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 المقدمة

الدبلوماسٌة كبقٌة النشاط البشري للتغٌر فً المفاهٌم والوظائف بتطور  أثرتت

 العمران البشري وتعقد نظمه وتفاعلها مع بعضها البعض . 

فالدبلوماسٌة تعنً التحاور والتبادل والتواصل االنسانً اذ من دونها ما كان للمجتمع 

 ان ٌكون ، أي مٌالد شبكة من العالقات  . 

هذا ٌعنً ان العالقة بٌن االفراد عند نشأة المجتمع االنسانً قامت على اساس 

سلم ، قد تفاوض تبادلً فٌه اخذ ومقابله عطاء ، فٌه تناول وتنازل وفٌه فترات 

تطول وقد تقصر ، وٌشتد عود البعض ٌشكل جماعة ذات مصالح مشتركة ٌؤدي 

تعاونها الى التفرد بالخٌرات واالعتداء على ثروات االخرٌن مما ٌؤدي الى الحرب 

 ٌدرك بعض الحكماء ضرورة التفاوض والتحاور . 

ذا نشأت فالبعض من واقع االكراه والبعض االخر من واقع المهادنة والتسوٌة هك

الدبلوماسٌة ومعها الحرب  وظلتا متالزمتٌن الى ٌومنا هذا . فالدبلوماسٌة اذا بهذا 

المعنى قدٌمة جدا لدرجة ٌصعب معها رصد نشأتها االولى فالبحث اذا ال ٌستهدف 

التارٌخ لهذه النشأة بل ٌتناول الدبلوماسٌة المعاصرة ، وما دام البحث فً مجال 

اللٌات التً ٌمنحها القانون الدولً للدبلوماسٌة فً مجال القانون ٌركز فقط على ا

حل النزاعات الدولٌة الراهنة ، فالدبلوماسٌة تطرح مسالة الدور الذي ٌمكن ان 

ٌؤدٌه هذا القانون ازاء المشكالت الراهنة فعندما ٌتم االقرار بهذا الدور للقانون 

فً السلم والدبلوماسٌة  الدولً ندٌن السٌاسة الخارجٌة التً تعرض امانً الشعوب

لدولة ما اذا صار اداة لفرض االرادة على البلدان االخرى هذا ال ٌعنً تبرءة 

القانون ، فالقاعدة القانونٌة هً انعكاس دقٌق لموازٌن القوى . فالقانون انعكاس 

للسٌطرة الدبلوماسٌة وضامنها ٌعطً سلطة اٌدٌولوجٌة لإلكراه و غطاء ظاهرٌا 

فً اخفاء االمساواة الحقٌقٌة التً تبقى محدودة بتضارٌس  لمشروعٌته ٌنجح

العالقات الدولٌة الخاصة زمن المفاوضات أي لحظة صنع القاعدة القانونٌة او 

صٌاغة اتفاقٌة ، هذا ما ٌتعٌن معه وضع تعرٌف جدلً للدبلوماسٌة فهً : فت 

نفك القانون التالعب بمتغٌرات القوة وطرح القضاٌا على طاولة المفاوضات . ما ٌ

ان ٌحمٌها وٌعطٌها الشرعٌة من ثم قابلٌتها للتطبٌق و هذا ما سنراه فً نماذج حرب 

 الخلٌج فً ثناٌا هذا البحث  . 

فالدبلوماسٌة جزء من هذا القانون الذي ٌنظم المجتمع الدولً وهو المر تقره اتفاقٌة 

 .  9199دبلوماسٌة عام وافاقٌة فٌٌنا للعالقات ال 9191فٌٌنا لقانون المعاهدات لعام 
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 اشكالٌة البحث :

دول العالم واحالل  سٌتناول البحث دور السبل الدبلوماسٌة فً حل النزاعات التً تنشأ بٌن

السالم بٌنها. وسٌحاول البحث إٌضاح هذا الدور والمعوقات التً تحول دون وصول 

 الدبلوماسٌة الى أهدافها المعلنة. 

 

 منهجٌة البحث :

وذلك باستعانته بنظرٌات وطروحات مسبقة تناولت  ) بحث نوعً( امنهج نوعٌٌتبع البحث 

الكمً الذي ٌستند لبحث الموضوع وصاغته فً اطر نظرٌة مختلفة، وهذا ما ٌمٌزه عن ا

  باألساس الى إحصاءات وبٌانات تقلل من دور الباحث فً إدارة دفة البحث.

بحثٌن أساسٌٌن ٌتناول األول منهما معنى وباإلضافة الى المقدمة فقد تم تقسٌم البحث فً م

ٌن العراق والكوٌت كنموذج الدبلوماسٌة ومفهومها، فً حٌن ٌتناول الثانً النزاع الحدودي ب

 لدراسة تأثٌر السبل الدبلوماسٌة فً إٌجاد حل للنزاع ٌكفل مصالح البلدٌن،
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 المبحث االول

 :االطار المفاهيمي للدبلوماسية

مرة فً بالد الٌونان لٌشٌر الى  ألول   Diplomacyاستخدم لفظ الدبلوماسٌة         

على  أطلقتكما  الرسمٌة.الوثائق المطوٌة التً ٌتبادلها حكام المدن االغرٌقٌة فً عالقتهم 

وٌرى هارولد فٌكاسون ان  االفراد.التصارٌح التً كان ٌمنحها القاضً او الحاكم لبعض 

ومعناها ٌطوي . وهً تشٌر الى الوثائق   diplomaفعل الٌونانً هذه الكلمة مشتقة من ال

التً قد صدرت عن السلطة العلٌا فً االمبراطورٌة الرومانٌة لتمنح  بشكل معٌنالمطوٌة 

واالمراء على منح طرقها ، كما اعتاد الملوك  تنقالتهم عبر حاملٌها امتٌازات معٌنة فً

   (9)م بالتمتع بامتٌازات . بعض الفراد صكوكا ووثائق مطوٌة تسمح له

ومع بداٌة القرن التاسع عشر بدأت كلمة الدبلوماسٌة تأخذ معناها المتعارف علٌه االن ، 

، حٌث ظهرت كوارد دبلوماسٌة متمٌزة عن رجال السٌاسة  9191وخاصة بعد مؤتمر فٌنا 

 ( 2)والحكام 

 المطلب االول : مفهوم الدبلوماسية 

ان التعرٌف الدبلوماسٌة ٌتطلب اوال االحاطة بمعنى هذه الكلمة ثم التعرف على استخداماتها 

 .المختلفة ، وما ٌرتبط بهذه االستخدامات من دالالت 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  21، ص  9111د . امٌن شلبً ، فً الدبلوماسٌة المعاصرة ، عالم الكتب للنشر ، القاهرة ،   -9

 .  03المصدر السابق ص  -2
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  ثانيا : اصطالحات الدبلوماسية 

ان تطور مدلول الدبلوماسٌة ونطاقها واسالٌبها ناتج عن تطور المجتمع الدولً نفسه بحٌث 

ٌطلق للداللة على معان متعددة منها تعرٌفات المفكرٌن التالٌة : دبلوماسٌة  اصطالح  اصبح
(9)   

نها ) تطبٌق الذكاء وحسن التصرف فً توجٌه العالقات أ: ب satowتعرٌف ارنست ساتو  -

 الرسمٌة للدولة المستقلة بما فً ذلك عالقاتها مع المستعمرات( 

ومعرفة المصالح المتبادلة بٌن الدول تعرٌف معجم اللبترٌة : بانها " معرفة العالقات الدولٌة  -

 . " 

الدولة من قبل الحكومات تعرٌف برادٌه فودرٌه : بانها " فن تمثٌل الحكومة ومصالح  -

والدول االجنبٌة ، ومراقبة حقوق المواطنٌن ومصالحه وكرامته حتى التمس فً الخارج ، 

بعها وفق التعلٌمات وكذلك ادارة الشؤون الدولٌة ، وادارة المفاوضات السٌاسٌة او تت

 الصادرة بشأنها " . 

فوق العادة : " انها مجموعة القواعد واالعراف الدولٌة واالجراءات  تعرٌف سموحى -

والمراسٌم والشكلٌات التً تهتم بتنظٌم العالقات بٌن اشخاص القانون الدولً ، أي الدول 

والمنظمات الدولٌة والممثلٌن الدبلوماسٌٌن مع بٌان مدى حقوقهم وواجباتهم وامتٌازاتهم 

الرسمٌة واالصول التً ٌترتب علٌهم اتباعها لتطبٌق  وشروط ممارستهم ممارسة مهامهم

احكام القانون الدولً ومبادئه ، والتوفٌق بٌن مصالح الدول المتباٌنة كما هً ، وفق اجراء 

     (2)المفاوضات السٌاسٌة فً المؤتمرات واالجتماعات الدولٌة وعند االتفاقٌات والمناشدات 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أ.د. محمد البخاري ، العولمة واالمن االعالمً والدولً ، مجلة الدراسات الدبلوماسٌة ، الرٌاض ،  -9

   21، ص 91، العدد  2330

دار المٌسرة د . تامر كامل محمد ، مراجع الدبلوماسٌة المعاصرة ، واستراتٌجٌة ادارة المفاوضات .  -2

 .  290، عمان ، ص 9للطباعة والنشر ، ط
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لٌة ادارة وتنظٌم العالقات الدولٌة عن طرٌق المفاوضات ، متعرٌف معجم اكسفورد : " ع

وهً طرٌق تسوٌة وتنظٌم هذه العالقات بواسطة السفراء والمبعوثٌن ، كما انها المهمة 

 الملقاة على عاتق الدبلوماسٌة او قل انها فنه " 

الت فهً فالدبلوماسٌة هً اساسا ادارة العالقات الرسمٌة بٌن الدول ، فهً تقوم على االتصا

علم وفن : علم ٌدرس كٌفٌة ادارة وتنظٌم العالقات وتبادل البعثات وتسوٌة الخالفات ، وهً 

فن ٌعكس اسلوب ممارسة العالقات الدبلوماسٌة بواسطة السفراء والمبعوثٌن كل بطرٌقته 

 الخاصة

وقد ٌطلق اصطالح الدبلوماسٌة على االسلوب او الطرٌقة التً تدار بها االتصاالت 

ارجٌة فٌقال : الدبلوماسٌة الرئاسٌة او الدبلوماسٌة السرٌة ودبلوماسٌة التنقل او الخ

 دبلوماسٌة المؤتمرات 

كما تحمل الدبلوماسٌة فً طٌاتها الوظٌفة التً ٌقوم بها الدبلوماسً الذي ٌتصف بالحكمة 

السائدة فٌها والخبرة والمسؤولٌة والمعرفة بمجال السٌاسة الخارجٌة لبلده والعالقات الدولٌة 

(9) 

نواع ان كلمة الدبلوماسٌة تعنً الوسٌلة او اداة العالقات الدولٌة التً تقوم بتسوٌة او انها اال

  (2)بواسطة وسائل خاصة ، فالواسطة هً اسلوب االدب للحوار والتفاهم بٌن طرفً النزاع .

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزء .  محمد عبد الغفار ، فض النزاعات فً الفكر والممارسة الغربٌة ، ، دار هومة للطباعة والنشر  -9

  291-292، ص 2332االول ، الجزائر ، 

  223المصدر السابق ، ص د . تامر كامل محمد ، مراجع الدبلوماسٌة المعاصرة ،  -2
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 المطلب الثاني : الصور المختلفة للدبلوماسية . 

 الدبلوماسٌة الحدٌثة كما وردت نصوصها القانونٌة تم تقسٌمها الى مطلبٌن : 

المتنازعة حرة فً االخذ بها حسب تدرجها اذ تتفق من حٌث  لألطرافاجراءات اولٌة 

محاولة  ألية الهدف وتتمٌز من حٌث الشكل ، وهً عموما المفاوضات كمرحلة اولى الزم

دبلوماسٌة تستهدف فض أي نزاع واعطٌت مثاال على المفاوضات الناجحة والتحقٌق كتقنٌة 

 الدولٌة ثم الوساطة .  الممارسةللوصول الى حل لنزاع قٌد النظر مدعم بمثال من 

لصلح المنصوص علٌه فً معاهدة اك الالحقة باإلجراءاتوتمت تسمٌته ثم الفرع الثانً 

، وعادة ما تسبقه المفاوضات والوساطة ثم  التأسٌسٌةثم ذكر قواعده  9121 لوكانو

من المٌثاق وتستخدمها بعض االطراف  00المساعً الحمٌدة التً لم ترد فً نص المادة 

المبعوث الخاص  دبلوماسٌةالغٌر لتقرٌب وجهات النظر ودفع النزاع نص الحل المقبول ثم 

ٌر فً التمثٌل والتفاوض الدبلوماسً عادة ما تفاوضه من تغٌ ما طرأالحق جراء  كأجراء

المنظمات وكذا الدول مثل ))دونٌس روس (( منسق مفاوضات فً الشرق االوسط . وجملة 

عملٌة برهانٌة فً تسوٌة النزاعات  كألٌاتالدبلوماسٌة كما وردت تبرز  األسالٌبالقول ان 

 لمعاٌر التً ٌصب العمل بها واوهً االلٌات التً ٌمنحها القانون للسلوك الدولً 

 االجراءات االولية : 

تشمل هذه االجراءات كا من المفاوضات التحقٌق ، الوساطة تتشابه هذه االسباب 

ة على حل النزاع عالدبلوماسٌة جمٌعا من حٌث الهدف وهو مساعدة االطراف المتناز

 م االخذ بها . بالطرق المقترحة ان شاءت االطراف ذلك وهً حرة فً االخذ بها او عد

  -وتختلف من حٌث التقنٌات الشكلٌة :
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 المفاوضات :  -1

محاولة دبلوماسٌة تستهدف فض أي نزاع . وهً عبارة  أليوهً المرحلة االولى الالزمة 

حل للنزاع وتحدٌد الطرق التً بها النزاع وٌقبل  إلٌجادعن اتصال ومحادثات بٌن االطراف 

قرارا حاسما كلزم  ال ٌعتبرزاع ، لكن الوصول الى حل بها االطراف باتفاق مشترك لحل الن

اال باتفاق ٌوقع بٌن االطراف . وخاللها ٌتم تبادل االراء واالفكار وشرح المواقف  لألطراف

انفجار النزاع . بٌن مندوبٌن رسمٌٌن لحل المشكلة بٌن دولتٌن او اكثر وذلك للحٌلولة دون 

جه او غٌر مباشرة عن طرٌق تبادل الرسائل والمفاوضات اما ان تكون مباشرة وجها لو

والمذكرات الدبلوماسٌة وغالبا ما ٌصحبها تنظٌم محضر ٌسجل فٌه بشكل موجز النقاط التً 

 اثارها كل طرف فً سبٌل حل النزاع ورد الطرف االخر علٌها . 

قد تنتهً المفاوضات الى نجاح عندما تصل الى نتائج ٌرضى عنها الفرٌقان المتنازعان وقد 

تنتهً الى فشل عندما الٌتوصل أي من هذٌن الفرٌقٌن الٌقناع االخر بوجهة نظره وال 

ٌتنازل أي منهما عن موقفه للوصول الى حلول مقبولة مرضٌة . ٌشترط لنجاح المفاوضات 

ة التً ٌملكها الطرفان المتفاوضان واالٌندر الوصول الى نهاٌة ناجحة تكافؤ القوى السٌاسٌ

 (  03) علً الصادق ، القانون الدبلوماسً ، ص ( 9)للمفاوضات اذا كان الطرف اقوى من االخر . 

وقد ٌتمكن الفرٌق القوي من فرض مطالبه فسرا على االخر الذي ٌضطر لقبولها ولكن 

 فاق الذي اضطر لقبوله سابقا من رفض االت مؤقت حاى ٌتمكن بعد مدة قصٌرة

قادت الى والمثال على المفاوضات الناجحة المتكافئة المفاوضات التركٌة الٌونانٌة التً 

بخصوص النزاع القائم بٌن  9119تشرٌن الثانً  99توقٌع اتفاق )) بٌرن (( المؤرخ فً 

  ( 2) الٌونان وتركٌا لتقاسم الجرف القاري لبحر ))اٌجه ((  

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  03، ص  9111 وماسً ، دار المعارف االسكندرٌة /علً الصادق ابو هٌف ، القانون الدبل -9

مقال احسان هذي ، االسالٌب الودٌة فً حل االزمات الدولٌة معلومات دولٌة ، السنة السادسة ، العدد  -2

11  ،9111  . 
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 التحقيق :   -2

التحقٌق لٌس بحد ذاته حال انها طرٌقة للوصول الى حل ٌستهدف تعٌٌن لجنة مكلفة بتقدٌم  

 تقرٌر عن الوقائع المتعلقة بالنزاع . 

ٌقترح حلوال للنزاع ، الهدف منه فحص موضوعً للوضعٌة التً ادت الى  وهدا االجراء ال

ً توفٌر نقطة انطالق مقبولة لتفاوض بهدف وتحلٌل هذه الوقائع وهدفه الرئٌسالنزاع 

 الوصول الى حل للنزاع . 

النزاع ، اذ ٌبقى لكل طرف حق استخالص النتائج  ألطرافونتٌجة التحقٌق لٌست الزامٌة 

ها وٌجب عدم ضالتً توصل الٌها التحقٌق وبناء موقفه بشكل ٌقبل بهدف النتائج او ٌرف

من مٌثاق االمم  02/09به مجلس االمن استنادا الى المادتٌن  ٌأمرالخلط بٌن التحقٌق الذي 

 المتحدة . 

 كأسلوبلى وجوب اللجوء الى التحقٌق حتما وهناك بعض المعاهدات الدولٌة التً تنص ع

الملحق  9111فً حاالت معٌنة ومثال على ذلك البروتوكول االضافً االول المؤرخ فً 

من هذا البروتوكول على وجوب  13اذ تنص المادة  9101باتفاقٌات جنٌن االربعة لعام 

حالة انتهاك ال حكام تكوٌن لجنة دولٌة للتحقٌق فً الوقائع عند ادعاء احد االطراف بوجوب 

 هذا من جهة .   (9)البروتوكول 

ومن جهة اخرى فان العرب سبق لهم التعرف على اسلوب التحقٌق الدولً عندما كلفت هٌئة 

االمم المتحدة لجنة خاصة للتحقٌق فً فلسطٌن وقد قدمت هذه اللجنة تقرٌرها فً  

 .  (2)  1/99/9121وعلى اساس هذا التقرٌر جاء تبنً قرار التقسٌم  29/93/9121

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

والتوزٌع ، عدنان البكري ، العالقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة ، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر  -9

 .  22، ص  9111بٌروت ، 

عالمً واالتصالً الحدٌث البعد العربً ، حٌدر بدري صادق ، مستقبل الدبلوماسٌة فً ظل الواقع اال -2

 .  23، ص  911،  1مركز الدراسات والبحوث االستراتٌجٌة ، العدد 
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وعلٌه فان الدبلوماسٌة هً االداة التً من خاللها تستطٌع الدول انشاء عالقات فٌما بٌنها 

 وهً الوسٌلة التً من خاللها ٌتم حل النزاعات عن طرٌق المفاوضة والوساطة. 

 لوساطة : ا -3

الوساطة هً عبارة عن تدخل طرف ثالث بٌن طرفً النزاع بموافقتها القتراح حل حتى 

ٌوقف عند برر المفاوضات بٌن  ٌتمكن ان ٌفض النزاع بٌنهما وٌتمٌز بان الطرف نشط وال

 المتنازعٌن . 

وٌؤثر الوفاق بٌن االطراف وٌقترح الوسٌط ٌتابع عن قرب وٌتدخل لتقدٌم المفاوضات 

حلوال عند االقتضاء ولوسٌط الٌملك اٌة سلطة للقرار كما ان الحلول التً ٌقترحها لٌست 

ملزمة بل تعٌن االطراف وال ٌفرض علٌهم حلوال وال ٌصبح قاضٌا او حاكما وفً جمٌع 

على تعٌٌنه  ٌوما 03الحاالت ٌجب ان ٌتمتع الوسٌط بثقة الطرفٌن وتقتضً مهمة الوسٌط 

 دون ان ٌتمكن من تحقٌق أي تقدم فً مهمته . 

كما تنتهً مهمته عندما ٌشعر احد الطرفٌن المتنازعٌن بعدم رغبته فً ان ٌتابع مهمة 

الوساطة او عندما ٌتاكد الوسٌط نفسه ان المقترحات التً قدمها لحل النزاع لم تالق أي 

 ( .  9113من معاهدة الهاي  13قبول ) المادة 

ومن االمثلة على الوساطة ، وساطة " الكونت برنادوت " الذي عٌنه مجلس االمن الدولً 

 ( 9).  9121ماٌو  23لالمم المتحدة كوسٌط بٌن العرب والٌهود فً فلسطٌن فً 

العرب  الالجئٌنوقدم تقرٌر ٌحتوي عدة مقترحات جادة وعادلة لحل النزاع واهمها اعادة 

فً   شترٌن ""         او تنحو عنها فكان ان اغتالته عصابة  منها االى بٌوتهم التً طردو

ٌرضً بها العرب االسرائٌلٌون فلم ٌصل الى نتٌجة  212الٌوم التالً لتطبٌق القرار 

 طات االسرائٌلٌة ومراوغتها  .مرضٌة بسبب تعنت السل

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .  91، ص  9111، الدبلوماسٌة المعاصرة ، علم الكتب ،  د . امٌن شلبً -9
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 .  ثالثا : االجراءات الالحقة

تختلف االجراءات الدولٌة نوعا ما عن االجراءات الالحقة ، فالمفاوضات ٌقوم بها اطراف 

النزاع مثال فٌما بٌنهم دون تدخل طرف ثالث ، والوساطة ٌقوم بها طرف ثالث ، شخص او 

مؤسسة او دولة تبرعا والتً تشترط موافقة الطرفٌن للبدء بها . اما المساعً الحمٌدة فال 

ما التحقٌق وان ٌشبه الصلح كعمل لجان التحقٌق ٌنصب على الوقائع تشترط ذلك ، ا

وتحدٌدها دون تقدٌم مشروع حل النزاع بٌنما التوفٌق ٌقرب وجهات النظر بٌن االطراف 

المتنازعة ومصالحها التً هً من صلب مهامه لذا ادرجت المساعً الحمٌدة والصلح جهد 

لنزاع فً وجهات النظر وتقوم بهذه المهمة ودي ