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 الدبلوماسية وفن التفاوض السياسي

 ملخص:
زمات التي قد تنشب بين ألالقرار السياسي، فهي تقوم بتسوية النزاعات واثر في صياغة أللدبلوماسية   

نها وسيلة من ا  الدول، كما تعزز وتقوي العالقات الدولية ولها دور مهم في نطاق السياسية الخارجية، و 
وسائل التفاوض السياسي، وتعمل على تحقيق التوافق بين وجهات النظر المتباينة للدول ويتمثل ذلك 

أّن لمفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة...(، فتعيد العالقات بين الدول مهما كانت معقدة وقبل وفق)ا
حد طرق أما سلميًا أو باستخدام أزمة بألتصل الى مراحل متقدمة من التعقيد ومن ثم ازمة، وبالتالي تحل تلك ا
زمات السياسية أللقرارات الخارجية ولحل االقوة ومن ثم الحرب. فالمفاوضات اداة من ادوات الدبلوماسية لتنفيذ ا

أما الدبلوماسية فهي تعد فن ادارة العالقات الدولية وتوجيها عبر الحوار وفن التفاوض الدولي الدولية، 
كل ذلك سوف يتضح من خالل اشكالية البحث والذي يقوم به اصحاب أو اشخاص السلك الدبلوماسي، 

الدبلوماسية وفن التفاوض السياسي. ماهو دور  وماهي العالقة بينوالتي تتمحور حول، ماهي الدبلوماسية 
زمة الدولية. ما التفاوض؟ ماهو الدور ألزمات الدولية، وما هي الوسيلة المتبعة النهاء األالدبلوماسية في حل ا

زمات التي تنشب بين الدول وتقف حائال دون تطور عالقات بين ألالكبير الذي تقوم به المفاوضات في حل ا
 بعضها البعض، ماهي المتطلبات الجديدة التي يحتاجها المفاوض الدبلوماسي في العملية التفاوضية.  

 األزمة الدولية -التفاوض السياسي -المفتاحية: الدبلوماسية
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Diplomacy and the art of political negotiation 
Abstract :  
  Diplomacy has an impact on the formulation of political decisions, as it settles disputes 

and crises that may erupt between countries. It also strengthens and strengthens 

international relations and has an important role in the scope of foreign policy. It is also a 

means of political negotiation, and works to achieve consensus between the divergent views 

of countries, according to (good negotiations and mediation...).  Diplomacy restores 

relations between states, no matter how complicated they are, and before they reach 

advanced stages of complexity . In other hand , negotiations are one of the diplomatic tools 

for implementing foreign decisions and solving international political crises. As for 

diplomacy, it is the art of managing international relations and guiding  them through 

dialogue and the art of international negotiation, which is carried out by the owners or 

persons of the diplomatic corps. All of this will become clear through the problem of 

research, which revolves around: what is diplomacy? What is the relationship between 

diplomacy and the art of political negotiation ? What is the role of diplomacy in resolving 

international crises? what is the means used to end the international crisis? What is 

negotiation? What is the great role that negotiations play in resolving the crises between 

countries and hinder the development of relations between them? , and what are the new 

requirements that a diplomatic negotiator needs in the negotiating process? . 

 
   المقدمة

زمييييات ألالدبلوماسييييية واسييييتراتيجية فيييين التفيييياوض لهمييييا تييييأثير كبييييير فييييي ادارة األزمييييات الدولييييية، وحييييل ا ن  أ  
والصراعات الدولية بالطرق السلميةي وان سلوك المفياوض الدبلوماسيي ليه تيأثير مباشير فيي العمليية التفاوضيية، 

داة الهامية والضيرورية فيي ألالدبلوماسيي يعيد اسباب الصراعات الدولية، لذا فيان التفياوض أنواع و أ تمهما تعدد
سيييتءناء أو تجاهيييل المفاوضيييات عنيييدما تكيييون فيييي الموضييي  ألنيييواع وقضيييايا الصيييراعات كافييية، وال يمكييين اأحيييل 

المفاوضات تعد وسيلة ناجحة لتسوية الصراعات بالطرق الدبلوماسية وبعيدًا عن أي نوع  إن  مناسب، وعلية فال
ليى حيل يرضيي االطييراف، إجييل الوصيول أطيراف المتنازعية مين ألاتصييال بيين ا مين الحيروب، فهيي تعيد وسييلة

، فهنيا يكيون القيرار رفينمين الطيالمتنازعية اال بعيد التوقيي  عليية  ألطرافاكما ال يعد قرار ملزم ألي طرف من 
 لكل االطراف.    اً ملزم
فيان الحيرب ليم تكين بطيرق السيلمية، الدوليية و  النزاعياتعرفت اإلنسانية منذ القدم، وسائل عديدة لتسوية  فقد  

لصيييراعات وحيييروب عبييير تاريخيييه ااالنسيييان خاضييي   أن  الدوليييية، بيييالرغم مييين  النزاعييياتالوسييييلة الوحييييدة لفيييض 
وجييدت  ن  أابيييل، اال هاخييية  قابيييلنسييان الحييروب والصييراعات منييذ زميين بعيييد، يييوم قتييل إلطويييل فقييد عييرف اال
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 التيييي تنشيييب بيييين اليييدول ومنهيييا الدبلوماسيييية والتفييياوض النزاعييياتالبشيييرية العدييييد مييين الوسيييائل وطيييرق لتسيييوية 
 .    السياسي

الدبلوماسية تطورت عبر القرون الماضية، وم  تطورها اختلفت أساليبها ووسيائلها بياختالف الحضيارات التيي ف
ا تعيد مرت في السابق، وعليه فقد مارست الشيعوب الدبلوماسيية عليى الصيعيدين اليداخلي والخيارجي ليدولها، ليذ

الدبلوماسييية اإلدارة الرئيسييية لتنفيييذ السياسييية الخارجييية. فقييد أخييذت بتطبيقهييا اليينظم العصييرية والتييي تقييوم علييى 
الديمقراطية والتعددية، والحياة البرلمانية القائمة على التنافس باالنتخابات والحريات العامة والمشاركة السياسية 

 واحترام حقوق اإلنسان. 
الدولية وهذا ما نصت علييه  النزاعاتمن صميم العمل الدبلوماسي وكوسيلة مباشرة لتسوية  أما التفاوض فهو 

مم المتحدة التزامًا على جميي  اليدول ألم، كما رتب ميثاق ا1961اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية في نيسان/
 الدولية بالوسائل السلمية، فقد حدد الفصل السادس من ميثاق هذه الوسائل.    نزاعاتهاعضاء بفض ألا

نيواع قضيايا النيزاع وال يمكيين تجاهلهيا أو رفضيها عنيدما تكيون فييي أداة هامية فيي حييل بعيض أوتعيد المفاوضيات 
الموضيي  المناسييب، فالمفاوضييات هييي قيييام االطييراف التييي تتييولى فييض النييزاع بطييرق الحييوار والتشيياور والنقييا  

ليى حيل معيين قبيل نشيوب الصيراع بيين اليدول المتفاوضية. ليذا فالمفاوضيات هيي إجيل الوصيول أوالتباحث مين 
خييالف القييائم بينهمييا، وبطييرق ودييية ومباشييرة، فييان ذلييك الن دولتييين أو أكثيير بقصييد تسييوية مشيياورات تجييري بييي

يشييكل جييزءًا ميين عملييية صيين  القييرار الييوطني فييي الدوليية. فالتسييوية أي نييزاع ييينعكس علييى صييانعي القييرار فييي 
 ، وهييذازعييةالييدول المتنازعيية ويعبيير عيين اقنيياعهم بمكييان حييل النييزاع بطييرق سييلمية وودييية لجمييي  االطييراف المتنا

 تي:أي مابالبحث  أثناءسوف يتم توضيحة في 
 يلي: أهمية الدراسة من عدة اعتبارات من أهمها ما تنب : البحثأهمية  -اولا  
اهمية التفاوض الدولي ومدى ارتباطه بواق  المفاوض الدبلوماسي ودورهما فيي عمليية التمثييل الدبلوماسيي  -1

دارة المفاوضييات بشييكل سييلمي، ميي  معالجيية أزمييات والصييراعات، ميي  كيفييية ألبييين الييدول فييي ظييل تنييامي ا
 زمات الدولية.  ألا

دارة العالقييات أدور المفيياوض الدبلوماسييي والييذي تختيياره دولهييم بصييفة سييفراء أو مبعييوثين دبلوماسيييين فييي  -2
دوليين شيييخاص اليييألالدوليييية واتخييياذ القيييرار السياسيييي مييي  اليييدول األخيييرى أو مييي  ا النزاعييياتوتسيييوية وفيييض 

 األخرين. 
زمييات ألزمييات المتنامييية، وامكانييية دورهييا فييي تسييوية األهمييية الدبلوماسييية والتفيياوض السياسييي فييي ظييل اأ  -3

 لى الحروب. إالدولية دون الوصول 
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زمات الدولية، والتي تعتمد ألتهدف هذه الدراسة إلى تناول دور التفاوض في حل ا : البحثاهداف  -ثانياا 
هم الوسائل في تسوية أ على مهارة المفاوض وصفته الشخصية في القدرة االتصال الفعال، والتي تعد من 

لى عملية تفاعل تشمل إتصال المباشر ألزمات والتحكم بها، وبخصوص عملية التفاوض تجاوزت مفهوم األا
طراف ألة الدبلوماسية والتفاوض السياسي هو العالقة بين اساسي من العمليألن الهدف اأفكار والبراهين، و ألا

جل أساسية التي نشب في ظلها النزاع من ألالمتنازعة، مما يتطلب ذلك تحديد عناصر التفاوض والمشكلة ا
خر، وايجاد بيئة سياسية مالئمة لحل ألفكار ومن ثم ايجاد حلول لها م  التأثير على الطرف األتكوين ا

زمة ألدارة اأالدولية وفن  النزاعاتهمية المفاوضات في فض أ طراف المتنازعة، حيث تتضح ألالمشكلة بين ا
ن الدبلوماسية متءير مستقبل أالدولية ودورها المباشر في حل النزاعات م  ايجاد حلول ومن ثم التسوية، على 

 وعملية التفاوض متءير تاب  لها.   
 : تتمحور حول مايلي:البحثاشكالية  -ثالثاا 
زمات التي قد تنشب بين ألثرهما في تسوية اأشكالية الدراسة من تحليل الدبلوماسية وفن التفاوض و أتنب      

 الدول، ومن ثم تعزيز وتقوية صالت التعاون بين الدول، وتعد الدبلوماسية والتفاوض من الممارسات اليومية
و في العالقات االقتصادية أو أالحياة اليومية فراد بشكل دوري سواء كان ذلك في أليقوم به ا اً وسلوكا معتاد

 :تساؤالت عدةفي تسوية الخالفات التي قد تحدث بين الدول، ويمكن توضيح ذلك من خالل 
 ماهي الدبلوماسية وماهي العالقة بين الدبلوماسية وفن التفاوض السياسي.  -1
 زمة الدولية.ألنهاء األزمات الدولية، وما هي الوسيلة المتبعة ألماهو دور الدبلوماسية في حل ا  -2
زمات التي تنشب بين الدول وتقف ألما التفاوض؟ ماهو الدور الكبير الذي تقوم به المفاوضات في حل ا  -3

