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الرتاعات الدولية يعرب عن الرغبة يف فهم طبيعة كل  وإدارةالدبلوماسية  أدبياتالبحث والتفكري يف   إن         

مفهوم حمـدد،مرد ذلـك    إعطاءمن هاذين املتغريين والعالقة بينهما،مما جعل العديد من املفكرين خيتلفون يف 

نعرف كيفية عمل الدبلوماسـية   أن املعايري املستندة يف حتليلهم للظاهرة،ففي دراستنا هذه حاولنا االختالف يف

  :يلي الرتاعات الدولية وهذا تبعا للمتغريات الدولية للفترة املدروسة ولقد خلصنا من هذا البحث مبا إدارةيف 

املبكر والتحرك  لإلنذارمنة عن طريق نظام من بني مفاهيم درء الرتاع هو حتسس مواطن الرتاعات الكا         

املؤشرات،فان النظام الوقائي يفشل يف  إعطائنااملبكر يف  اإلنذارمل يفلح نظام  فإذاينفجر، أنالحتواء الرتاع قبل 

حـدوده   أضـيق ذلك الرتاع يف  مة الوقائية املبدئية تتجه حنو حصرهاالشتعال لذا فان املاالستجابة لرتع فتيل 

املهمة النهائية للعمل الوقائي فهي ال تتعلق بتوقيع اتفاقيات سالم بقدر  أمانزاع مميت، إىليتحول  أن وحله قبل

عملية التحـول يف هياكـل اتمـع     بإحداث إالما تتعلق بضمان عدم عودة الرتاع من جديد وذلك ال يتم 

  .السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية

 أن إىلاملساعدة،واشرنا  األسباباجلذرية و  األسباب،األسبابنوعني من  إىلاعات الرت أسبابترجع          

واحلكم،وعمليـة بنـاء الدولـة     اإلدارةاالستعماري ترسـيم احلـدود،   اإلرثاجلذرية تتمثل يف  األسباب

ـ    األسباب أماالتنمية، إمهالاحلديثة،واهلجرة،مث  تغريات املساعدة فقد مت حصرها يف النمـو الـدميوغرايف وال

الـتطهري   أواجلماعة  واالعتراف وية األمنكتوفري  اإلنسانيةاالقتصادية وعجز الدولة عن مواجهة احلاجات 

الوسـاطة يف   أو اإلنسانيةفقداا لوظيفتها يرتبط بفشلها يف حتقيق احلاجات  أوالعرقي،وكذلك ايار الدولة 

  .إليهاالرتاع بني خمتلف اجلماعات املنتمية 

بني قـارات   األوىلحتتل املرتبة  اإلفريقيةومتزقا باحلروب لوجدنا القارة  تأثراالقارات  أكثر أخذناولو         

  .وغريها وأوروباالالتينية  وأمريكا آسيا
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 امتأرجح أصبحالعامل  أنبعد احلرب الباردة تفتت الدول املتعددة القوميات فمن املعلوم  ما مييز عامل ما         

بحث عن نظام يعيـد  ت فاألوىلحتاد السوفيايت بني نزعتني مها الرتعة الشمولية والرتعة التجزيئية،بعد تفكك اال

الطبقـات  هيكلة العامل حبيث يتم تشكيل جمموعات اقتصادية كربى نتيجة لدوافع اقتصادية تعمل على توحيد 

 أو،األمةدولة ملصلحة فاعل عاملي فوق العليا يف معظم بلدان العامل حتت قيادة واحدة،وتنتهي وظيفة ال الرأمسالية

جديدة تتمثل يف مـؤمترات  ضخمة تسري حتت قيادة مؤسسة  إقليميةكتل  أوتسري حنو االندماج، إقليميةكتلة 

هشاشة وتفتيتها،وهذه الرتعة السياسية تثري  األكثرالثانية فتعمل على تفكيك الدول  أماالدول الصناعية السبع،

