة الفاشلة،مقاربة قاربة األمن اإلنساين وكمالرتاعات 
يف  أنواعهافحاولت الدبلوماسية بشىت .قيق السلم واألمن الدولينيل إىل دئة ومنه حتواملفاوضات وبالتايل الوص

كما أن حتول طبيعة ومصادر الرتاع جعل املفكرين يبحثون  .يف حل الكثري من الرتاعات على الساحة الدولية 
حيث ألغت القواعد واحلدود اليت كانت عن مضامني جديدة للدبلوماسية خصوصا بعد اية احلرب الباردة 

فرتاعات ما بعد احلرب الباردة هلا .قد ظهرت النظام الدويل القدمي ومل تكن معامل النظام الدويل اجلديد حتكم
  .سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو قيمية طابع خاص ومسات معينة نظرا للمتغريات الدولية يف تلك احلقبة 

  رى إدارة الرتاعات الدولية؟فما هي التغريات اليت حدثت اية احلرب الباردة واليت أثرت مبج
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  