 عالقات بين بعضها البعض. الحائال دون تطور 
 عملية التفاوضية.ماهي المتطلبات الجديدة التي يحتاجها المفاوض الدبلوماسي في ال  -4

 : البحث مناهج -رابعاا 
عتبار التحليل ألخذ بعين األم  ا الوصفي لوصف وتحليل الدراسة تقوم هذه الدراسة على المنهج التحليلي

التطرق الى  هريخي عندأستخدام المنهج التأ، كما تم الخاص للعمل الدبلوماسي في عملية التفاوض السياسي
  .للدبلوماسية في العصور القديمة والوسطى والحديثةريخي أتال تطورال

 علىأما بخصوص تقسيم البحث وفضاًل عن المقدمة والخاتمة فقد قسم البحث  :خامساا: تقسيم البحث
الدبلوماسية  ول:ألفرعين فقد تناول المبحث ا على كل مطلبمبحثين وكل مبحث يتناول مطلبين ويقسم 

ول: ألول: ماهية الدبلوماسية وتطورها، وتناول الفرع األوتناول المطلب اطار العام لعملية التفاوض ألوا
ريخي للدبلوماسية وتناول المطلب الثاني: التفاوض السياسي أتعريف الدبلوماسية أما الفرع الثاني: التطور الت
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لثاني: عالقة ول: مفهوم التفاوض السياسي وتناول الفرع األفرعين الفرع ا علىالدبلوماسية وقسم المطلب  في
 .الدبلوماسية بالتفاوض

مطلبين تناول المطلب  علىقسم  هازمات الدولية والسياسية  بدور ألدارة اأأما المبحث الثاني: التفاوض و 
زمة أما الفرع الثاني: ألول: تعريف األفرعين الفرع ا علىول: مفهوم األزمة الدولية وخصائصها وقسمه ألا

فرعين  على هزمات السياسية وقسمأللثاني: دور المفاوضات في حل ازمة وتناول المطلب األخصائص ا
 الدولية زماتألانهاء أزمة الدولية أما الفرع الثاني: طرق ألول: المفاوضات وسيلة لحل األتناول الفرع ا

 المبحث األول: الدبلوماسية والطار العام لعملية التفاوض 
نسانية التعامل إلخذت بالتطور حتى عرفت اأالقديمة و ريخية أعرفت الدبلوماسية منذ العصور الت  

، فبرزت الدبلوماسية كوسيلة لتنفيذ الدبلوماسي، وكانت بمفاهيم وبوسائل مختلفة عما وصلت اليه اليوم
سلوب القوة، ألى إ قناع بداًل من اللجوءألسلوب القائم على التفاوض في سبيل األنها اأالسياسية الخارجية، و 

 :المطلبين التاليينوهذا سوف يتم توضحية من 
 المطلب األول: ماهية الدبلوماسية وتطورها  

ول تعريف الدبلوماسية، بينما يناق  في الفرع الثاني أليفرد هذا المطلب فرعيين اثنين، يعرض في الفرع ا    
.ريخي للدبلوماسيةأالتطور الت  
ول: تعريف الدبلوماسية  أل الفرع ا  

تكاد تتفق مجمل األدبيات التي تناولت موضوع قبل كل شيء يجب وض  تعريف لكلمة "الدبلوماسية" و    
التاريخي لمفردة "دبلوماسية"، واشتقاقها من المفردة اليونانية/  ستهالل باإلشارة إلى األصلألالدبلوماسية على ا

حيث كانت تختم جمي  جوازات السفر ورخص المرور وقوائم  غريقية "دبلوم" بمعنى طوى أو ثنى،ألا
على الصفائح المعدنية ذات الوجهين مطبقين  مبراطورية الرومانية،ألالمسافرين والبضائ  على طرق ا

ومخيطين سويًا بطريقة خاصة، وكانت تذاكر المرور هذه تسمى ) دبلومات( ثم اتسعت كلمة ) دبلوما( حتى 
تفاقات م  جماعات أو قبائل أجنبية، أر معدنية كالتي تمنح المزايا أو تحتوي على شملت وثائق رسمية غي

ستخدمت كلمة ) دبلوما( بمعنى التوصية الرسمية التي تعطى لألفراد الذين يأتون إلى البالد الرومانية، أوقد 
لمصطلح إلى اللءة نتقل اأوكانوا يحملونها معهم ليسمح لهم بالمرور وليكونوا موض  رعاية خاصة، ومن ثم 

   ، بهاد الالتينية وكان يفيد معنى الشهادة الرسمية أو الوثيقة التي تتضمن صفة المبعوث والمهمة الموف
، متيازاتألالتي كان يمنحها رؤساء المدن اليونانية والملوك الحقًا، ألشخاص يقرون  لهم بحملها جملة من ا

  . (1)أوراق أو قط  من الحديد تسمى دبلوماوكانت  هذه الشهادات أو الوثائق عبارة عن 
                                                           

 .8، ص  1996( فؤاد شباط، الدبلوماسية، منشورات جامعة حلب، سوريا، بدون طبعة، 1)
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تطلق لفظة الدبلوماسية حتى نهاية القرون الوسطى، إلى أن جاءت نهاية القرن الخامس  توبهذا أخذ  
عشر للتعارف على الدبلوماسية بمعنى العمل الذي يشمل توجه العالقات الدولية، أما بخصوص المعنى 

اسية الخارجية فكان م  بداية القرن التاس  عشر ومؤتمر فينا في دارة للسيأالمعاصر لهذا المصطلح هو 
 . (2)م تحديداً 1815العام 

نّ الدبلوماسية تعني الوثيقة المطوية، و  نّ أيتبين مما سبق    هذه الوثيقة تكون مطوية وتحتوي على  ا 
وراق ألا ليشملالمهمة التي سيتكفل المبعوث بأدائها وفق ما تحتوي عليه، ومن ثم اتس  مدلول هذه الكلمة 

تفاقيات لتبرز ألتساع تلك اأتفاقيات والمعاهدات خصوصًا بعد ألوالوثائق الرسمية التي تتضمن نصوص ا
 بها . الحاجة إلى تكوين الملفات الخاصة

جراءات والمراسيم والمؤسسات ألمعنى الحديث الدبلوماسية فهي تعني "مجموعة  المفاهيم والقواعد واالأما   
واألعراف الدولية التي تنظم العالقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين، بهدف خدمة 

تصال ألوللتوثيق بين مصالح الدول بواسطة ا منية واالقتصادية والسياسات العامة،ألالمصالح العليا ا
جراء المفاوضات السياسية وعقد ا الدبلوماسية  أداة رئيسية  من و تفاقيات والمعاهدات الدولية، ألوالتبادل وا 

أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للتأثير على الدول والجماعات الخارجية بهدف استمالتها وكسب 
 . (3)ا ما هو إقناعي وأخالقي ومنها ما هو ترهيبي وغير اخالقي"تأييدها بوسائل شتى منه

خارجية في الدولة، وبهذا فقد تعرف " انها عبارة عن التعد الدبلوماسية وسيلة إلدارة السياسية  اً وايض  
مجموعة من الطرق والوسائل السياسية غير العسكرية التي تستخدم وفقُا لكل حالة خاصة وكل مهمة 

ن من يختص في ممارسة الدبلوماسية هم رؤساء الدول ورؤساء أهام السياسة الخارجة، و معينة من م
ن الءرض أالحكومات ووزراء الخارجية والبعثات الدبلوماسية في الخارج والوفود في المؤتمرات الدولية". و 

ومصالحها ومصالح من الدبلوماسية هو تحقيق اهداف ومهام السياسية الخارجية للدولة وحماية حقوقها 
 .   (4)مواطنيها واشخاصها القانونية في الخارج

لوماسية هي احدى وسائل السياسية الخارجية لءرض ممارستها فهي ال تتطابق بالد أنّ يتضح مما تقدم 
كليًا معها فعلي سبيل المثال الوسيلة العسكرية لتحقيق السياسة الخارجية ال زالت تستخدم بالرغم من 

 ولي ال يجيزها. القانون الد

                                                           

( رشاد توام، النشاط الدبلوماسي لحركات التحرر الوطني وأثرة في القانون الدولي والعالقات الدولية التجربة الفلسطينية، 2)
  . 19، ص2011فلسطين،  -جامعة بيرزيت

 . 3، ص2018المانيا،  -( طارق حمو، الدبلوماسية وأصول العمل الدبلوماسي، المركز الكردي للدراسات، بوخوم3)
.285، ص2015، 1طالب رشيد بادكار، أسس القانون الدولي العام، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط( 4)   
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الدبلوماسية علم وفن في آن واحد، هي " علم" لما يفترض في ممارسها من دراية ومعرفة لمختلف  إن    
المصالح القائمة بين  فضاًل عنالعلوم المرتبطة بها من عالقات دولية وقانون دولي وتاريخ وغيرها، 

ات التمثيل والتفاوض، ولما يفترض أن األشخاص الدوليين، وهي " فن" لما تتطلبه ممارستها من مهار 
قناع، وهي صفات لطالما ارتبطت أليتصف به ممارسها من كياسة ولباقة وحضور ذهني وقدرة على ا

ساس جاء تفرع الدراسات الدبلوماسية إلى فرعين رئيسيين هما الدراسات الفنية أل. وعلى هذا ا(5)بالفن
 والدراسات العلمية. 

ها يالدبلوماسية علم ألنها تنطوي على قواعد، وعلى أصول مجددة تحكم ممارسيتضح مما تقدم تعني 
قناع والمفاوضة ألوكيفية تطبيقها في العالقات بين الدول، وفن ألنها تستلزم مواهب شخصية كالقدرة على ا

 ومحاولة التأثير على الطرف اآلخر اخالقيًا ونفسيًا.       
" فن التفاوض" ألنها تعتبر عملية تقوم على تعزيز وتقوية العالقات  كما عرفت الدبلوماسية على أنها    

خذت بالتطور عبر السنين تكون صالت تعاون بين الدول، وتعد اوتأمين المصالح بين أطراف معينة، و 
الدبلوماسية والتفاوض ممارسة يومية وسلوكًا معتادًا يقوم به األفراد والمنظمات بشكل دوري سواء في إدارة 

ياة اليومية أو إدارة االنشطة التجارية، أو تسوية المنازعات بين العاملين واإلدارة بل تمتد إلى الصراعات الح
 الدولية.

تفاقية فينا للعالقات أوتعد المفاوضات من صميم العمل الدبلوماسي والبعثة الدبلوماسية كما جاء في نص     
ساس الزام على الدبلوماسي أن يتسلح بالمعرفة ألعلى هذا او  ،" 1961الدبلوماسية، والموقعة في نيسان/ابريل 

جراءات ألتفاقية دولية تحدد اأوهي  ،"الواسعة في فن المفاوضات من حيث أصوله وضوابطه وحرفيته
والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات 

، كما رتب ميثاق األمم القات(ع)كالحصانة الدبلوماسية وقط  ال مفاهيم عدةالدبلوماسية، وايضًا اتت على 
  .(6)لوسائل السلميةالمتحدة التزامًا على جمي  الدول األعضاء بفض منازعتها الدولية با

وبناء على ما تقدم من كل التعريفات المقدمة اعاله يمكن اعطاء تعريف عن الدبلوماسية وهي مجموعة من   
عيييييراف والمراسييييييم الدوليييييية التيييييي تييييينظم العالقيييييات بيييييين اليييييدول عييييين طرييييييق الممثليييييين ألجيييييراءات واألالقواعيييييد وا

 الوطنية لدى حكومة بلد اجنبي.   الدبلوماسيين، وتمثيل الحكومة وحماية مصالح الدول 
  )العصور القديمة والوسطى والحديثة( ريخي للدبلوماسيةأالفرع الثاني: التطور الت

                                                           

. 21( رشاد توام، مرج  سابق، ص5)   
( من ميثاق االمم المتحدة.33( الفصل السادس: المادة )6)  
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نسانية التعامل ألبلوماسية خالل العصور التاريخية المتعاقبة، فقد عرفت ايفهوم فن الدملقد تطور    
وال بد من تتب  الحضارات الكبرى وكيف الديبلوماسي والعالقات الدبلوماسية منذ مرحلة ما قبل الميالد، 

تفاعلت م  مثيالتها واحتاجت بالتالي إلى تطوير على الدبلوماسية والعالقات والمراسالت، فعرفت الدبلوماسية 
عنة والرافدين( وال بد من اإلشارة إلى حقيقة واضحة وهي في حضارة الشرق األوسط القديمة ) حضارتي الفرا 

الدبلوماسية والعالقات الدولية في هذه المرحلة كانت ناشطة في تلك المنطقة، حيث قامت في هذه  أنّ 
المنطقة مدنيات امتدت من أرض ما بين النهرين ) دجلة والفرات( إلى وادي النيل محاطة بمدن صءيرة 

طورية الكلدانيين والبابليين وامبراطورية الفراعنة. وكانت العالقات الدولية تتميز بسمات ودويالت أكبرها إمبرا
المجتم  اآلسيوي التي شكلت قاسمًا مشتركًا لحضارات واسعة تمتد من مصر إلى سوريا وبالد فارس حتى 

ك يجسد الدولة، الهند الصينية، وكانت السلطة مركزة بشكل قوي إلدارة شؤون الحكم، وكان الحاكم أو مل
فكانت الدبلوماسية تنفذ لخدمة السياسة الخارجية التي يحدد أهدافها األباطرة والملوك، وكانت جمي  المشكالت 
العامة والخاصة تحل عادة بالحرب أو بالسلم، ضمن اتفاق أو تعاهد  يجري بعد التفاوض عن طريق 

عما أصبحت عليه في العصر الحديث، فمنذ عام وان كانت بمفاهيم وبوسائل مختلفة . (7)مبعوثين أو رسل
" اسم الكبار"  هقبل الميالد اهتم اليونانيون ببعثاتهم الدبلوماسية وعرفوا دور السفراء حيث اطلقوا علي 800

تصاالت الدولية، مثاًل ألير شؤون عالقاتهم الدولية، كما وضعوا نظامًا لممارسة ايوأوجدوا جهازُا منسقًا لتس
التمسك بمبدأ العلنية في إجراء المفاوضات والتوقي  على المعاهدات وذلك تجنبًا للوقوع في لى إالدعوة 

 . (8)دسائس المعاهدات السرية
الدبلوماسية قديمة قدم التاريخ وهي ظاهرة مارستها الجماعات البشرية منذ  إن  بناًء على ذلك يمكن القول   

جل وقف ألى التفاوض من إث كانت الجماعات البدائية بحاجة ريخ حيأالقدم، وبل وحتى في فترات ما قبل الت
 القتال وفض النزاع. أما بخصوص اليونانيين فقد اسهموا في تطور الدبلوماسية في أكثر من جانب.   

وفي العصر الروماني دخلت الدبلوماسية مرحلة النظرية، فقد تم اعداد متخصصين في شؤون الدولة 
تفاقيات والوثائق الدولية، األمر الذي ادى إلى تكوين رغبة وحرص أللترتيب ودراسة اوالمراسيم الدبلوماسية 

من النظم الموضوعية والشكليات المتبعة والتقاليد الثابتة على مر الزمن،  هشديدين لمراعاة ما تم التعارف علي
ات، فقد تم تشكيل اجهزة وهذا ما ساعد على نشوء فكرة اضفاء القدسية على التمثيل الخارجي وابرام المعاهد

والرسل، م   الخطباء ين السفراء والتفريق بينهم وبينيخاصة للعالقات الخارجية واتباع اجراءات خاصة لتع
متيازات، بالمقابل ألمنح نوط خاص وهو خاتم ذهبي للسفير المتمكن الذكي مما يخوله التمت  بالتسهيالت وا

                                                           

. 9-8( طارق حمو، مرج  سابق،ص7)   
. 34-8( هارولد نيكولسن، الدبلوماسية عبر العصور، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون طبعة، بدون سنة، ص 8)  
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اطاتهم إلى مجلس الشيوخ وكانت هناك اجراءات مختلفة الستقبال كان على السفراء ان يقدموا تقارير حول نش
 .   (9)سفراء الدول الصديقة وسفراء الدول المعادية

يتبين مما سبق عرف الرومان الحصانة الدبلوماسية الممنوحة للسفراء بمقتضى المعلومات المطروحة لتحديد 
مدى االستعداد النفسي والذهني عند متخذي القرارات الخارجية، م  صعوبة متابعة  هداف والقرارات، وايضاً ألا

 التفاعالت المستمرة التي تحدث بين أطراف العالقات الخارجية.    
يلزم معرفة القوى البارزة في حركة التفاعل الخارجي في في العصور الوسطى حدث عن الدبلوماسية تت ماعند

تلك العصور، ذلك ألن الدبلوماسية ترتبط بالسياسة الخارجية، وفي هذا الصدد نذكر الدبلوماسية عند العرب 
هداف ألساليب والمفهوم والتطبيق واإالتراث العربي اإلسالمي حافل بالدبلوماسية من حيث  إن  واإلسالم، وبما 

ستعمال ألدرس والتحقيق، وبالرغم من كلمة ) دبلوماسية( حديثة الال البحث العلمي في هذا الميدان يتس  لوالز 
في العربية شأنها شان المصطلحات الكثيرة التي اندمجت في القاموس العربي، كما وعرف الدبلوماسية في 

ين الشمال والجنوب والشرق والءرب، الجاهلية، فقد ساعد موق  شبه الجزيرة العربية كملتقى لطرق القوافل ب
ص(  على قيام عالقات تجارية وروابط بين العرب وجيرانهم، وفي صدر اإلسالم في عهد الرسول محمد )

مءايرًا، فاذا كان سفارات العرب زمن الجاهلية قد استهدفت الروابط التجارية،  اً جديد اً اخذت الدبلوماسية مظهر 
 . (10)ت الدعوة إلى اإلسالم ونشر رسالتهسالمية استهدفإلفان السفارات ا

وقد اتخذ الرسول محمد)ص( الحكمة أسلوبًا لنشر الدعوة وسبياًل إلى طلب القلوب وجعل منها دستورًا لكل ما 
يتعلق بمعامالته م  القبائل في الجزيرة العربية وم  األمم والشعوب المجاورة، ويتجلى ذلك فيما سطر من 

لى ملوك الدول المجاورة ورؤسائها، كما نظمت اجتماعات  كتب وأوفد من بعثات إلى القبائل العربية وا 
ومؤتمرات وعقد معاهدات من أجل المحافظة على الهدنة وتبادل األسرى والمعونات لءرض تحقيق المصالح 
لى غير ذلك من األغراض، وايضًا خطى الخلفاء الراشدين وأئمة المسلمين في عصور الدولة  المشتركة وا 

ساليب الودية في ألتباع اأسالمية خطى الرسول)ص( في تعاليمه النزيهة والنبيلة التي تدعو المسلمين إلى إلا
ساليبها وفقًا للظروف أعالقاتهم م  غيرهم، فتتوطد دعائم الدبلوماسية اإلسالمية وتتطور في وسائلها و 

 .(11)الداخلية والخارجية في كل عصر

                                                           

  288( طالب رشيد يادكار، مرج  سابق، ص9)
  )WWW.thesis.univ-biskra.dz)10  تاريخ الدخول 18/ 2020/2 الساعة الحادية عشرة لياًل.

   
فن  -الحصانات واالمتيازات البروتوكول -المهام والتمثيل -( محمد المجذوب، التنظيم الدبلوماسي ) األصول والتنظيم11)

.277، ص2012، 1الدبلوماسية اإلسالمية(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط -التفاوض والمؤتمرات  

http://www.thesis.univ-biskra.dz(10)/
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العمل الدبلوماسي كءيرة  طبقتسالم والعصور اإلسالمية والحضارة العربية قد إلا ن  أيتضح مما تقدم  هوعلي
 من الحضارات القديمة والمعاصرة.    

خذت تتطور الدبلوماسية م  البيزنطيين والعباسيين والفرنجة، ومن خالل ممارسة الدبلوماسية كانت الدول أو 
جهزة المشرفة عليهم حتى رأس الدولة، سواء كان ) تعين مندوبيها أو منفذي هذه السياسة وخاصة السفراء واال

الملك أو االمير أو الخليفة أو البطريك( تبعًا لسياسة الدول أي المرسل والمستقبل وكذلك ما يصدر عن 
يضم  الديوان المكلف، سواء كان جواز سفر أو حصانات أو امتيازات تمنح للمبعوثين أو االرشيف الذي

م  والدة أول بعثة دبلوماسية دائمة اقيات الخاصة بالعالقات الخارجية لرؤساء الدول. الرسائل والوثائق واالتف
في  (دبلوماسي)وصفة  (دبلوماسية)م مصطلح ااستخد وألول مرة طور م  تطور الدولة القومية، حيث بدأتوت

ير ييشمل تسالمفهوم لوالذي في حينه توس   م1815نهاية القرن الثامن عشر وخاصة م  مؤتمر فينا لعام 
العالقات السياسية ما بين الدول وادارتها بكل ما يتعلق بها، حيث استقر هذا المفهوم في القرن التاس  عشر 

نحاء العالم وتطور ذلك المفهوم حتى أصبح عرفًا دوليًا مستخدمًا أ لى باقيإ االستعمارية درته أوربااوص
 .  (12)وممارسًا من جمي  االشخاص المكونين للمجتم  الدولي

الدول بإصدار القوانين وتعليمات من  تخذت تتطور في القرن التاس  عشر حيث بدأأوعليه فان الدبلوماسية 
جل تنظيم العمل الدبلوماسي، بينما بدأ على الصعيد الدولي عملية نشوء قواعد مبادئ القانون الدبلوماسي أ

اعضاء في ألدولة من الدول ا أيةن بمقدور دى إلى تطور كبير على الدبلوماسية، فلم يكأوالقنصلي، مما 
ال تراعي قواعد ومبادئ القانون الدبلوماسي والقنصلي عند تنظيم عالقاتها الخارجية ومهام أن  المجتم  الدولي 

بعثاتها الدبلوماسية، وبخصوص فيما يتعلق بالمركز القانوني لبعثات الدبلوماسية والقنصلية ووظائفها 
بنشوء المنظمات الدولية، فقد ظهر  ةا. ودخل القانون الدبلوماسي مرحلة جديدة متطور وامتيازاتها وحصاناته

نوع جديد من الدبلوماسيين وهم العاملون لدى المنظمات الدولية، مما استدعى وض  انظمة مالئمة لتنظيم 
 .  (13)شؤونهم ضمن العالقات الدولية

  الدبلوماسية فيلمطلب الثاني: التفاوض السياسي ا
تأخذ صورًا مختلفة تبدأ  ةئياوكانت تلك المجتمعات بد ،قديم الزمانمنذ  بدأت عملية التفاوضلقد      

ن تلجاء للحروب، لذلك أصبحت أطراف المتنازعة دون ألبالحوار وتنتهي بالوصول إلى نتائج ترضى ا
حلت المفاوضات محل نشطة لتسوية الصراعات والخالفات، ففي الخالفات الدولية ألالمفاوضات من أهم ا

                                                           

. 7-6، ص2011( محمود عبد ربه، الدبلوماسية ) النظرية والممارسة(، بدون طبعة، 12)  
. 289( طالب رشيد يادكار، مرج  سابق، ص 13)   
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قوى من الحروب وسقوط القتلى، وهذا ما سوف يتم أالتفاوض يحقق نتائج  أن  ال إالحروب المعلنة بين الدول، 
  -تناوله من خالل الفروع التالية:

 الفرع الول: مفهوم التفاوض السياسي 
جل الوصول إلى حلول ترضي كل أريخ لحل النزاعات بالطرق السلمية من ألقد بزغ التفاوض منذ فجر الت

التفاوض فن وعلم بحد ذاته، وله عالقة  دطراف النزاعات بدون اللجوء إلى القوة والعنف والمواجهات، ويعأ
جتماع والنفس والفلسفة واإلدارة ... الخ( من ألبالعديد من العلوم األخرى منها )العالقات الدولية والسياسية وا

ماء والفالسفة من الحضارات القديمة العديد من الكتابات حول أهمية التفاوض، ، فقد وض  العلالعلوم األخرى 
دارة والعالقة م  الدول والوحدات السياسية ألوشرحوا الطرق ومضمار العمل السياسي المتعلق بالحكم وا
) السياسة سمه أشار التراث العربي بكتاب فريد أالمناسبة ومن بين هؤالء )ميكيافلي وفرانسيس بيكون(، وكما 

مير( ميكيافلي تقريبًا بحث ألوالحيلة عند العرب: رقائق الحلل في دقائق الحيل(  والذي ظهر مثل كتاب ) ا
طار نظري والتي يمكن بواسطتها دراسة إهتمام حول ضرورة تطوير ألعام، ومنذ القرون الماضية تركز ا

 ية والتجريبية.النزاعات وما تصاحبها من نتائج وتبعات بواسطة الطرق التحليل
أما في الوقت الحالي" فقد أصبحت المفاوضات عبارة عن معاهدات متخصصة هدفها تدريس فنون التفاوض 
وقواعده وأسسه ومرتكزاته، وتخريج المفاوضين متسلحين بالمعرفة، واسعين بالحيلة يعرفون كيف ينتهزون 

جل الوصول إلى حلول وفض النزاعات، أمن  الفرص، وكيف البت باألمور، اذكياء يتحلون بالصبر والمثابرة،
 .  (14)حتى ولو اختلفت ميادينها والوانها"

المفاوضات السياسية تتعلق بالعمل السياسي وعالقات الدول بعضها م  بعض وتتصف بالتءير وعدم  أما  
 فقد يعرفلذا  .(15)االستقرار على حال، والتفاوض السياسي شكل من اشكال التهدئة دون اللجوءالى العنف

التفاوض السياسي وهي "تسوية الخالفات الدولية وديًا في أغلب األحيان وتكون تبادل اآلراء تباداًل صريحًا 
صادقًا بواسطة السفراء وبالمذكرات الودية، وقد تجري المفاوضات بطريقة مباشرة بين الدولتين المتنازعتين، أو 

فاوضة والفائدة من تلك الوسيلة هي الروح التي قد تم عن طريق مؤتمر يجم  الدول المتنازعة، وتتوفق الم
 .(16)يسود المفاوضة وهذا األمر يفترض تكافؤ القوى السياسية المتنازعة"

                                                           

.2-1( طارق حمو، مرج  سابق، ص14)   
.601ص، 2019( خالد عبد القادر منصور التومي، الدبلوماسية والتفاوض الدولي، مجلة التعليم والعلوم االجتماعة،15)  

.24، ص2002، 2،ج 1( ابراهيم الرابي، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،ط16  ( 
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وكما يعرف التفاوض السياسي ايضًا هو" محادثات تجري بين فريقين متحاربين من أجل عقد اتفاق هدنه   
ى اتفاق" وكما عرف هو "األسلوب الذي يديره أو صلح، والتفاوض مرحلة من مراحل الحوار قبل الوصول إل

 .(17)العالقات الدولية، وهو عمل الرجل الدبلوماسي أو فنه"  ثوالسفراء ومبعو 
كثر شيوعًا لتسوية المنازعات الدولية، ألنه يتضمن جهودًا مشتركة ألالوسيلة االسياسي  يعد التفاوضو    

لى تسوية للمسائل إيتدخل طرف ثالث محاولة للتوصل  أن  طراف النزاع بشكل مباشر، دون أتبذل من قبل 
التي هي محل خالف فيما بينها، حيث تجري تلك المفاوضات من قبل رؤساء الدول أو وزراء أو سفراء أو 

  .ولين بتمثيل الدولة في عالقاتهما م  الدول االخرى خأشخاص آخرين م
النزاع القائم من خالل التفاوض بشكل مباشر وفي اطار منها سعيًا إلى إنهاء  لهوتبذل الدول المتنازعة محاو   

محدد، على اعتبارها االكثر ادراكًا ألسباب الخالف للتءلب على وض  الخالف، لذا تتطرق الدول أثناء 
ثر في قيام النزاع، وقد تكون ألالمفاوضات إلى جمي  المسائل السياسية واالقتصادية والقانونية والتي كان لها ا

لى وسيلة أخرى سلمية لتسوية الخالف إطراف النزاع للجوء أبمثابة خطوة أولى يتم االتفاق بين  المفاوضات
كد القضاء الدولي على أهمية المفاوضة كوسيلة مباشرة لتسوية الخالفات الدولية كمؤشر، أالقائم بينها، لذلك 

وعلى سبيل المثال على ذلك  وفي ذات الوقت بقاء الصالت بين أطراف النزاع رغم الخالف القائم بينها،
على أهمية  في تلك القضية كدت المحكمة الدائمة للعدل الدوليةأقضية عقود مافرومانيس في فلسطين، حيث 

قصى حد ألى إنها تقر أعلى و كدت محكمة أ، وقد دور المفاوضات  في تسوية الخالفات التي تنشأ بين الدول
ن المنازعات التي ال يتم تسويتها عن طريق المفاوضات ينبءي احالتها اليها، كما تقر في الواق  وقبل أممكن ب

ن يصبح اي نزاع موضوعًا للتفاوض، البد من التعامل م  موضوع  ذلك النزاع وتحديده من خالل أ
ت النظر الدول المفاوضات الدبلوماسية، وعلى الرغم من كل ذلك فان المحكمة ال يمكنها تجاهل وجها

خالف من السباب السياسية التي حلت دون التوصل لتسوية ألالمتنازعة التي تعبر في وض  افضل لتقدير ا
 . (18)خالل المفاوضات

هو موقف بين طرفين أو أكثر حول قضية ما، فمن  السياسي التفاوض إنّ وبناًء على ذلك يمكن القول   
ظر، وذلك باستخدام كافة أساليب االقتناع من أجل الحفاظ على خاللها يتم عرض وتبادل وتقريب وجهات الن

المصلحة العامة، أو الحصول على منفعة جديدة وذلك بإجبار الخصم على القيام بعمل معين أو االمتناع 
نفسهم أو اتجاه أطراف عملية التفاوض سواء كان اتجاه أعن القيام بذلك العمل ضمن دائرة العالقة بين 

التفاوض هي العملية التي من خاللها نسعى للحصول على ما نريد من األشخاص الذين يرغبون أو ،الءير

                                                           

.3( طارق حمو، مرج  سابق، ص 17)   
. 406، ص2015، 1( محمد القاسمي، مبادئ القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، ط18)   



14 
 

في الحصول على شيء منا. أو هي عملية حل النزاع بين شخصين أو أكثر حيث يبدأ الطرفان بتقديم 
  .تنازالت أو تءيير الشروط للوصول إلى صيءة ترضي الطرفين

يكون بطريقة مباشرة بين الدول المتنازعة أو عن طريق اشخاص  أن  ان التفاوض السياسي يمكن و     
دبلوماسيين، لتبادل الحوارات والنقاشات والمباحثات المباشرة والمتبادلة حول القضية المطروحة، أو قد تكون 
بطريقة غير مباشرة عن طريق تبادل المذكرات والرسائل الدبلوماسية ويتم ذلك عن طريق تبادل االوراق 

عن طريق مؤتمرات دولية  ثارها كال الطرفين أوأكرات تكون مفيدة بسجل وتورد بشكل نقاط موجزة التي والمذ
 تضم طرفي النزاع.  

فقد تلتزم الدول في القانون الدولي الحديث بتسوية منازعتها بالطرق السلمية ولم يكن هذا االلتزام قائمًا قبل 
،وية منازعتها عن طريق القوة العسكرية و ميثاق األمم المتحدة حيث كان للدول حرية تس ن  هذه القوة  ا 

واستخدامها كانت من أهم مظاهرة السيادة، حيث تنقسم وسائل التسوية السلمية إلى وسائل مباشرة بين 
األطراف المتنازعة مثل ) المفاوضات والتحقيق والقضاء والتحكيم(، فقد جاء في الفصل السادس من ميثاق 

( " يجب على 33لمعنون بالتسوية السلمية لحل المنازعات أقره في الفقرة األولى من المادة )األمم المتحدة وا
كل أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم واألمن الدوليين للخطر أن يلتمسوا حل بادىء 

وا إلى أأو أن يلج كل ذي بدء بطرق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية،
 . (19)الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يق  عليها اختيارها"

هي احدى الوسائل السلمية أو من أولوياتها والواجب السياسية  المفاوضات أنّ وبناًء على ذلك يمكن القول   
الدور االساسي لحل الكثير من المنازعات والقضايا  اتباعها قبل اتخاذ أي قرار، فنظرًا ألهميتها فقد لعبت

ال غنى عنها إلدارة العالقات  هالدولية التي لحلت في المجتم  الدولي، لذا فان التفاوض يظل اداة رئيس
طرق لحل النزاعات أو الصراعات الدولية وبشكل خصائص و عدة السياسي او الدبلوماسي الدولية، وللتفاوض 

  -هي: خصائصام القوة والعنف ومن تلك سلمي بعيد عن استخد
وهي الطريقة التي تستخدم من قبل السفراء لدى الدولتين  طريقة المفاوضات الدبلوماسية العتيادية: -1

 . (20)صاحبتي المشكلة أو النزاع، لحلها في اضيق اطار

                                                           

 28المانيا، -برلينالمركز الديمقراطي العربي،  المفاوضات الدولية: رؤية علمية واقعية، بحث عن: ،محمد ثابت حسنين (19)
   . 8، ص2018اكتوبر 

يناير،  25( جمانة العابد وأخرون، التفاوض الدبلوماسي مفاهيم، كلية الدراسات التطبيقية، جامعة االمام عبد الرحمن، 20)

الساعة العاشرة ليالً.  2020نيسان/  11ل تاريخ الدخو، على الموقع االلكتروني: 2019 WWW. Arabicacademy.com   
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هذه الطريقة التي يلجأ لها الطرفان المتنازعان بقبول التفاوض وهو كخطوة  أنّ وبناًء على ذلك يمكن القول  
 أولى ومن ثم االجتماع بشكل مباشر وعرض كل طرفين وجهة نظره. 

وهنا يتب  هذا النوع من المفاوضات بالعالقات البسيطة وغير المعقدة بحيث تكون هناك فرصة جديدة لحل 
النوع من التفاوض يأخذ  هذامثل  ةً لى اتفاق بينهما. وعادإالتوصل  طراف عن طريقألشكال الواق  بين األا

لى اتفاق يرضي الطرفين، وقد تكون إجتماعات قبل الوصول أللحل المسألة بحيث تتكرر ا اً قصير  اً وقت
المفاوضات باألسلوب التحريري والذي تم عن طريق تبادل المذكرات المكتوبة بين الطرفين حتى تتمكن من 

، وم  التطور العلمي التنكنولوجي وسهولة االتصاالت والمواصالت أصبحت أغلب لى اتفاق نهائيالوصول ا
المفاوضات تدار من قبل رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية دون ان تقتصر على السفراء، اذ خرجت 

، ..الخ والشعبية الثقافيةنواع ومظاهر عديدة منها دبلوماسية ألى إالدبلوماسية من طابعها التقليدي 
والدبلوماسية الثقافية ظهرت لتعزيز التعاون الدولي خصوصًا في المجاالت العلمية والثقافية والتقنية، والظهار 
القيم الحضارية المختلفة بعيدًا عن الطمس واالنكار ولزيادة المساعدات الفنية للدول في ميادين التربية والثقافة 

وهي التي مهدت لها دبلوماسية الحديثة التي تعني في جوهرها الخروج  الشعبيةما الدبلوماسية أ ،(21)والعلوم
بالدبلوماسية الشعبية او  تهلى الدخول فيما يمكن تسميإمن نطاق السرية ومحدودية االتصاالت والتأثير 

معها مصادر  دتدوتتع الدبلوماسية الديمقراطية أو الدبلوماسية البرلمانية، والتي يزداد فيها تأثير الراي العام
لى خضوع الحكومات للتاثير وضءط الراي العام أو تؤدي الى إالتأثير في صن  القرار السياسي، مما تؤدي 

 تالمفاوضات ليس أنّ ، كما ختالف االراء الدولية داخل الدولة الواحدة نتيجة للمناقشات العلنية التي تحصلأ
طراف ذات مصالح مشتركة يسعون من وراء عملية التفاوض أفقط تحدث م  الدول المتنازعة وانما قد تم بين 

لى تطوير عالقاتهم ومصالحهم االقتصادية والتجارية، لذا فالتفاوض ال تخرج كونها تجري عالقة مصلحة إ
 . (22)مشتركة أي تعاون، أو عالقة صراع قائم على التنافس والعداء

زاع ما بالمفاوضات الدبلوماسية، يبدو تضارب بالوقت الذي تتعذر فيه تسوية نالمساعي الحميدة:  -2  
يمكن حينئذ اللجوء إلى أسلوب المساعي  نهحقوق أو المطالب على أنه يتمت  بقدر كاف من األهمية، فا

ما أو مجموعة من الدول أو حتى شخص رفي   ةالحميدة، والمساعي الحميدة هي عمل ودي تقوم به دول
المتحدة، اذن فهي محاولة لجم  الدول المتنازعة م  بعضها وحثهما على مين العام لألمم ألالمستوى مثال ا

بدء بالمفاوضات، ومن أمثلة على ذلك هو النزاعات الدولية التي تم تسويتها عن طريق المفاوضات تلك التي 
، 1963 /حزيران/20السوفيتية الموقعة بين الدولتين في جنيف بتاريخ  -انشأ بموجبها مذكره التفاهم األمريكية

                                                           

)21  (  Nicholas Farnham, the UN and Education,New york, the Heritage foundation,1985. 
Norman palmer and H. perkins, international relations, new york Houghton Mifflin, 1969. (22) 
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وذلك بتأمين اتصال فوري بين الدولتين في حالة انفجار أزمة ما تهدد بخطر، على غرار ما حدث أثناء 
 . (23)بين مصر وسورية من جهة واسرائيل من جهة ثانية 1973حرب تشرين 

و مجموعة أما  ةالمساعي الحميدة يسعى أو يشترك بها طرف ثالث ) كان يكون دول أنّ نستخلص مما تقدم 
من الدول أو شخص رفي  المستوى( لءرض تنشيط الحوار بين الدولتين المتنازعتين بءية تقديم المساعدة 

 والمشورة والمعونة للطرفين وحل النزاع دون لجوء الى القوة.
تتحول المساعي الحميدة إلى وساطة اذا تجاوزت الدولة الصديقة مهمة ابداء النصح والمشورة  الوساطة: -3

ا الطرفين في المفاوضات الجارية لحين انتهائها أو انقطاعها، ويحق لها أن تبين رأيها في وأسهمت برض
المطالب التي يتقدم بها الطرفان فتؤيد الصالح منها وترد الجائر ومن ثم تقدم االقتراحات التي تعتبرها موافقة 

ب، وان يكون حياديًا فيحول دون وعادلة، كما يفترض بنفس الوقت في الوسيط العدالة والمهارة والرأي الصائ
يسهر على ايصال كل ذي  أنّ يراعي ناحية الحق و  أنّ التراشق بالتهم ويقرب اآلراء المتباينة، ويترتب عليه 

حق حقه، وال يعد الوسيط ضامنًا للمعاهدة التي كان له الفضل األكبر في عقدها مالم يتعهد بذلك صراحة، 
تترك حرية في القبول أو  أنلى الطرفين الحل الذي ترتئيه بل عليها كما ليس للدولة الوسيطة أن تفرض ع

رفض أو تعديل بعض النقاط الواردة فيه، وان الوساطة تعد في االصل اختيارية وليس الزامية، فبالتالي يحق 
 تعتبر الوساطة الزامية في حال تعهد الدول في أنّ ال إلكل من الدولتين المتنازعتين أن ترفض الوساطة، 

لى وساطة عند نشوب خالف بينهما، أو إذا تعهدت إحدى الدول إالمعاهدات التي تعقدها بوجوب اللجوء 
 .  (24)بتقديم وساطتها إلى دولة أخرى عند الحاجة الماسة

أكثر فاعلية ومساهمة في حل  هالوساطة هي اشراك طرف ثالث يكون دور  إنوبناًء على ذلك يمكن القول 
المشكالت القائمة بين بلدين متنازعين، أي بقصد تسوية الخالف أو النزاع القائم بينهما، ويكون بطريقة ودية 

 ومباشرة ومفيدة لجمي  االطراف المتنازعة.
ن، وأن هو تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة من اختيارها وعلى اساس احترام القانو  التحكيم: -4

حدى وسائل تسوية أيعد  فالتحكيم ه. وعلي(25)الرجوع إلى التحكيم يتضمن تعهدًا بالخضوع للحكم بحسن نية
لى قضاة يتم اختيارهم من الدولتين ويكون ملزم  واجباري لهما إالمنازعات بين دولتين أو أكثر بواسطة اللجوء 

لى التحكيم ويكون حل الخالف على اساس االتفاقيات أفي حال وجود معاهدة بينهما برجوع طرفي الخالف 
المعاهدات المبرمة بينهما وفي حال عدم وجود اتفاق أو معاهدة يكون غير ملزم مطلقًا، والدولة تكون حرة في 

                                                           

( خليل حسين، موسوعة القانون الدولي العام ) قانون البحار والجو والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق تسوية 23)

.  545، ص2012، 1، ط2النزاعات(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، ج   
.631-630محمد المجذوب، مرجع سابق، ص -(24)  

.1907لسنة ( من اتفاقية الهاي الدولية 37( المادة )25)   
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و عدمه حسب الظروف التي تمر بها الدولة، ويعد التحكيم طريقة دبلوماسية ألسباب ألى التحكم إاللجوء 
 ثالثة هي: 

اتباعها لتمهيد عرض الخالف على التحكيم هي دبلوماسية صرفة، على أساس  بالصول واجا إن -1
 من عقد دبلوماسي هو معاهدة أو اتفاق.  أالتحكيم نش أنّ 

هذه الموافقة  أنّ ال إاليها الحكم في اصدار حكمه،  يستندتعد موافقة الطرفين مصدر السلطة التي  -2
 عقد المعاهدة أو االتفاق.  نتيجة حتمية لرغبة الطرفين المبينة في

مبادئ العدل  هالحكم الصادر ال يعد تطبيقًا كاماًل لقوانين موضوعية، وانما هو قرار تملي إن -3
 نصاف. ألوا

 . (26)ن واحدآسباب تضفي على التحكيم صفة دبلوماسية قانونية في أللذا وفقًا لتلك ا -4
م 1899إلى مؤتمر الهاي للسالم لعامي : يرج  الفضل في انشاء هذه الطريقة وتطويرها التحقيق -5
روسية على استخدام لجان التوفيق لحل المنازعات  مبادرةم وبناًء على 1899فقد حثت اتفاقية  1907و

التي تنطوي على خالف عجزت  المنازعاتالدولية، وأيضًا اكدت االتفاقية على رغبة الدول المتعاقدة لحل 
ال يمس شرف الدولة ومصالحها الحيوية بواسطة لجنة تحقيق دولية ، يتعلق بالواق  و هالدبلوماسية عن حل

تكون مهمتها فحص واق  النزاع وتقرير ذلك، ويمكن أن يقط  التقصي الحقائق من لجان التحقيق شوطًا 
طوياًل في التسوية السلمية للمنازعات، حيث مكنهم من خالل تقديم آراء موثوقة حول مواقف واقعية معينة 

المسائل  دة حل النزاع على الرغم من أنهم قد يتجاوزون عملية تقصي الحقائق الصارمة لتحديتعزيز عملي
 . (27)القانونية

ن  التسوية السلمية للمنازعات تمثل ضرورة حتمية للمجتم  العالمي، و  أنّ وبناء على ذلك      هذه الضرورة  ا 
تكون مهيأة إلى حد معقول ألدراجها في سيادة الدولة، ومن النطاق الواس  الذي تتمت  به الدول في اختيار 

دى إلى اظهار الثقة في أسلوب لتسوية المنازعات، فقد قامت باختيار طرق مختلفة على نحو مالئم مما ألا
المنازعات دائمًا كوسيلة لتسوية  هرق الدبلوماسية لتسويالنزاعات بالوسائل السلمية، كما يتم تفضيل الط ةتسوي

لى لجوء إليات في تسويات الخالفات فسوف يؤدي بطبيعة الحال ألالخالفات بين الدول، فان فشلت تلك ا
 على وسائل قضائية لتسوية النزاعات. 

  

                                                           

.633( محمد المجذوب، مرج  سابق، ص26)   
االفريقية، دراسة أولية حول التسوية السلمية للنزاعات ،المنظمة  –( األمانة العامة للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية 27)

.  11، ص2011االستشارية القانونية، الهند،   
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التفاوض و الدبلوماسية  تكاملية بين عالقةاللفرع الثاني: ا  
يتسلح بالمعرفة  أنّ على الشخص الدبلوماسي  اصبح لزاماً التفاوض من صميم العمل الدبلوماسي، وقد  إنّ   

الواسعة في فن التفاوض من حيث االصول وضوابط وحرفيته وايضًا من حيث الصياغة النفسية وثقافة 
بل لتسوية أي خالف نجح السأن المفاوضات المباشرة هي من ا  الخصم والخبرة والدقة في تحرير البيانات، و 

مم المتحدة بشأن المنازعات أل، وهذا ما ورد في ميثاق او دولتين أو مجموعة من الدولأقد ينشب بين طرفين 
من في أي نزاع اال بعد فشل الوسائل السلمية، وخوفًا من ألن ال يتم تدخل مجلس اا  التي تنشب بين الدول، و 
ساس تتضح اهمية الدبلوماسية والمفاوضات أل، وعلى هذا امن الدوليين للخطرألاستمراره وتعرض السلم وا

الدولية كأحد الوسائل المهمة التي حث عليها الميثاق على اللجوء اليها لتسوية ما قد ينشأ بينهما من خالفات 
نّ بالطرق القانونية، و   الدبلوماسية تكمن في فن التفاوض السياسي والعالقة بينهما تعد عالقة تكاملية، ألنها ا 

نها صالت تعاون أطراف معينة، وكما أتعتبر عملية تقوم على تعزيز وتقوية العالقات وتأمين المصالح بين 
 . )28(بين الدول

ي بمعنى علم العالقات القائمة بين الدول على فن أجراء المفاوضات ا  فالدبلوماسية علم وفن تمثيل الدول و 
نها تستوجب معرفة العالقات القانونية والسياسية لمختلف ألجراء المفاوضات، فهي علم وفن معًا، فهي علم إ

نها تهتم بادارة الشؤون الدولية وتتطلب المقدرة ألالدول ومصالحها وتقاليدها التاريخية واحكام المعاهدات، وفن 
 على تنظيم المفاوضات السياسية ومتابعتها وتوجيهها توجيهًا يتم عن معرفة وعلم واسعين، فالدبلوماسية علم

واسط القرن أفالدبلوماسية دخلت المعجم الدولي منذ  هيجب معرفة قواعدة، وفن يجب اكتشاف اسراره، وعلي
لى العديد من إصبح يشير أالساب  عشر حين حلت محل كلمة المفاوضة، وهكذا تطورت م  مرور الزمن و 

 . (29)المعاني مثل فن وعلم وادارة العالقات الدولية
سية والتفاوض الدولي، تكون العالقة ذات وجهين: فاألول يؤثر في الثانية من جهة، فالعالقة بين الدبلوما 

وتتأثر الثانية بها من جهة أخرى، في الوقت ذاته.... وايضًا نرى أنها عملية تكاملية، حيث أن األول تؤسس 
ا بين األثنين هي عالقة ن العالقة مإللثانية، بينما الثانية تعالج األولى بالتنظيم وتضمن استمرارها، وبهذا ف

 . (30)ثنين حاضرًا ومستقبالألتبادلية ال غنى لهما عنها لتطوير ا

                                                           

(28) Dr. K haled  A. Mansur,Diplomacy and International Negotiations,  Route Educational and Social 
Science Journal , Volume 6 (5) , May 2019,p 621.  

، 2018( مايا الدباس وماهر ملندي، العالقات الدبلوماسية والقنصلية، منشورات الجامعة االفتراتضية السورية، سوريا، 29)

.7ص   

)30( Dr. Khaled  A. Mansur Tumi, Diplomacy and International Negotiations, Route Educational 

&Social Science Journal, Volume 6 (5): May 2019. P,598. 
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العالقة بين الدبلوماسية والتفاوض هي عالقة تاثير وتاثر الواحدة باالخرى  إن  على ذلك يمكن القول  ءً بنا  
التفاوض يعالج الدبلوماسية لى التفاوض بينما إنها عملية تكاملية، من حيث الدبلوماسية تؤسس أفضال عن 

خرى سواء كان ذلك في ألبالتنظيم وتضمن استمرارها، لهذا فالعالقة بينهما تكامل وتبادل ال غنى واحدة عن ا
م في المستقبل. وبهذا تعد المفاوضات أحد أهم األدوات التي تعتمدها الدبلوماسية في تحقيق أالوقت الحاضر 

وبقدم الدبلوماسية نفسها، خصوصًا فيما يتعلق بدور المفاوضات الواضح  أهدافها، حيث أنها أقدم وسيلة، بل
 في حل الصراعات والمنازعات التي تنشب بين الدول.    

زمات الدولية أل دارة اا  المبحث الثاني: التفاوض و   
متطور زمات الكبرى، وبنفس الوقت نعي  في عالم من التكنلوجية ألنعي  اليوم في عالم من الصرعات وا  

زمات والصراعات ذات تنوع أللذا تكون ا ،وتزداد يوم بعد اخر مصالحة وتتعارض على قدر اتساع مصالح
خرى أمفاجئة ومن ناحية زمات والتي تكون من ناحية ألبشكل متسارع ومتزايد، يوجد بالمجتم  العديد من ا

تماعية أو اقتصادية أو سياسية، ضرار كبيرة للمجتم  سواء كانت من ناحية اجأتكون دورية، والتي تسبب 
   -وايضًا تسبب خسائر مادية وبشرية وهذا ما سوف يتم تناوله في المطالب التالية:

 المطلب األول: مفهوم األزمة الدولية وخصائصها 
زمات الطارئة التي واجهها ألنساني وقت المواقف واإلزمة مظهر من مظاهر التعامل األدارة اإمسالة  تعد  
نما أزمات و ألبالقدم بإدارة ا معروفاً من البشر، ولم يكن اسمها ه نسان، كان يكون تحدي الطبيعة أو غير إلا

نسان هي القدرة الحقيقة إلن قدرة اا  ، و دارة( وما شبة ذلك من تسمياتإلخرى مثل ) حسن اأعرف بتسميات 
باشرة لتءير البيئة الداخلية زمة تعبة لمفهومها كنتيجة مإلتعارف ا تتعدد لذلك زمات.ألا ةعلى مواجه

دارتها من قبل المنظمات بكل كفاءة وفاعلية بهدف الحد من نتائجها السلبية إوالخارجية والتي يجب 
 من الفرعين التالين:   زمة وخصائصهاألهمية التعرف على مفهوم األو ستفادة منها بطريقة ايجابية، ألوا

لغة واصطالحاا زمة أل ول: تعريف األ الفرع ا  
ما بتحسن ملحوظ أو بتأخر حاد وترتبط أزمة هي نقطة تحول مصيرية في مجرى حدث ما، تتميز ألا   

ريخية أن تزول لحل محلها ارتباطات جديدة، لذا فاألزمة مصطلح قديم ترج  جذوره التإ بتجاذبات قديمة البد  
" فمثال حرجة في حياة المريضال تحولال" نقطة في القرن الراب  قبل الميالد، بمعنى غريقيأللى الطب اإ

نسان، ففي القرن السادس عشر شاع استخدام هذا المصطلح في إلحدوث تءيير مفاجئ وجوهري في جسم ا
في القرن الساب  عشر للداللة على ارتفاع درجات التوتر في العالقات بين الدولة  واستخدامالمعاجم الطبية، 

عمل للداللة على ظهور مشاحنات ومشاكل خطيرة في تطور ما في القرن التاس  عشر فقد استأوالكنيسة، 
العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وبعدها استعمل هذا المصطلح في مختلف فروع العلوم 
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 تهديد واضح للوض  الراهن على حداث المفاجئة التي تنطوي ألجموعة الظروف وامنسانية وبات يعني" إلا
، وهي النقطة الحرجة، للحظة الحاسمة التي يتحدد عندها مصير تطور ما، (31)المستقر في طبيعة االشياء

إليجاد حل لمشكلة ما أو  (و الموت أو الحرب أو السلمأالحياة )ء مثل ألى االسو إفضل أو أللى اإأما 
                                                                                            .(32)"انفجارها

زمة في اللءة العربية معنى الضيق والشدة، يقال ازمت عليهم السنة أي" اشتد قحطها، ألوتعرف كلمة ا  
ض بالفم كله عضًا شديدًا، ، ازم على الشيء ازمًا عوازم عن الشيء: امسك عنه زمة"،ألوتأزم أي اصابته ا
متناع عما يضر، ألزمة: األزمة الزمان، وااأل زمة، وتالمواأمتازم القوم اصابتهم  (33)وتأزم: اصابته أزمة

زمة تعني الضيق ألاإن  وبناء على ذلك يمكن القول  .(34)زمات واوازم: الشدة والضيقأزمة جم  أزم وأزم و ألوا
 زمة.ألصابة باألوا
زمة هي" خلل يؤثر ألاإن  لى إحد تلك التعريفات أزمة، فيذهب ألصطالح فقد تعددت تعاريف ااالأما في  

تأثيرًا ماديًا على النظام كله، ويهدد االفتراضيات الرئيسية التي يقوم عليها النظام"، وعرفت االزمة ايضًا بأنها 
بحث عن وسائل وطرق الدراته "حدث مفاجئ غير متوق  يؤدي الى صعوبة التعامل معه، ومن ثم ضرورة ال

صطالح هو خلل والذي بدورة يؤثر االزمة في ألوبناء على ذلك تعني ا .(35)بشكل يحد من آثاره السلبية"
 تأثير شديدًا على النظام بكاملة.
زمة أل الفرع الثاني: خصائص ا  

حييدثت قبييل سييباب أفهييي نتيجييه تفاعييل عوامييل و  زمييةألتتسييبب فييي وجييود ا عوامييللكييل شيييء سييبب وهنيياك    
أو سييوء التقييييم  كدراألزميية منهييا سييوء الفهييم واأللييى نشييوب اإسييباب التييي تييؤدي أزميية، وقييد تعييددت ألظهييور ا

جيل الحيدود والميوارد أعين ذليك هنياك ازميات تنشيب بيين دول مين  الً واستعراض القوة وتعيارض المصيالح، فضي
اقتصيادية واجتماعيية وعليى هيذه االسياس سيباب سياسيية أ فضياًل عينالمائية وكيذلك النيزاع عليى النفيوذ والهيبية 

 زمة الدولية على مجموعة خصائص ابرزها: ألتنطوي ا

                                                           

االدارة، المعهد المصري للدراسات، على الموق   -االنواع -( عالء عبد الحفيظ، االزمات السياسية الدولية: المفهوم31)
 الساعة الحادية عشرة لياًل. 15/2/2020تاريخ الدخول   WWW. Eipss-eg.orgروني: االلكت

 -كمال حماد، ادارة االزمات ) االدارة االميركية واالسرائيلية لألزمات نموذجًا(، اصدارات مجلة الدفاع الوطني اللبناني (32)
  .1، ص2006تموز ، -57لبنان، العدد  -مجلة الجي ، بيروت

.16، ص1985بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي،مختار الصحاح، بيروت، دار الكتاب العربي،  ( محمد33)   
.10، ص20( المنجد في اللءة، المطبعة الكاثولكية، بيروت، ط34)  
( عالء عبد الحافظ، مرج  السابق.35)  
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مير غيير أزمة قد تحدث دون سيابق انيذار أي حيدوث ألا إنالمفاجأه العنيفة عند انفجارها: وهذا يعني  -1
زمية غيير أوبناء على ذلك يمكن القول تحصل المفاجيأة مي  نشيوء  ي حدوث سري  وغامض.أمتوق ، 

متوقعييية فتكيييون مفاجئييية فيييي زمانهيييا ومكانهيييا ووقوعهيييا او فيييي طبيعتهيييا وربميييا قيييد تتيييرك المفاجيييأة اثيييارًا 
 او استراتجية على اطراف االزمة.  تكتيكية

التهديد:  يق  التهديد عليى الصيعيد السياسيي أو االقتصيادي أو االجتمياعي أو البيئيي أو العسيكري أو  -2
زمية ألخارجية بفعل المتءيرات الدولية الجاريية وغالبيًا ميا تتخليل االثقافي، وتتعدد مصادره بين داخلية و 

 .(36)تهديدات متبادلة واستعراضات قوى ومبالءات في تصوير مخاطرها
زميية أو التصييرف وبالتييالي يعييود ألنقييص المعلومييات: وهييو عييدم تييوفر معلومييات ميين المتسييبب لهييذه ا -3

نقيص المعلوميات وغميوض تفاصييل  إن، القيولعليى ذليك يمكين  ءً ليى نقيص المعلوميات. وبنياإالسبب 
 زمة الدولية لصعوبة تحكم اطرافها بها.ألزمة يصعب معرفة مجريات األا

زمييية ألا إنعليييى ذليييك يمكييين القيييول  ءً حيييداث) ضييييق الوقيييت(: تيييوالي االحيييداث بسيييرعة. بنييياألتصييياعد ا -4
  .جل تحديد موقف منهاأتحدث خالل وقت قصير، فتضءط على جمي  اطرافها من 

مييور ألزميية بجمييي  احييداثها تقيي  خييارج نطيياق قييدرة صيياحب القييرار وتوقعاتييه عيين األالسيييطرة: افقييدان  -5
 العادية.

 زمة.ألحالة الذعر:صدور ردود افعال شديدة من قبل جمي  الجهات المشتركة با -6
دارة إلزمييات ال تنتظيير الحلييول السييريعة والجذرييية ميين قبييل اصييحاب األغييياب الحييل الجييذري السييري : ا -7

 لى حل جذري، بل تهدد بتدمير تنذر بوق  حرب. إحتى تتوصل 
لى السيطرة على مجريات تمهيدًا إزمات على التوق  والرصد في البداية، وصوال ألدارة اإوتتركز مهام 

-متابعة-تقدير موقف -رصد -عمال ) توق ألالنهائها وم  ما يقتضي هذا التدرج من متابعة وتنسيق ا
 .(ء االزمةانها-سيطرة-استقطاب-تجنيد-تنسيق

زمييية أو  1960زميييات الدوليييية فيييي عهيييد القطبيييية الثنائيييية ازمييية الكونءيييو عيييام ألليييى ابيييرز اإشيييارة ألويمكييين ا
مريكيييية ميييا يسيييمى ألدارة اإل.وفييي مرحلييية ميييا بعييد الحيييرب البييياردة اعتمييدت ا1962الصييواريخ الكوبيييية عيييام 

لمفاوضيات القسيرية، وقيد سيعت ي بمعنى فرض تسويات معينة تحيت وطياة القيوة واأمر الواق ، ألبشرعية ا
لى التفرد بتوجيه النظام العالمي تبعًا لمصالحها وتعزييز نفوذهيا العيالمي وبيرزت ازميات معقيدة لهيا عالقية إ

اسييلوب  ةقليمييي ميي  تفجييير النزاعييات العرقييية والطائفييية والجيوسياسييية، ويمكيين مالحظييإلبيياالمن الييوطني وا
/ 11رهيياب ميين قبييل الواليييات المتحييدة وبخصييوص بعييد احييداث إلزميية الدولييية المتعلقيية بمكافحيية األدارة اإ

                                                           

.137، ص2003، 2( عدنان السيد حسين، نظرية العالقات الدولية ، مؤسسة مجد الجامعية، بيروت،ط36)  
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، حيييث بييرزت سياسييية القييوة وممارسيية الضييءوط السياسييية واالقتصييادية وطءيييان المفاوضييات 2001ايلييول 
 .(37)طار الدبلوماسي أو التفاوض تحت وطأة التهديد باستخدام القوةألالقسرية في ا

ت السياسية زماأل المطلب الثاني: دور المفاوضات في حل ا  
جل تحقيق السلم وتسوية الخالفات أهم وسيلة من الوسائل التي تستعين بها الدول من أ تعد المفاوضات       

لى استخدام العنف، وبذلك تمثل المفاوضات قيمة عليا الغنى للدول إالتي تنشب بين الدول دون الوصول 
بعضها البعض، وهذا ماسوف يتم التطرق اليه  عنها، كونها تمثل حالة السلم الدولي في عالقات الدول م 

 -من الفرعين التاليين:
                                 زمة الدوليةأل ول: المفاوضات الدبلوماسية وسيلة لحل األ الفرع ا
قدم الوسائل لتسوية النزاعات الدولية بل إتعد المفاوضات وسيلة من وسائل الدبلوماسية المباشرة ومن       

اللجوء الى  قبلمنذ العهد القديمة تشعر الدول بوجود التزام قانوني يفرض عليها التفاوض  اكثرها تداوالً و 
طراف وجهات النظر بصورة ألاستخدام القوة، وتعددت اشكال المفاوضات فقد تكون شفهية حيث يتبادل ا

خر بصياغة ألعليها الطرف ا طراف ويردألحد اأكثر يقدمها أمباشرة، وقد تكون مكتوبة في صورة مادة أو 
و مشاورات تجري بين دولتين أو اكثر بهدف أكثر وضوحًا، لذا فالمفاوضات هي مباحثات أخرى وتكون أ

مثلة على المفاوضات مثل مفاوضات التي حل النزاع أتسوية الخالفات القائمة بطريقة مباشرة وودية. ومن 
لهذه الوسيلة وفي االتفاق الذي نص تحت عنوان" النظم ثرها تطور الدور الحاسم أبين الجزائر وفرنسا و 

الخاصة بالنزاعات" والذي جاء فيه تحل فرنسا والجزائر النزاعات التي قد تحدث بينهما بالطرق السلمية سواء 
ن بين العرب بما فيها منظمة آلكيم" وايضًا مفاوضات السالم التي مازالت جارية حتى احبالمصلحة أو الت

والءرض  31/10/1991لسطينية واسرائيل، منذ عقد موتمر السالم الذي انعقدة بمدريد اسبانيا في التحرير الف
  .(38)طرافأللى حل عادل يرضي كل اإمنه الوصول 

ن الوسائل السلمية عديدة أتتميز العملية التفاوضية بأنها" الوسيلة السلمية لحل المنازعات بين الدول"، و   
دس ا( من الفصل الس33ولى والثانية من المادة )ألمم المتحدة في الفقرتين األوكثيرة، لذا نص ميثاق ا

ن يعرض حفظ السلم أمن شأن استمراره  أي نزاعطراف أوالخاص بحل المنازعات حاًل سلميًا " يجب على 
ة من الدوليين للخطر ان يتلمسوا حله بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسويألوا

الى الوكاالت والتنظيمات االقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يق  عليها  يلجأواالقضائية، أو 
                                                           

.139( عدنان السيد حسين، مرج  سابق، ص 37(  
 -(2، جامعة البليدة)، تسوية النزاعات الدولية بطرق السلمية، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةيخلف توري ( 38) 

 .292-291، ص2018لسنة  2،عدد7، المجلدالجزائر
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( من ميثاق 5زمة الصواريخ الكوبية. وكما وردة في المادة)أامثلة على ذلك هو حل أل. ومن ا(39)اختيارهم"
المادة على " فض المنازعات الدولية جامعة الدول العربية والخاص بحل المنازعات حاًل سلميًا حيث نصت 

 هنأعالن مانيال بخصوص تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على إ .وايضًا نص (40)بالطرق السلمية"
ن"يجب على الدول عدم المساس بحق حرية االختيار بين الوسائل، و  المفاوضات  أنتض  في حسبانها  ا 

منازعتها بالوسائل السلمية، فاذا اختارت المفاوضات المباشرة فينبءي  المباشرة هي وسيلة مرنة وفعالة لتسوية
 .  (41)لها ان تتفاوض على نحو بناء، بءية التوصل الى تسوية مبكرة تقبل بها االطراف"

على ذلك يمكن القول ان هناك العديد من مواثيق االقليمية والدولية التي تحتوي على نصوص تحث  ءً بنا 
من ألعلى اللجوء الى التفاوض كمبدأ أساسي دون الحاجة الى دخول في الحروب وبالتالي تهدد السلم وا

فة، وبالرغم من ما يظهر عبر العصور كا الدولين، فالمفاوضات الدولية تحتل مكانة بارزة في الساحة الدولية
داة رئيسة ال غنى عنها إن التفاوض يظل إال إريخ من سيطرة نهج القوة وتراج  الحوار، أفي بعض مظاهر الت

 دارة الصراع.إلو دارة العالقات الدولية إل
 دراسة المفاوضات كاحد أهم الوسائل لفض المنازعات بالطرق السلمية، وتواجه الدول في الوقت الراهن إن  
وضاع البيئية المتءيرة باستمرار وفي مجاالت كافة، وان لالزمات دور كبير في حياة ألوقات عصيبة نتيجة اأ

الدول، لذا يجب تعامل معها بصورة صحيحة فان نتائجها السلبية توق  اضرار جسيمة للدول، ولما لالزمات 
وير نظم ادارية خاصة لمعالجة هذه همية كبيرة في السياسة الدولية فقد بدأت الحكومات والمنظمات بتطأ 
سبابها لذا أزمات ليست بطبيعة واحدة، فهي تختلف باختالف ظروفها و ألزمات ومن ثم انهائها. وبما ان األا

 ختالف طبيعتها وظروفها.إساليب وتختلف بألن تتعدد اأزمة بأسلوب واحد وانما يجب ألفان الدول ال تواجه ا
نها تتطلب نمطًا خاص يمتلك القدرات أاستثنائيًا وتنظيمًا محكمًا، كما  زمة يتطلب عمالً أي أوان مواجهة 

 والقابليات من طراز خاص تمكنة من التعامل م  هذه الظروف بكفاءة عالية، وهذا ما فرضة الواق  الحاضر
 .  (42)لى المراوغة والخداع والتظليلإوالذي كثيرًا ما يخض   

                                                           

 االمم المتحدة.من ميثاق  33( من المادة 2،1( الفقرة)39) 
  ( من ميثاق جامعة الدول العربية.5( المادة )40) 
 .( من اعالن مانيال لتسوية المنازعات الدولية10المادة )( 41)
 
.8-7، ص2008، 1( ماجد سالم الهدمي وجاسم محمد، مبادىء ادارة االزمات، دار زهران للنشر،عمان، ط42)  
 -فن التفاوض واثرهما على اتخاذ القرار السياسي، رسالة ماجستير،جامعة االزهرريم خليل عبد الرحمن، الدبلوماسية و ( 43)

.109،، ص2014غزة كلية االقتصاد والعلوم االدارية، فلسطين،   
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لى اتفاق بين الدول إن المفاوضات هي وسيلة يمكن بواسطتها التوصل أعلى ذلك يمكن القول  ءً وبنا  
طراف المتنازعة وعادتًا يتم ذلك عن طريق قبول التسوية الودية والحل الذي ألالمتنازعة وتحقيق اهداف ا

 طراف المتنازعة.أليرضي ا
                                                   الدولية اتزمأل نهاء اأالفرع الثاني: طرق 

زمة ألزمة الدولية عادتًا بأنتهاء مسبباتها، وتنتهي اثارها وعواملها شيئًا فشيء، فقد تنشىء األقد تنتهي ا    
زمة بزوال مسببات الصراع، لكن في ألنتيجة وجود صراع كامن أو مسبق بين دولتين أو أكثر، وتنتهي ا

زمة سوف تعمل على ألطراف المتنازعة أو كالهما بأن األحد اأزمة نتيجة شعور ألان قد تنتهي احيألبعض ا
لى أخرى، والسبب بذلك إزمة من دولة ألنهاء اأوقد تختلف طرق لى حروب، إتصعيد الخالف ومن ثم يقود 

 تلك الطرق: حدإزمة بألن تنتهي اأيمكن  هو تفاوت في التطورات الذاتية والعوامل الموضوعية، لذا
 زمة بالطرق السلمية: أل نهاء اأاولا: 

حدى أطراف المتنازعة عن طريق التفاوض أو ألزمة الدولية وذلك بتباع الحلول السلمية بين األتنتهي ا  
تفاوض النسحاب أو بالتسوية مثل) ألما التنازل أو اأزمة عن طريق ألوسائل التفاوض والمساومة، وتنحل ا

لى التسوية السلمية هو نتيجة الخوف من إطراف المتنازعة ألسباب التي تدف  اأحدى أوالوساطة(، و والتحكيم 
 لى التسوية السلمية هي: إوهناك مجموعة من العناصر للوصول . (43)ثار المدمرة للحروبآلا

 ستمرار في النزاع. ألطراف المتنازعة عدم قدرتها على األادراك ا -1
                        لطرفين المتنازعين بتسوية الخالف بشكل سلمي. وجود الرغبة الجادة لدى ا -2
لى إطراف المتنازعة مما تسهل عملية التفاوض للوصول ألالرغبة المتبادلة تخلق نوعًا من الثقة لدى ا -3

                                 .(44)اتفاق يخدم المصالح المشتركة لدى كال الطرفين المتنازعين
و زوال مسبباتها، بعد اتباع الطرق السلمية أزمة الدولية قد تنتهي بانتهاء ألن اإعلى ذلك يمكن القول  ءً بنا
طراف بحيث ألمور بين األكثر، ويتم ذلك من خالل اعادة ترتيب اأي خالف قد ينشب بين طرفين أو ألتسوية 

زمة وتداعياتها سوف ثاثر ألن اضرار األيتماشى م  مصالح الطرفين المتنازعين، وبعد اقناع التام أو الكامل، 
طراف كليًا ألطراف المتنازعة في حال تصعيد الموقف، لذا فالتسوية السلمية هدفها التوفيق بين األعلى جمي  ا

 أو جزئيًا طبقًا لمبدأ ميزان القوى. 
 
 

                                                           

.126، ص1987، 2منشورات ذات السالسل، الكويت، ط اسماعيل صبري مقلد، نظريات السياسات الدولية،( 44)  
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 لى استخدام القوة المسلحة: إزمة الدولية باللجوء أل نهاء اأثانياا: 
لى استخدام القوة العسكرية أي المسلحة ومن ثم الحرب، فالحرب إزمات انتهت باللجوء ألمن ا هنالك العديد   

زمات الدولية، فقد استخدم هذا ألسلوب والمنهج في تسوية األموجودة مرسخة في تاريخ الشعوب من حيث ا
سلحة ألوالفنية في صناعة االمجال)الحرب( في حل المنازعات التي تنشب بين الدول نتيجة التطورات التقنية 

بالرغم من التكلفة باهضة في اختيار هذا النوع من الحلول لالزمات. فالحرب هي ) حالة قتال مسلح بين الدول 
 سباب لنشوب الحرب منها: أفقد حدد ) نورمان هيل( عدة ، بهدف تحقيق اغراض سياسية أوقانونية أو اقتصادية(

 خرين.ألب امن وان كان على حساأل" البحث عن ا -1
 السلوك النفسي والعاطفي. -2
 وضاع الجءرافية.ألا -3
 سباب االقتصادية.ألا -4
زمة ألن اأيدلوجية"، وعنده المواجهة باستخدام القوة العسكرية، دليل على هذا ألسباب القومية واألا -5

زمة قد خرجت من ألي ان األى الصدام العسكري، إدخلت مرحلة التصعيد المتزايد، مما يؤدي 
 .  (45)لى مرحلة التصعيد والحرب والنزاع المسلحإسيطرة والحل السلمي نطاق ال

زمة الدولية بطريقة استخدام القوة المسلحة أو العنف، متى ما ألوبناًء على ذلك يمكن القول قد تنتهي ا   
لى اتخاذ قرارات حاسمة في فترة زمنية محددة، إطراف المعنيون انفسهم مدعوين ألزمة الدولية يجد األتعقدت ا

دارة إطرف في اتخاذ القرار قد يعطل الموقف التفاوضي، وتنتهي المفاوضات في ألحد اأي خطأ يرتكبة أوان 
لى إن تصل أو ألى حل لالزمة بطريقة دبلوماسية سلمية، إلى حلين: أما ان تتوصل المفاوضات إزمات ألا

 مثلة على ذلك:أبلوماسية ومن ثم حرب وهناك طريق مسدود فشل الطرق الد
لى حرب إدت أفشلت المساعي السلمية والتي  1991-1990زمة الخليج بين العراق وامريكا عام أ -1

 ودمار ومازالت المنطقة تعاني منها. 
مريكية ألفشل المساعي التسوية السلمية بين العراق والواليات المتحدة ا 2003زمة العراقية عام ألا -2

 نتهت بحرب مدمرة للعراق. أوبالتالي 
زمة جنوب السودان ) دارفور(، بعد توقي  اتفاقية السالم بين متمرين الجنوب والحكومة السودانية  أ -3

 هلية. ألعام من الحروب ا 21نتهت أ، والتي 2005في عام 
 لى وقتنا الحالي. إما زالت المفاوضات قائمة  2011زمة السورية منذ عام ألا -4

                                                           

على الموق  ( نصير مطر كاظم الزبيدي، الواليات المتحدة االمريكية وادارتها لالزمات الدولية" دراسة تحليلة تطبيقية"، 45)
 الساعة الخامسة عصراً. 16/6/2021تاريخ الدخول    http://stctemehts.eduااللكتروني: 
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 الخاتمة

الدبلوماسية  تكمن في فن التفاوض والعالقة بينهما عالقة تكاملية، النها تقوم على عملية تعزيز وتقوية  ن  إ   
ساس تعتبر ألطراف، كما انها تقوي صالت التعاون بين الدول، وعلى هذا األالعالقات وتامين المصالح بين ا

فراد والدول بشكل دوري سواء كان على مستوى دول أو ألالدبلوماسية والتفاوض سلوك يومي اعتاد عليها ا
الخرى لتسوية المنازعات أو الخالفات التي قد تنشب بين الدول أو ألدارية واالنشطة اإعلى مستوى عالقات 

سلم لتسوية نزاع بين طرفين أو اكثر وبنفس الوقت تنتهي بطريقة ألفراد. فتبقى المفاوضات هي الطريقة األا
صعدة كافة، فان ألزمات وعلى شتى الوسائل واأل، ونظرًا للتطورات العالمية الجديدة، وكثرة اترضي الجمي 

الزمات السابقة، ففي السابق وبالذات بعد الحرب ألزمات ظهرت بالوقت الحالي تختلف عن ألكثير من ا
في النظام الدولي،  ساس الصراع االيديولوجي الذي حكم طبيعة العالقاتأالباردة كانت الصراعات قائمة على 

اسباب جديدة لم تكن موجودة من قبل أزمات جديدة من نوع جديد ولها أما في الوقت الحاضر فقد ظهرات أ
الزمات القومية والنعرات الطائفية وبشكل أللى معسكرين او قطبين، بل اعادة اإم  اختفاء فكرة انقسام العالم 

 الراهن تكمن خلفها صراعات سياسية اقتصادية. زمات الصحية في الوقتألجديد، فضال عن ظهور ا
 نتائج والتوصيات

ي بمعنى يوجد ارتباط وثيق بينهما وال يمكن خوض عملية إالدبلوماسية والتفاوض وجهان لعمل واحد،  إن   -1
مم المتحدة ألتفاوضية بدون وجود دبلوماسية، وان المفاوضات وسيلة من وسائلها وهذا ماوردة بنصوص ا

 جل حل الصراعات الدولية. أمن 
اهتمام بتشكيل وفد البعثات الدبلوماسية والوفود التفاوضية، بما يتناسب م  أليجب على الدول كافة ا -2

 زمة.أزمات، كأن يكون خبير استراتجي أو خبير عسكري، ويجب تسليحهم بشكل جيد لمواجهة أي ألا
زمات، وهذا كان هدف البحث ألزاعات وخنق ااثبتت المفاوضات دورها كوسيلة لحل الخالفات وتسوية الن -3

 زمات الدولية.ألساسي لكون التفاوض هو الطريقة المثلى لحل الكثير من األا
نكه وحكمة في تعامل م  المعلومات، وان حلى إ المفاوض الدبلوماسي في العملية التفاوضية يحتاج -4

لى حل مبدئي إلى تسوية فيجب ان يتوصل إيكون مستعدًا للحلول والتسويات، فاذا لم يستطي  التوصل 
 .زمة معلقة وبدون تسويةألوال يترك ا

زمات والتي تتمثل في داخل من ألزمات الدولية، من خالل انشاء مراكز خاصة ألدارة األيجب معالجة ا  -5
 مم المتحدة دورًا في ادارةألما من خارج فتلعب اأخالل مؤسسات الدولية السيادية ومراكز المعلومات، 

مم المتحدة، ويمكن مالحظة ألزمات الدولية بحكم اختصاصاتها الوظيفية التي حددها ميثاق منظمة األا
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خيرة التي ضرب العالم بالكامل، لذا يجب ألازمة الصحية األمهمة انشاء مثل تلك المراكز من خالل ا
مات من حيث التخطيط ز ألنشاء مثل تلك المراكز م  العمل على تدريب القائمين على حل اإسراع في ألا
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