  .متعددة من العامل اءأحنالرتاعات اخلطرية يف 

 اإلنسانحدوث صراعات داخلية ترتفع فيها معدالت انتهاكات حقوق  إىلكما يؤدي تفكك الدولة         

  .دينية أولغوية  أوعرقية  أسسعلى 

هويتـها القوميـة،وال    تأكيد وإعادةللتحرر  األسرية األمم أماملقد فتح سقوط االحتاد السوفيايت الباب        

واارت،كما لعب عامل القومية  اإلمرباطورياتالدولة مبفهومها احلديث قد نشا تارخييا عندما ضعف  أنسيما 

سقوطه،وقد احدث سقوط  إىليف التحول التارخيي الذي حصل يف االحتاد السوفيايت فادى ذلك  األكربالدور 

زوال الثقافـة   إىلديا وامنيا،فادى هذا فراغا سياسيا واقتصا إليهااليت استند  واإليديولوجياتاالحتاد السوفيايت 

اليت كانت حتقق نوعا من الوحدة وتشبع احلاجات وتقسم احلصص بني الشركاء،حبيث اختل نظـام تقسـيم   

اثنية،وسعت كل مجاعة لبناء نظامها اخلاص الـذي   أوسواء كانت دينية  األوليةالثقافات  فأيقظاملنافع بينهم،

احلروب العرقية والقومية  نشأتوحتطيم نظامه ومن هنا  اآلخربقهر  إاليتحقق القومية،وهو ماال  أمانيهاحيقق 

  .ما روج له من صدام احلضارات واية التاريخ إطارالدينية يف 

الكثري من القيود السياسية والقانونية الناجتة من منطق نظـام   إزالةعلى  أيضاعمل انتهاء احلرب الباردة        

السياسـية   أهدافهالتحقيق  احلركات السياسية القومية والدينية اليت تسعى بإطالقذلك  الثنائية القطبية فسمح
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استقراره على توازن قـدرة   أقاماملتمثلة حبق تقرير املصري و التحرر القومي،ففي ظل نظام الثنائية القطبية الذي 

تسهم بدورها يف استقرار التوازن  العالقات الدولية إدارةقاعدة مهمة يف  نشأتالتدمري الشامل واملتبادل مثال،

املواجهة الشاملة بني القوتني العظمتني،وهي قاعدة عدم جواز املماس باحلدود  إىلؤدي تومتنع قيام ظروف قد 

معظم دول العامل وجـدت   أنيف السياسة الدولية )القاعدة( األخريةوقد زاد من توثيق هذه .القائمة بني الدول

سيطرا على جمتمعاا املتنوعة،لكن الزلزال السوفيايت اسـقط حمرمـات الدولـة    فيها مصدرا خارجيا لتامني 

 مبدأكان قد مت استعمال  فإذاالقومية،كما ظهر مشهد دويل قائم على انفجار الدول املتعددة القوميات وتفتتها،

ار،فانه استعمل يف مرحلة االستعم إاء إطاراملتحدة يف  األممحق تقرير املصري خالل احلرب الباردة طبقا مليثاق 

املفهوم االنفصايل،ومن هنا تتصدر الرتاعات القومية الئحة الرتاعات املسـتقبلية   إطاربعد احلرب الباردة يف  ما

بعد تصاعد املد القومي عامليا مبا جيعل ضبطها صعبا على الدول الكربى بوصفها نزاعات ممتدة تـربط بـني   

  .فاقم حدة الصراعاتفتت عني الداخلي واخلارجي للرتاعاتالنو

والتفكـك   األوليـة متغريات النظام الدويل اجلديد يف تغذية ظواهر العنـف واالنتمـاءات    أسهمت       

تصـاعد حـدة    إىلدول الشـمال مـثال    إىلمعدالت اهلجرة املتزايدة من دول اجلنوب  أدتالداخلي،فلقد 

يب العابر للحدود عملت على تغذية التيارات احمللية اليت واملعلومايت الغر اإلعالميكثافة التدفق  أنالبطالة،كما 

