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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

أُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ) ٌَ ٌُق أَْفِتَنا فًِ َسْبِع َبَقَراٍت ِسَماٍن  دِّ َها الصِّ ٌُّ ٌُوُسُف أَ

ْعَلُمونَ  ٌَ اِس لََعلَُّهْم  اِبَساٍت لََّعلًِّ أَْرِجُع إِلَى النَّ ٌَ َقالَ (68) ُسنُبََلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر 

ا َتأُْكلُونَ  مَّ ْم َفَذُروهُ فًِ ُسنُبلِِه إَِّلَّ َقلًٌَِل مِّ ُثمَّ  (47) َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسنٌَِن َدأًَبا َفَما َحَصدتُّ

ا ُتْحِصُنونَ  مَّ ْمُتْم لَُهنَّ إَِّلَّ َقلًٌَِل مِّ أُْكْلَن َما َقدَّ ٌَ لَِك َسْبٌع ِشَداٌد 
َٰ
أْتًِ ِمن َبْعِد َذ ُثمَّ  (48) ٌَ

ْعِصُرونَ  ٌَ اُس َوفٌِِه  ٌَُغاُث النَّ لَِك َعاٌم فٌِِه 
َٰ
أْتًِ ِمن َبْعِد َذ ٌَ (49)) 

 

 صدق هللا العظٌم

 سورة يوسف  
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 شكش وتقذيش

 

 

التذ لٌا وًحي ًخطى خطىاتٌا األخيشج في الحياج الجاهعيح هي وقفح ًعىد 

إلى أعىام قضيٌاها في سحاب الجاهعح هع أساتزتٌا الكشام الزيي قذهىا لٌا 

 ... الكثيش تارليي تزلك جهىدا كثيشج في تٌاء جيل الغذ لتثعث األهح هي جذيذ
  واالهتٌاى والتقذيش والوحثح إلىوقثل أى ًوضي تقذم أسوى آياخ الشكش 

 ... الزيي حولىا أقذس سسالح في الحياج

 
 ... إلى الزيي ههذوا لٌا طشيق العلن والوعشفح

 .......إلى جويع أساتزتٌا األفاضل
 

 

" كي عالوا .. فإى لن تستطع فكي هتعلوا ، فإى لن تستطع فأحة العلواء "

 "،فإى لن تستطع فال تثغضهن

 

والشكشوأخص تالتقذيش   

 

 م. م . أسواعيل رياب

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 )قل إعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون)

 صدق هللا العظٌم

 

إلهً َّلٌطٌب اللٌل إَّل بشكرك وَّلٌطٌب النهار إلى بطاعتك .. وَّلتطٌب 

اللحظات إَّل بذكرك .. وَّل تطٌب اآلخرة إَّل بعفوك .. وَّل تطٌب الجنة إَّل 

 برؤٌتك

  هللا جل جَلله

من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبً الرحمة إلى 

 .. ونور العالمٌن

  سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم

 .. إلى من كلله هللا بالهٌبة والوقار .. إلى من علمنً العطاء بدون انتظار

إلى من أحمل أسمه بكل افتخار .. أرجو من هللا أن ٌمد فً عمرك لترى 

قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها  ثماراً قد حان

 .. الٌوم وفً الغد وإلى األبد

  والدي العزٌز

إلى مَلكً فً الحٌاة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفانً .. 

 إلى بسمة الحٌاة وسر الوجود 

 إلى من كان دعائها سر نجاحً وحنانها بلسم جراحً إلى أغلى الحباٌب 

 

  ً الحبٌبةأم

 .. إلى من بها أكبر وعلٌه أعتمد .. إلى شمعة متقدة تنٌر ظلمة حٌاتً

 .. إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة َّل حدود لها

 إلى من عرفت معها معنى الحٌاة

 

 



 أقرار المشرف

اشهد ان البحث الموسوم ) اَّلزمات الدولٌة 

وادارتها (  للطالب )عَلء الدٌن مهدي محمد ( 

قد جرى تحت اشرافً فً كلٌة القانون والعلوم 

 السٌاسٌة / جامعة دٌالى .
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 المقدمة 

تمثل االزمة حالة مستوطنة في المجتمع الدولي وبسبب ىذه الحقيقة الموضوعية يجب      
عية بين االفراد وبين اعضاء االسرة الدولية وان كانت االزمة حالة غير يطب كظاىرةتوقع حدوثا  
لما تنطوي عليو من خطورة عالية اذ لم تعد اي دولة او منظمة سياسية او  نضرامرغوب فيو 

ال يتجزأ من نسيج  جزءاعلى مايبدو اصبحت  فاألزماتبعيدة عن االزمات ,  مؤسسة انتاجية
الحياة المعاصرة كما اصبح وقوعها من حقائق الحياة اليومية وال يقتصر مفهوم االزمة على 

ىناك ازمات قد يتعرض لها االنسان في مسيرة  وإنماوالمتوفرة فحسب  االزمات الكبرى المعروفة 
حياتو الشخصية او االسرية او تتعرض لها كافة المؤسسات االجتماعية واالقتصادية . وبوجو عام 

المفاجئة التي تنطوي على تهديد واضح للوضع  حداثواألروف ظتعني مجموعة من ال فاألزمة
, وىي النقطة الحرجة , واللحظة الحاسمة , التي يتحدد عندىا  يشياءاألالراىن المستقر في طبيعة 

 مصير تطور ما , اما نحو االفضل او الى االسوأ ) مثل الحياة او الموت , الحرب والسلم ( . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اىمية البحث 

تنطلق اىمية البحث في ان االزمات الدولية تمثل حالة حرجة تنذر بانفجار العالقات      
ت اىمية البحث لمعرفة كيفية إدارة اءالطبيعية بين الدول وتحولها الى صراع مسلح .ومن ىنا ج

 االزمة الدولية وتجنب سلبياتها . واالستفادة من ايجابياتها .

 

 ايشكالية البحث :

تتمثل ايشكالية البحث في مدى استطاعة الطرق الدبلوماسية في حل االزمات الدولية ومتى    
 الى استخدام القوة لحل تلك االزمات . يمكن اللجوء

 

 

 فرضية البحث

تنطلق فرضية البحث من فكرة ان العالقات الدولية وبسبب تقاطع المصالح السياسية      
 واالقتصادية والثقافية وغيرىا فهي تشهد وبشكل مستمر العديد من االزمات الدولية .

المتنازعة وكذلك المنظمات الدولية لنزع والبد بد من بذل جهود كبيرة من قبل حكومات الدول 
 فتيل تلك االزمات لينعم العالم باالستقرار والسالم .



 منهجية البحث 

على المنهجين الوصفي والتحليلي فقد اعتمد المنهج الوصفي من خالل لقد اعتمد الباحث      
نشؤىا وكيفية إدارتها في العالقات الدولية كما  وأسبابتوصيف االزمات الدولية من حيث تعريفها 

جمعو من معلومات حول االزمات الدولية وبيان  مأتماعتمد المنهج التحليلي وذلك بتحليل 
 علمية معينة . نتائجسلبياتها وايجابياتها في العالقات الدولية والتوصل الى 

 

 ىيكلية البحث 

 تم تقسيم البحث الى مبحثين اساسين فضال عن مقدمة وخاتمة فقد تضمن      

 المبحث االول ماىية االزمة الدولية 

 اما المبحث الثاني فقد حمل عنوان وسائل ادارة االزمات الدولية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث االول

 ماىية االزمة الدولية 

 تمهيد 

الدولية في السياسة الدولية خالل القرن التاسع عشر لتحديد لقد تم تداول مصطلح االزمة      
تمت  بين السلم والحرب سواء أدت االزمة الى نشوب صراع مسلح او الفترة االنتقالية ما

بالطرق السلمية .وتعتبر االزمة الدولية مرحلة تمهيدية للحرب وىي مرحلة يسعى فيها  تسويتها
لة خطيرة ىي فترة حرجة ومرح فاألزمةاطراف االزمة الى ابعاد احتمالية نشوء او اندالع الحرب , 

.ان االزمات جزء رئيس في واقع الحياة البشرية والمؤسسية وىذا يدفع بين فترتي السلم والحرب
يتم فيها مواجهتها والتعامل معها بشكل فعال يؤدي الى الحد من ى التفكير بالصورة التي ال



, وبصدد ذلك سنبحث ىذا  االيجابيةالنتائج السلبية لها واالستفادة ان امكن من نتائجها 
 الموضوع في المطلبين التاليين:

   

 شؤىا .:تعريف االزمة الدولية ومراحل ن المطلب االول     

 

 المطلب الثاني :أسباب ظهور االزمات الدولية .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب االول

 تعريف االزمة الدولية ومراحل نشؤىا

االزمات بشكل عام االقتصادية او االجتماعية او االمنية او االدارية او البيئية قديمة قدم      
, وسمة من سمات الحياة المعاصرة  التاريخ , وىي جزء من نسيج الحياة االنسانية في اي مجتمع

. 



وقد ازدادت اىمية ىذه االزمات وخطورتها , في العصر الحالي الذي يطلق عليو البعض احيانا 
عصر االزمات كما اصبح مصطلح االزمة من المصطلحات الشائعة في لغتنا اليومية مثل االزمة 

ك سنبحث ىذا الموضوع في االقتصادية , وأزمة الشرق االوسط ,وأزمة التعليم وبصدد ذل
 الفرعين التاليين :

 

 الفرع االول : تعريف االزمة الدولية .     

 

 الفرع الثاني : مراحل نشوء االزمة الدولية      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفرع االول

 تعريف االزمة الدولية

ان االزمة في اللغة تشتمل على اكثر من معنى , فهي وفقا لتعريف المعجم الوجيز الشدة        
  (1))االزمة( : الضيق والشدة ويقال : ازمة سياسية , ازمة اقتصادية , ازمة نقدية .والقحط 

كل ما ال يمكن توقعو او التفكير بيو من احداث او تصرفات تؤثر على بقاء االنسان   واألزمة
 ومنظمات االعمال او تلوث البيئة والحياة الطبيعية .

االزمة فتشير الدراسات الى ان مصطلح االزمة يعود الى جذور يونانية اما عن اصل كلمة       
التي تعني وسائل ادارة او موضوع ( krino) ( من الكلمة االغريقيةcrisisتشتق فيها كلمة )

الى الحالة  لإليشارةان ىذه الكلمة تستخدم بشكل عام  أاليتعلق بالقرار الحاسم او المهم , 
المتسمة بالخطر والترقب والقلق . ويرد مصطلح االزمة في اللغة الصينية جامعا بين معنيين 

( وتشير الى jiوتعبر عن الخطر , و )( wet( المركبة من كلمة )wetjiتشتمل عليها كلمة )
 (2)الفرصة التي يمكن استثمارىا لدرء الخطر .

 (3)( فيعرفها قاموس ىيرنج بانها تعني crisisاما االزمة باللغة االنجليزية )     

 _ حالة خطرة وحاسمة او نقطة تحول . 1

_ اوضاع غير مستقرة في الشؤون السياسية او االقتصادية او العالمية , والتي يويشك ان  2
 يحدث فيها تغيير حاسم . 

 ي في مرض اما للتحسن او للتدىو_ تغيير فجائ 3

                                                           
 . 97,ص  9111المعجم الوجيز ,مجمع اللغة العربية , طبعة خاصة ,  - 1
, م .م قحطان حسين طاهر ,ماهية االزمة الدولية ,دراسة في االطار النضري , مجلة العلوم  الربيعيم . د . غيث سفاح  -2

 .6,جامعة بغداد , ص  62السياسية , العدد 
-3

, منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت ,  9رواد غالب سليقه , ادارة االزمات في ضل نظام االمن الجماعي , ط  

 . 21_ 22, ص ص ,  2196



ىي موقف يتسم بالخطورة والعمق واتساع التأثير مما يجعل من الصعوبة  اصطالحا واألزمة     
 (4).ة المعتاد واألساليبالسيطرة عليها بالطرق 

الدولية ىي الحد الذي يبلغو التناحر والذي يؤدي الى تعطيل سير النظام او يحول  واألزمة     
 (5) : بأنهاوقد عرف الكتاب االزمة الدولية  وظائفواو احدى  لوظيفتودون تأديتو 

او رد فعل بين طرفين او عدة  ظاىرةتعد  بأنهاعرف الستار بوخان االزمة في كتابو ادارة االزمات 
 يحاول كل منهم تحويل مجرى االحداث لصالحو . أطراف

تعرفها في كتابها اتفاقية االزمة بأنها ارتفاع الصراعات الى مستوى أما كورال بيل فأنها  -
 يهدد بتغير طبيعة العالقات بين الدول .

ويشير روبرب نورث يذىب الى ان االزمة الدولية : ىي عبارة عن تصعيد حاد للفعل ورد  -
الفعل , اي ىي عملية انشقاق تحدث تغييرات في مستوى الفاعلية بين الدول , وتؤدي 

 . واإلكراهالى ارتفاع درجة التهديد 
قائم وىو االمر كما يعرفها جون سبانير بأنها :موقف تطالب فيو دولة ما بتغيير الوضع ال -

الذي تقاومو دولة اخرى ما يخلق درجة عالية من احتمال اندالع حرب ,كما ىو الحال 
 في االزمة السورية االن .
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 الفرع الثاني 
 مراحل نشوء االزمة الدولية 

تنتقل من حالة الى اخرى وىذا يعود الى  وإنماان االزمة الدولية ال تتصف بالثبات      
النمو التدريجي لالزمة , حيث ان االزمة تمر في عدة مراحل وىذه المراحل تختلف من 
حيث الطبيعة والشدة , وان مراحل االزمة تتداخل مع عوامل نشؤىا . وتعتمد احتماالت 

االزموي , ويمكن  معرفة العوامل التي تؤثر في تطور الموقفتبلور االزمة الدولية على 
 تصنيف عوامل التأثير في موقف االزمة الى صنفين ىما : 

العوامل الموضوعية : وىذه العوامل مرتبطة بالبيئة الخارجية وبطبيعة العالقات  - أ
 السائدة مع الدول االخرى وتشمل 

 ىيكلية التوازن الدولي .-1
 النظام االقليمي بأعتباره بيئة مبايشرة لالزمة .-2
 االمكانيات االستراتيجية .-3
 حساب الربح والخسارة في التعامل مع موضوع االزمة الدولية .-4
  



والتي تكون طرفا في االزمة : وىي تلك العوامل المتعلقة بالدولة  العوامل الذاتية - ب
الدولية وتشمل مختلف االمكانيات والقدرات التي تملكها الدولة والتي تشكل 

لة للدولة مثل القوة العسكرية ومتانة االقتصاد , والمارد القدرة القومية الشام
البشرية . ان كيفية ادراك الفعل المسبب لالزمة يعد احد العوامل الرئيسية 

لتصاعد االزمة الدولية او تخفيفها , حيث ان ادراك احد اطراف االزمة لسلوك 
جة يكون رد الطرف االخر يؤثر على طبيعة رد الفعل على ىذا السلوك , وبالنتي

 مبالغافيو كان رد الفعل   مبالغاكان االدراك   فإذابكيفية االدراك ,  مرتبطاالفعل 
 (6)فيو , والعكس صحيح .

الحيوية للدولة يجعل الحالة  واألىدافويتضح من ذلك ان عدم المساس بالمصالح      
اي انو من المستبعد ان يتطور الخالف الى قيام ازمة دولية حيث ان  تماماالمشوبة بالتوتر مختلفة 
 ية قيام ازمة دولية , ولكن متىان تحل وىي في بدايتها وبذلك تزول احتمالالمسالة النايشئة يمكن 

ولم  بأىدافواالزمة , وتمسك كل طرف  إلطرافما كان الخالف ينطوي على التهديد للمصالح 
 (7)فمعنى ىذا ان االزمة نشأت بالفعل .يبد اي مرونة في موقفو 

حيث الشدة  البد من القول ان االزمة حدوثها تمر في عدة مراحل تختلف فيما بينها من     
والمدة والتي تتميز كل مرحلة بخصائص معينة , ومن الواضح ان االزمة الدولية تشتمل على 

عناصر تصعيدىا وعناصر تسويتها , حيث تبقى فترة من الزمن خاضعة لسيطرة القوى المخططة 
 فواألىدا,  والظروفلها التي تستطيع في اي وقت اثارتها وتصعيدىا او تهدئتها حسب الموقف 

 :(8) وار لالزمة الدولية وىيالمتوخاة . وعلى ىذا يمكن تحديد اربعة اط
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مرحلة النشوء : وىذه المرحلة تعكس عدم امكانية صاحب القرار على توقع حدوث  -2
 لها وبالتالي زيادة احتمالية المواجهة .االزمة حيث تتعاظم المتغيرات الدافعة 

مرحلة االنفجار : وتأتي بعد فشل صناع القرار في تجنب تصاعد االزمة او عدم  -3
 القدرة على التحكم في متغيراتها المتسارعة .

االزمة الى حد االختفاء عن السطح االزمة : وىي مرحلة تاليشي  انحسارمرحلة  -4
 ي .ويختفي ذكرىا وتصبح مجرد حدث تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 أسباب ظهور االزمات الدولية 

 



ان اسباب االزمات الدولية متعددة وىي تتباين من ازمة الى اخرى , ومنها اسباب خارجة        
او ضعف االمكانات المالية , وتعارض  واإلدراكعلى قدرات االنسان او بسبب سوء الفهم 

 . (9)والصراع على السلطة  واألىدافالمصالح 

على النحو  تفصيلهاوعليو يمكن االيشارة بشكل عام الى اىم ىذه االسباب والتي يمكن       
 التالي :

 

 أوال : النزاع والصراع حول الحدود .

ان مشكلة ترسيم الحدود بشكل نهائي كما يراىا البعض ناجمة عن السياسات الخاطئة        
لالحتالل اي انها وحدة من عناصر االرث  التي قائم بها االستعمار في الدول الخاضعة

 (10)للتوتر .  كامنا ومصدراالف متجدد االستعماري , وغالبا ما تكون النزاعات الحدودية بؤر خ

بحيث تكون سببا لنشوء االزمات بين الدول عندما يدعي كل طرف من اطراف النزاع احقيتو في  
تجعل من االوضاع منطقة حدودية مشتركة , ان عدم االتفاق على حسم المشكالت الحدود 

االزمة بشكل متكرر ومثال على ذلك ازمة كشمير بين  إلثارة سبباالقائمة على الشك والترقب 
 ان .الهند وباكست

 

 والمصالح االقتصادية . باألىداف: التمسك  ثانيا
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ان الدول تعتبر المصالح االقتصادية من ضمن المصالح العليا لها والتي ال يمكن المساومة       
او التفاوض عليها ولذلك فان اي تهديد تتعرض لو المصالح االقتصادية سوف يقابلو رد فعل 

. قوي مما يودي الى نشوب ازمات بين الدول التي تحاول كل منها ضمان مصالحها االقتصادية 

(11) 

مثال على ىذا النوع من االسباب ىو المصالح االقتصادية للواليات المتحدة االمريكية في  وخير
لنشوب ازمات عديدة في المنطقة .  سبباالخليج العربي المتمثلة في حقول النفط والتي كانت 

(12) 

 

 : التدخل في الشؤون الداخلية . ثالثا

يعد سببا لظهور واندالع العديد من االزمات الدولية وقد يكون السبب في أن ىذا العامل       
تدخل دولة ما في يشؤون دولة اخرى ىو نشر ايدولوجية معينة او الحفاظ على قيم  االنسانية عليا 

او نشر عقيدة دينية معينة , وىذا االسلوب قد تم اتباعو بشكل  متكرر من قبل الدول الكبرى 
 (13).  1958ل منها قوة وحجما مثل تدخل الواليات المتحدة في لبنان عام تجاه دول اخرى اق

  

 التناقض والصراع االيديولوجي رابعا : 

ىذا العامل بشكل واضح خالل فترة الحرب الباردة بين االتحاد السوفيتي  مالحظةيمكن       
من جهة والواليات المتحدة من جهة اخرى , حيث كان المصدر للعديد من االزمات والصراعات 

للمشاعر , والن الكثير  وإثارتوالدولية , والصراع االيديولوجي ىو اخطر االسباب بسبب يشموليتو 
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الشرعية , وخصوصا ان العالم كان في اغلبو  بمظهريمكن ان تظهر وراءه  عواألطما من المصالح 
 . الرأسماليالى كتلتين ايديولجيتين متناقضتين ىما المعسكر االيشتراكي والمعسكر  منقسما

يمكن  ان خطورة ىذا العامل سببها ان االيديولجية او العقيدة التي يتبناىا الفرد او الدولة ال
ترتبط بكيان الفرد او الدولة , وان التناقض مع ايديولجية اخرى يجعلهما  ألنهاتغييرىا بسهولة 

يدخالن في صراع ايشبو ما يكون بالصراع من اجل البقاء )الصراع الحتمي( وىذا بحد ذاتو مصدر  
كبير وخصب لالزمات ومثال على ذلك االزمة التي تشوب العالقات بين الواليات المتحدة 

 (14)بعد أزمة الرىائن .  1979منذ عام  وإيران

 

 افتعال االزمات  إستراتيجيةخامسا : 

أن اسلوب ايجاد ازمات مدبرة ومخطط لها تم اتباعو بشكل متكرر من  قبل الكثير من      
, مثل تعزيز التماسك الداخلي للمجتمع من خالل لفت الدول بهدف تحقيق اىداف معينة 

انتباىو الى قضية سياسية خارجية معينة وأيشغالو عن المشاكل الداخلية , او قد يكون الهدف 
 (15)المفتعلة . أالزممع الدول المستهدفة في  إستراتيجيةتحقيق مصالح 

 

 

 : أسباب انسانية وعوامل نفسية  سادسا

ان االخطاء البشرية الناجمة عن سوء الفهم وسوء التقدير او سوء االدارة الى جانب اليأس       
والشعور بعدم الثقة والشك في مواقف االخرين كل ىذه المسائل تدفع وخصوصا صناع القرار 

قف نحو التأزم , اضافة الى ان بعض القيادات و تدفع المالى اتخاذ قرارات سريعة وغير عقالنية 
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الى ايشخاص يفتقرون الى المؤىالت والخبرة الالزمة والضرورية  ومسؤولياتمناصب  تستند
رفا مواتيو لنشوء االزمات ظالمصالح العليا للدولة مما يخلق قرارات مصيرية تتعلق بالقيم و  التخاذ

ارسات الخاطئة والتي تثير الشك والخوف من قبل الطرف االخر مما يؤدي الى منتيجة للم
 (16)الموقف والتأزم .تصعيد 

 

 

 البحث الثاني

 وسائل ادارة االزمات الدولية 

 

 تمهيد 

 تنقسم الوسائل المتبعة لحل المنازعات الدولية الى ثالثة انواع       

اولها الوسائل الدبلوماسية التي تتضمن المفاوضات , و المساعي الحميدة , والوساطة , 
 والتحقيق , والتوفيق .

 القانونية التي تتضمن التحكيم الدولي والقضاء الدولي . وثانيها الوسائل

 وثالثها وسيلة استخدام القوة او استخدام العنف .

 وبصدد ذلك سنبحث ىذا الموضوع في المطالب الثالثة االتية :

 الطلب االول : الوسائل الدبلوماسية  -
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 أوال: المفاوضات                           
 : المساعي الحميدة  ثانيا          

 : الوساطة                   ثالثا          
 : التحقيق  رابعا         

 : التوفيق  خامسا         
 المطلب الثاني : الوسائل القانونية  -

 ء الدولي الفرع االول : القضا           
 الفرع الثاني : التحكيم الدولي            

 القوة او العنف  ستخداماالمطلب الثالث : وسيلة  -

 

 

 

 

 

 المطلب االول

 الوسائل الدبلوماسية

مهما في ادارة االزمات وخاصة االزمات الدولية , وتتميز  دوراتلعب الوسائل الدبلوماسية       
اي  باستخدامعلى رضى االطراف وقبولهم  باعتمادىاالوسائل الدبلوماسية بنظامها االداري اي 

 النزاع والتي يمكن تفصيلها على النحو التالي : لتسويةمنها 

 



 أوال : المفاوضات

وتتم عادة على يد ممثلي وىي ابسط الوسائل التي تلجأ اليها الدول لحل نزاعاتها       
الحكومات المتنازعة الذين يجرون فيما بينهم محادثات بقصد تبادل الرأي في الموضوعات 

ر فيها قصد الوصول الى حلول مرضية للطرفين . والمفاوضات المتنازع فيها وتقليب وجهات النظ
قد تكون سرية تجري في مؤتمرات او خطبة تتجلى في تبادل المذكرات . ويشترط لنجاحها 

سقطت الدولة الضعيفة لشروط تمليها  وأال يبشرىاتكافؤ الفرص السياسية التي تتبع من قبل من 
 (17).عليها الدول الكبرى 

اما اذا فشلت المفاوضات فان االطراف المعنية قد تفضل أرجاءىا الى اجل مسمى او غير       
التفاوض الحقا او تدخل دولة ثالثة بقصد تقريب وجهات  دةإلعا مفتوحامسمى , تاركة الباب 

بيانات مجتمعة او منفردة تعترف فيو صراحة بفشلها فيسدل  بإصدارالمتضاربة وقد تقوم  النظر
 (18).ك الستار على المفاوضات بذل

 

 

والقاعدة ومثال على المفاوضات اتفاقية ايفيان في مدينة سويسرا بين الجزائر  وفرنسا .       
اما اذا كانت كتابية فهي  يشفهيةالعامة للمفاوضات انها ليس لها قيمة قانونية ملزمة اذا كانت 

 دولي . اللتزاممقدمة  ألنها لإلطرافملزمة 

والمفاوضات تقوم بها السلطة التنفيذية فقط وتجسد في رئيس الدولة او رئيس الحكومة او وزير 
 (19).الخارجية 

 

                                                           

17-http://www.marefa.org/index.php.2016/3/30. 
 . 826, ص  2115محمد الجذوب , القانون الدولي العام , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت ,  -92

19-http:/www.plupit.alwatanvoice.com/content/print/228599.html. 



 : المساعي الحميدة  ثانيا

شل المفاوضات او عندما ينشب نزاع ويسفر عن سحب تطبق المساعي الحميدة عندما تف      
ففي الحالتين يتحرك السفراء او قطع العالقات الدبلوماسية وعجز اطرافو عن حسمو او حلو , 

طرف ثالث من تلقاء نفسو او بطلب  من الطرفين المتنازعين او من احدىما لعرض مساعيو 
مفاوضات وينتهي دور القائم بالمساعي الحميدة والحث على تسوية النزاع او على استئناف ال

الحميدة بمجرد موافقة االطراف المتنازعة على الدخول في المفاوضات او على معاودتها ويعقد 
وينقل الى  وأرائهمالطرف الثالث اجتماعات غير رسمية مع اطراف النزاع ويطلع على مواقفهم 

االطراف وجهة نظر كل منهم وقد يقوم بالمساعي الحميدة اكثر من طرف واحد وقد يكون 
 (20). إقليميةاو عدة دول او ىيئة دولية او  يشخصاالطرف الثالث 

 

 

 

 

 حالوتهدف المساعي الحميدة الى نشوب تفادي نشوب نزاع مسلح وحل النزاع الدولي       
بفضل المساعي الحميدة  1946االقليمية بين فرنسا وتايالند عام , كتسوية المنازعات  سلميا

 (21).للواليات المتحدة االمريكية 
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 :الوساطة ثالثا

مسعى ودي تقوم بو دولة ثالثة من اجل ايجاد حل للنزاع قائم بين دولتين والدولة ثالثة ىنا       
االلزامية , مال لم توافق عليها  بالقوةفي المفاوضات ومقترحات الوسيط ال تتمتع  مبايشراتشترك 
 (22)اإلطرافدول  

التي تضمنت  1907و 1899والتكون الوساطة الزامية وحتى في اتفاقية الىاي لعام      
الوساطة وحثت الدول اللجوء اليها , فليس ىنالك الزام على الدول المتنازعة ان تطلب وساطة 

 (23)دولة ثالثة .

الذي استمر ومن االمثلة على القضايا التي حلت بالوساطة رفع الحصار االقتصادي عن ليبيا       
بن عبد العزيز ورئيس جنوب افريقيا السابق  عبد اهلللمدة سبع سنوات بسبب وساطة الملك 

 (24)نيلسون منديال .

 رابعا : التحقيق 

فصل في صحتها امكن  فإذاان الدول قد تتنازع بسبب خالفات في الرأي حول نقاط معينة       
, وتكون مهمة لجنة التحقيق استقصاء الحقائق عن طريق االستماع الى اطراف النزاع تسوية النزاع 

ل وفحص اقوال الشهود , ومناقشة الخبراء واستعراض الوثائق والمستندات وزيارة المواقع , وك
 وأدتذلك بقصد جمع المعلومات التي تساعد التي تساعد على تحديد االنتهاكات التي حدثت 

والتقارير التي  باألغلبيةالى اندالع النزاع . وان مداوالت لجان التحقيق سرية , اما قراراتها تتخذ 
 (25)اإلطرافتخذ صفة االلزام للدول تقدمها ال ت

                                                           

 . 651,  621د. خليل حسين , العالقات الدولية ,مصدر سبقة ذكره , ص ص  -22
 .  5,  2, ص  ص ,  2191, المكتبة القانونية , بغداد ,  7سعد حقي توفيق , مبادئ العالقات الدولية , ط -25

24-http:/www.yalawil.plogspot.com/2010/05/blog-post_06.html?m=1. 2016/3/31. 
 . 651ذكره , ص  سبقخليل حسين , العالقات الدولية , مصدر  -27



في بتسجيل الوقائع ومثال على ذلك قضية الموصل بين للنزاع وال تكت حلوالوتقترح اللجنة 
 (26). 1924بريطانيا وتركيا عام 

 

 

 

 : التوفيق  خامسا

ويقصد بو حل النزاع عن طريق احالتو لهيئة محايدة تتولى تحديد الوقائع واقتراح التسوية      
النزاع وىذا ما يميزه عن المالئمة على اطراف النزاع ويكون قرار ىيئة التوفيق غير ملزم ألطراف 

 (27)قرار ىيئة التحكيم .

 (28)الدعوى . إلقامةت الدولية , تمهيد و على غرار المنازعاوالتوفيق ى

 

تأليف لجنة التوفيق لفلسطين  1948ومن االمثلة على التوفيق اقتراح وسيط اممي عام      
اعادة الالجئين الى وطنهم اىدة الىاي ومنها على تنفيذ توصيات التي اقترحتها مع لإليشراف

واالىتمام بمشاكلهم االجتماعية واالقتصادية  وإيوائهمهم حعويضهم عن ممتلكاتهم ورعاية مصالوت
.(29) 

 

 

                                                           
26-http://mobile.facebook.com/primalink.php?story.fbid. 2016/3/31 

 . 587ذكره , ص  سبقسعد حقي توفيق , مبادئ العالقات الدولية , مصدر  -27
 . 212, ص  9127شارل روسو , القانون الدولي العام ,االهلية للنشر والتوزيع , بيروت ,  -22

29-http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6386. 2016/4/1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني 

 الوسائل القانونية 

على خالف الطرق الدبلوماسية التي تفتقر الى الصفة االلزامية فان الطرق القانونية او        
وتصدر ىذه ملزمة تكون الدول المعنية ملزمة بتنفيذىا واحترامها  قرارات بإصدارالقضائية تتميز 

الدول المتنازعة  الختيارالقرارات اما عن طريق المحاكم الدولية او عن ىيئات التحكيم وفقا 
 وبصدد ذلك سنبحث ىذا الموضوع في الفرعين التاليين :

  

 الفرع األول : التحكيم الدولي  -



 

 : القضاء الدولي الثاني الفرع  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع االول 

 التحكيم الدولي 

ان الغاية من التحكيم الدولي ىي تسوية النزاعات ببين الدول بواسطة قضاة تختارىم ىي        
اليو يجب ان يتبع الزامآ بالرضوخ بحسن النية للقرار الصادر .  واللجوءالقانون  احترامعلى اساس 



 الىاي االول لحل المنازعات الدوليةائمة التي تقرر انشاؤىا في مؤتمر وىناك محكمة التحكيم الد
التحكيم الدولي بأنو )التحكيم الدولي  1907( من اتفاقية الىاي لعام 37وعرفت المادة ) ( 30)

 (31)الى تسوية المنازعات بين الدول على يد قضاة منتخبين وعلى اساس احترام الحق( .يهدف 

والتحكيم ىو اتفاق بين طرفي العالقة على احالة النزاع الذي نشب بينهما الى ىيئة مكونة        
من يشخص او اكثر يسمون المحكمين وذلك للفصل فيو وفقآ للبنود والشروط التي يتفق عليها 

وذلك بدال عن اللجوء الى القضاء العادي لحل النزاع , اما عن ىيئة التحكيم فيشترط  الطرفين
 والشروط ىي :  باطاللتكوينها ثالثة عناصر بحيث اذا تخلف احدىما او كلها صار التحكيم 

 . زوجياان يكون عدد المحكمين فرديا وليس  -1
ميزة  ألحدان يكون للطرف الحق في تشكيل الهيئة على قدم المساواة وال يكون  -2

 على االخر في تشكيل الهيئة .
وضوح اتفاق التحكيم , بحيث اذا أيشابو اي غموض او عدم ذكر البيانات بوضوح  -3

 (32).  باطاليصبح التحكيم 

م وحتى يفصل في النزاع كانت الدولة تجيز التحكيم فذلك بقصد التيسير على الخصو   وإذا     
 (33)ىيئة فنية او دولية لتفادي علنية جلسات القضاء وتوفير الوقت والجهد . 

 

فانهال اتقتصر في حل الخالفات  خالفاان الدول حين تختار تشكيل ىيئة تحكيمية لحل        
على قواعد العدالة واالتفاقات والمعاىدات والتي سبق  وإنماعلى قواعد القانون الدولي فحسب 

ذلك يتوقف على نوعية االتفاق الذي يحدد االسس التي يجب التحكيم  نوان ابرمت بينها . وكا

                                                           

 . 659ذكره , ص  سبقخليل حسين , العالقات الدولية , مصدر  -51
 . 57 المادة,  9117اتفاقية الهاي  -59

32-http://www.m.bayt.com/ar/specialties/q/27741/. 2016/4/1. 

, ص  2118العليم الرفاعي , التحكيم في العالقات الخاصة الدولية ,دار الكتب القانونية ,مصر ,  عبد -55
211 . 



بموجبها ولهذا السبب فأن مجال التوصل الى حل في ىذه الطريقة اوسع بكثير من غيرىا من 
 (34)األخرىطرق المفاوضات السلمية 

(  1865 – 1861الواليات المتحدة ) بشكلو الحديث ظهر بعد حرب انفصال موالتحكي
, فقد اتهمت  1872بمناسبة قضية السفينة االباما التي صدر قرار تحكيمي بشأنها في العام 

الواليات المتحدة , المملكة البريطانية بانتهاك قواعد الحياد والسماح ببناء سفن حربية في 
مريكية الجنوبية الممتدة ومنها السفينة االباما التي انزلت اضرار اال مرافئها لحساب الواليات

جسيمة بالواليات الشمالية وطالبت وايشنطن بتعويضات عن الخسائر واتفق الطرفان على عرض 
النزاع على التحكيم وكانت ىيئة التحكيم مؤلفة من خمسة اعضاء , ثالثة منهم اليحملون جنسية 

 (35).  الدولتيناحدى 

وليس لمحكمة دولية او اقليمية حق الطعن والرقابة على أحكام المحكمة , غير ان      
 (36)االعتبارات السياسية بين الدول قد تعيق تطبيق ىذه القاعدة . 

 

 

 

 

 

 

                                                           

, ص ص ,  9112فاضل زكي محمد , الدبلوماسية في عالم متغير ,دار الحكمة للطباعة والنشر , بغداد ,  -56
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 الفرع الثاني

 القضاء الدولي

ان الدول المحبة للسالم رغبت في ايجاد ىيئة قضائية دولية دائمة تفصل في كل المنازعات       
وبعد ذلك تأسست ( 37).محكمة العدل الدولية الدائمة القانونية بين الدول , فاتفقت على انشاء 

لتحل محل محكمة العدل الدولية الدائمة التي تأسست  1945محكمة العدل الدولية عام 
 لألممبدورىا ضمن نطاق عصبة األمم وتعد محكمة العدل الدولية االداة القضائية الرئيسية 

 يتجزأامها االساسي الذي الحق بميثاق االمم المتحدة وىو جزء ال ظالمتحدة وتقوم بعماىا وفق ن
 (38)منو . 

وتتكون من قضاة مستقلين ينتخبون من بين االيشخاص ذوي الصفات العالية الحائزين في بالدىم 
صب القضائية او من المشرعين المشهود لهم في  اارفع المن فيعلى المؤىالت المطلوبة للتعين 

بتمثيل النظم القانونية الرئيسية في  كفيالمة  كالكفاية في القانون الدولي . وان يكون تأليف المح
وتتألف من خمسة عشر قاضيا ومدة العضوية تسع سنوات يتم انتخابهم من قبل مجلس العالم  

 (39)االمن والجمعية العامة في آن واحد . 

, فهي بموجب القانون الدولي تقوم بحسم الخالفات القانونية  ثنائيا دوراة العدل  موتؤدي محك
المقدمة من الدول االعضاء , وتقدم اراء استشارية في المسائل القانونية المحالة اليها من قبل 

للدول فقط التقدم اليها والمثول امام المحكمة ويبلغ عدد الدول ىيئات ووكاالت مخولة. ويمكن 

                                                           

 , 652,  659ذكره , ص ص ,  سبقخليل حسين و العالقات الدولية , مصدر  -57
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 الدولية 



دولة . وتكون صالحية المحكمة للنضر  191ة التي يحق لها ذلك االعضاء في االمم المتحد
 في نزاع ما فقط في حال موافقة الدول المعنية على 

 

 

 صالحياتها بواحدة او اكثر من الوسائل االتية :

 بموجب االتفاق في ما بينها على اجماع خاص لعرض النزاع على المحكمة ز -
يمكن  بندال اطرافآ في اتفاق يتضمن بمقتضى يشرط االختصاص اي عندما تكون الدو  -

تطبيقو وفقآ لو في حالة حدوث خالف على تفسيره او تطبيقو ان تحيل احدى ىذه 
 الدول النزاع الى المحكمة . 

موجبو وافقت كل في اطار التأثير المتبادل لتصريحات ىذه الدول حسب القانون الذي ب -
 تصريحادولة على صالحية المحكمة كأاللزام قي حالة التنازع مع دولة اخرى اطلقت 

 .    متشابها

 1990ومن القضايا التي عرضت على المحكمة النزاع بين ليبيا وتشاد حول منطقة اوزو عام 
ة اصدرت المحكم 1994حيث اتفقت الدولتين على عرض الموضوع على المحكمة وفي عام 

ليبيا من يشريط اوزو الحدودي المتنازع عليو والذي تحتلو ليبيا من عام  انسحابينص على  قرارا
 (40)الى تشاد  بإعادتووالتزمت ليبيا  1974
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 الثالث  مطلبال

 القوة  امداستخوسيلة 

 تمهيد :

هر تمييز واضح بين نوعيين من االىتمامات بخصوص النزاعات ظعشر  التاسعمع القرن        
االول يهدف الى تحديد يشرعية اللجوء الى القوة بمالقاة مفهوم تقليدي يسمى الحرب العادلة 

لوسائل الحرب  تحديداالتي كانت تناقض )الحق بالحرب( من دون اي يشروط والثاني يتضمن 

  (41).يتعلق بغايات الحرب بل بوسائلها المرالمعارك , لم يعد ا إلدارةوبتعيين قواعد 

الدولية منها يتطلب امكانيات مادية وبشرية وعسكرية وسياسية .  وخصوصاان ادارة اية ازمة  
ومن الحقائق المتعارف عليها والثابتة في العالقات الدولية ان القوة ىي اداة الدبلوماسية وبذلك 

 . االعتداءىو بلورة وسائل وسياسات وضغوط امنية تردع الذي يحاول  دوليةفان ادارة اية ازمة 
(42) 

وانو مجرد االستناد الى الفصل السابع الوارد في قرار المجلس يكفي لتفويض اعضائو اللجوء الى 
السيما من قبل  تكراراالقوة , في حال استمرار الوضع المستهدف وخالل الفترة نفسها تم التعبير 

                                                           

, مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  9الدكتور غازي علي زرقاط , الوسيط في القانون الدولي العام, ط -69
 . 799, ص  2199يروت , والنشر والتوزيع , ب

 . 821, ص  9117القانون الدولي العام , االسكندرية , منشأة المعارف , علي صادق ابو هيف , -62



الوارد بعض دبلوماسي البلدان االعضاء في مجلس االمن ان مجرد االستناد الى الفصل السابع 
 (43)ض اعضائو اللجوء الى القوة في حال استمرار الوضع القائم . يفي قرار المجلس يكفي لتفو 

 

 

      

بعض الباحثين ان الممارسة الدولية تؤكد على ضرورة استعمال القوة العسكرية لردع ويعتقد  
استعداد  بأنهاالخصم اثناء تصعيد االزمة مع تجنب العمليات التي يمكن ان يفسرىا الخصم 

بين سياسة الترغيب والمساومة والمفوضات في ىذا االطار لعمليات قتالية . وثمة ضرورة للمزج 
على  إلرغاموعن طريق تقديم العروض والتنزيالت لحمل الخصم على وقف االثارة من جانبو او 

 واإلعمالالقبول والذعان للمطالب المرجوة من ناحية والترىيب الذي يتم عبر استخدام القوة 
 (44)ة ثانية . من ناحي باستعمالهاالزجرية غير العسكرية او التهديد 

اصبحت تحتكر  ألنهاوفي المجتمع الدولي يجب ان تحل سلطة المنظمة محل سلطة الدول      
اصيب ىذا  وإذاام العام . ظوالمهم في الموضوع ىو صيانة الن حق استعمال االكراه المشروع

المبادرة اوآل الى اقامة  وإنماظام بأي خلل فالضرورة تقتضي بعدم وزن قيمة الدول المجابهة , الن
 السلم على ان يتم بعد تقدير الحقوق المدعى بها وتشجيع التسويات او حل الخالف القانوني . 

انو مجرد التأكد من وجود سلطة قامعة وتوافر محكمة ستنضر في النزاع يحمالن الدولة       
يقاف النزاع بالقوة ىو خير , كما ان ا الفكرةالتي تراودىا فكرة العدوان على العدول عن ىذه 

 ضمان لالحتكام الى القاضي وىذا يفتقر الى امرين : 

 نظمة .مان ال تستطيع الدول الى اللجوء الى القوة التي اصبحت من حق ال -1

                                                           

 . 885,  882, , ص ص  2112,  9بيار ماري , القانون الدولي العام , ط -65
 . 652العالقات الدولية , مصدر سبقة ذكره , ص خليل حسين ,  -66



تمتلك اصدار قرارات نافذة وتتمتع  مسبقاان تتوافر لحل النزاعات محاكم موجودة   -2
, ولكن من في ىذين المجالين  عيداب يشوطابصفة االلزام . ولقد قطعت المنظمة 

ارىا ظوان الدول مازالت تسعى لتحويل انمرحلة المرغوبة لاالواضح انها لم تدرك بعد 
 (45) عن ىذا التدبير .

 

وقد انشأت األمم المتحدة جهاز البوليس الدولي والتي تعد القوة القاسم المشترك بينو وبين       
حد لو اي انو جهاز لتطبيق االمن بين الدول وكذلك الحرب ولكنو يهدف الى منع العدوان ووضع 

دولي . للقانون ال مخالفاان ىذا الجهاز يمارس القوة ضمن القانون الدولي في حين الحرب امرآ 
الدول في حين ان نشاط البوليس الدولي مستمد من السلطة العامة ,  بإرادةوالحرب منوطة 

وكذلك ان الحرب تسعى الى افناء الدولة المغلوبة , في حين ان جهاز البوليس الدولي يهدف 
 الى اعادة الحالة الى ماكانت عليو قبل الحرب .

من سلطة مطلقة في حالة حدوث تهديد فعلي ان ميثاق األمم المتحدة يمنح مجلس اال     
للسلم او في حالة العدوان ) الفصل السابع ( ويتمتع ىذا الجهاز في االختصاصات الالزمة 
للتحقيق في ىاتين الحالتين واتخاذ االجراءات الالزمة في المجاالت االقتصادية والسياسية 

 (46)والعسكرية . 

 (47). 2003من اذار   اعتباراومثال على ذلك التدخل االمريكي البريطاني في العراق 

 

 

 

                                                           

, ص  9125باريس ,  –, دار منشورات عويدات , بيروت  5الدولي , ط القانون, رينيه جان دوبوي  -67
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  ستٌتاجاخالا

اهرة ححذد بشكم مخكرر فٍ انؼالقاث انذونُت وخُجت نهخفاػم بُه ظان االزمت انذونُت 

انخاصت نىشؤها ،  األسبابوحذاث انىظاو انذونٍ ، ومه انطبُؼٍ ان حكىن نكم أزمت 

وان االزمت ال حخضغ نىظاو ثابج فٍ مسار حطىرها وإوما حمر بؼذة مراحم حطىل كم 

 .روف انمرافقت نخطىر االزمتظمرحهت او حقصر اػخمادا ػهً طبُؼت ان

أما ادارة االزمت بشكم واجح فخرحبظ بمذي قذرة انذول وانمىظماث انذونُت فٍ 

وانحُهىنت دون ححىنها انً صراع مسهح وححقُق انسُطرة ػهً األزمت انذونُت 

  .االهذاف انمىشىدة ػه طرَق انىسائم انذبهىماسُت وحفادٌ اٌ مىاجهت ػسكرَت
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