،بعدما فشلت سياسات الدولة يف حل معضـلة االنـدماج   األوليةحتاول حفظ هويتها وتتشبث باالنتماءات 

لدولة وطنية  أمسىوالء  إطاريف  تالو الءاالسياسي واالجتماعي وتدعيم شرعية مؤسسات الدولة وربط هذه 

   .لف القوى وطموحاا يف اتمعتعرب عن مصاحل خمت

والالتيين من االستعمار دخل ذلك العامل يف دائـرة مـن الصـراع     واألسيوي اإلفريقيبتحرر العامل          

 رأمسايلمعسكرين اشتراكي يقوده االحتاد السوفيايت ومعسكر  إيلاجلديد الناجم عن انقسام العامل  اإليديولوجي

  .عقب اية احلرب العاملية الثانية مريكيةاألتقوده الواليات املتحدة 
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،وتفكك االحتاد السوفيايت ظهر 1989نوفمرب 9بسقوط حائط برلني يف  اإليديولوجيبانتهاء الصراع          

القوميات بكافة  إلشعال أدتنوع جديد من اهليمنة حتت مسمى النظام العاملي اجلديد،وتبىن عدد من املبادئ 

فهددت اجلهد الكـبري   أساس العودة لألصولدينية،فقد عادت الشعوب تنظم نفسها على العرقية وال أشكاهلا

  .الدولة احلديثة أوالذي بذلته ما بعد االستعمار خالل عقود طويلة لبناء الدولة القومية 

ا واالستعانة  األقلياتالستمالة  كإستراتيجيةعلى سياسة فرق تسد  أخرىاعتمد االستعمار من ناحية        

صاحبة احلق يف احلكم،وقد نتج عن ذلك حالة  األغلبيةواحلكم حىت تكون مبثابة ترياق يف مواجهة  اإلدارةيف 

دينيـة   أولتعزيز الرتاعات بصورة عرقية  األمربعد االستقالل،وتطور  واألغلبية األقلياتمن عدم التعايش بني 

  .1994و والتوتسي يف رواندا سنة ذلك الرتاع الشهري بني اهلوت أمثلةوجند من 

حق  رأسهاوالشعوب وعلى  اإلنسانالنظام العاملي اجلديد وما ترتب عليه من تكريس ملبادئ كحقوق          

  .النهج الليربايل يف االقتصاد وإتباعالتعددية  الدميقراطيةتقرير املصري وحتقيق 

الغريب والشرقي سعت حكومات غربية لتحسـني   وبعد اية احلرب الباردة وزوال وجود معسكرين        

صورا يف العامل بالضغط على احلكومات املوالية هلا لتبين ج احلكم املوجود لديها،وربطت دعمها السياسي 

واحلكـم   اإلنسـان واالقتصادي لتلك احلكومات بتبين التعددية احلزبية والليربالية االقتصادية واحترام حقوق 

عند ذلك احلد بل شرعت الدول الكربى  األمرون،وحترير منظمات اتمع املدين،ومل يقف الراشد وحكم القان

يف تصنيف من يقف جلانب مصاحلها بدول حليفة ومن يقف ضدها بدولة مارقة فرضت عليها نظام العقوبات 

 .اإلنساينالتهديد بالتدخل  أو

كثري من الرتاعات انفجرت وسببت  أنكيف  رأيناة عند تطرقنا للنظم الوقائية احلكومية وغري احلكومي         

 اإلقليميةاملتحدة وكذلك املنظمات  األمم رأسهااملنظمات الدولية وعلى  أنكيف  رأينا،كما إنسانيةكوارث 

هذه  أنتستفحل،بل  أنالسابقة مل حترك ساكن لدرء تلك الرتاعات قبل  اإلفريقيةمنظمة الوحدة  رأسهاوعلى 
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مسـاعدات   إرسال أوقوات حفظ السالم لوقف القتال، فإرسالائما بعد انفجار الرتاع،املنظمات تدخلت د

هي من ج  إمنا إعادمورعاية حركة الالجئني،واالهتمام ا،وتوفري احلماية والغذاء هلم،والعمل على  إنسانية

  .الرتاع وليس الوقاية منه إدارة

 واألمـن رس غايل انطلق من مفهوم شامل لقضـية السـلم   العام السابق بطرس بط األمنيتقرير  أن          

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،وليس مقصورا فقـط علـى    األبعادالدوليني بوصفه مفهوما متعدد 

مراحـل حلفـظ السـالم     أربـع املتحدة من خالل  األمماجلوانب العسكرية والسياسية،وقد مت حتديد دور 

 إىلمنع تصاعد حدة الرتاع وحتوله  أو،األطرافلوقائية تعمل على منع نشوء نزاعات بني الدويل،فالدبلوماسية ا

احلقائق  الدبلوماسية لتقصي األدواتوقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها ،وهنا يتم استخدام  أوصراع،

لك يعتمد علـى  تقييم مناطق مرتوعة السالح،وكل ذ أووبناء الثقة،وقد تنشر القوات املسلحة بشكل وقائي 

مفهوم صـنع   أمااملبكر اليت جتمع املعلومات عن حاالت الكوارث والرتاعات املسلحة وحتللها، اإلنذار أجهزة

مفهوم  أمااملتعادية، األطرافالسلمية لتسوية الرتاعات وفقا للفصل السادس بني  اإلجراءاتالسالم فيعتمد على 

مدنيـة   أواملتحدة اليت يتم فيها نشر قـوات عسـكرية    لألممحفظ السالم فيتم من خالل العمليات امليدانية 

 إىلاملتخذة لتثبيت التسوية ولتجنب االرتـداد   اإلجراءاتيصادفنا مفهوم بناء السلم الذي يقوم على  وأخريا،

 وإعـادة  األسلحةحالة الرتاع ،جمددا من خالل تغيري بيئة الصراع ودعم اهلياكل اليت تعزز السلم متمثلة برتع 

يف حـاالت   الدميقراطيـة وبناء املؤسسات  اإلنسانالجئني ومراقبة االنتخابات وبذل اجلهود حلماية حقوق ال

شبكة من املصاحل  إجياد إىلمشروعات مشتركة دف  إجيادالرتاعات الدولية فتعتمد على  أما.الرتاعات الداخلية

  .اليت تعزز السالم بينها

توسـيع   د، بعالدوليني واألمنمقبوال حلفظ السالم  أمراا الداخلية يف القضاي األمنجملس  أصبح تدخلكما   

 اإلرادةاقر التنظيم الدويل تقليص سيادة الدولـة ملصـلحة    ث، حي1992عام  األمنمفهومها يف بيان جملس 
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يف احلسـبان   األمريكيةعن املصلحة الوطنية للواليات  اإلرادةمدى  استقالل تلك  األخذومع ضرورة .الدولية

الدولية والداخلية فتتصدى هلا قبل حدوثها،وهذا  باألزمات تتنبأالدبلوماسية الوقائية اليت  مبدأبدا يف تطبيق ،و

،لكي يصبح األمريكيةالقيود املفروضة على تدخل القوى العظمى وال سيما الواليات املتحدة  إزالةيعين عمليا 

 أنباحلسبان  األخذالدولية،مع ضرورة  أوت الداخلية دولة حىت متنع تفجر الرتاعا أيةتدخلها بشكل قانوين يف 

          .هذا التدخل سيكون انتقائيا يف الواقع التطبيقي حبسب املصاحل اليت تتعرض للخطر

 األممحيثان  أسباا وإزالةحول الوقاية من الرتاعات  1988 وإعالناملتحدة  األممميثاق  أنمن  فالربعم        

الـرتاع   أن األمرحقيقة  أن إاليندلع العنف املسلح  أناملضطربة قبل  األوضاعاط مبكرا  يف املتحدة على االخنر

الذي  األمرمذابح وقتل مجاعي وحركة جلوء مكثفة، إىلعندما يتطور الرتاع  إال األمنجملس  أجندة إىلال يصل 

  .رهايسود انطباع بان دبلوماسية الفصل السادس من امليثاق ال تؤدي دو أن إىل أدى

املتحدة يف الصومال ورواندا عن حدود قدرا ومشـكلتها مـع    األمملذلك كشف فشل عمليات           

السياسية  اإلرادةتعاين عدم وجود  أا إال،فهي تقوم بتلك العمليات حلفظ االستقرار الدويل اإلنساينالتدخل 

تحدة املركزي يف فرض السلم ومحاية حقوق امل األممالداعمة هلا،فاالنطباع الذي خلفته حرب اخلليج عن دور 

وجـود املشـكلة    إىل إضافةسرعان ما انتهى ليكشف عن ندرة املوارد القادرة على تكاليف التدخل، اإلنسان

  .الرتاعات غري التقليدية إدارةالبريوقراطية ونقص اخلربات يف 

ظمات اتمع املدين ومراكـز البحـث   الدور اجلديد الذي تضطلع به املنظمات غري احلكومية ومن إن         

والدراسة يف الوقاية من الرتاعات قد جعلها حتظى باهتمام اتمع الدويل،وحتصل على وضع املراقب يف العديد 

  .إنسانيةبسبب وجودها يف مناطق الرتاع حبكم ما تؤديه من مهام  واإلقليميةمن املنظمات الدولية 

الشركات املتعددة اجلنسية تصل حمل السلطة االستعمارية يف  بدأتلعشرين مع مطلع القرن احلادي وا         

نزاعـات مث   إثـارة ب ثروات العامل النفطية واملعدنية وغريها،وحتقيقا ملصاحل دوائر غربية حمددة من خالل 
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ـ   ك التدخل لتسويتها ومن خالل تطوير نظم لالتصال ومراكز للقوى واالستعانة حبكومات تابعة لتحقيـق تل

  .املصاحل

السيادة الوطنية،وال  أمهيةعلى  واإلعالميةمتغريات العوملة االقتصادية والسياسية  أثرت أخرىمن ناحية        

 أولوياتترتيب  أعادواالجتماعية هليئات خارجية،وهو ما  األمنيةالدولة ختلت عن الكثري من وظائفها  أنسيما 

جديدة، ومن مث زيادة غموض العالقة بني االختصاصيني الـداخلي  مشتركة  إنسانيةالنظام الدويل ملصلحة قيم 

 واألمنمقبوال وضروريا مادام يؤثر على السلم  أمرا،التدخل الدويل يف بعض القضايا  أصبحواخلارجي،ولذلك 

 ظاهرة أثبتتاملتحدة،وقد  األمم تأسيسبكثري مما كانا عليه عند  أوسعونطاقه  األمنمفهوم  أصبحالدوليني،وقد 

دولـة علـى    أيةداخل  األحداث،حبيث تؤثر للتجزئةغري قابل  األمن أنالرتاعات الداخلية بعد احلرب الباردة 

  .اإلنسانملواجهة الكثري من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق  اإلنساينمسالة التدخل  أثار،وهو ما األخرىالدول 

الرتاعـات   إدارةيف  اإلسـالمي مهتدين باملنظور  اإلسالميلعلنا جند من سيتناول القانون الدويل  وباألخري    

 أن أخرله مراجعه يف الكتاب والسنة احلميدة والسرية النبوية وحكم الصحابة و اجتهاد العلماء،مبعىن  أمر،وهو 

الرتاعات من حيث الفقه واملمارسة فما  إلدارة اإلسالميصياغة متكاملة للقانون  إىليف حاجة  اإلسالميالعامل 

  .للرتاعات وحلها إدارتهالدراسة هو ما تكلم عنه الغرب ومارسه يف  قيل ذه


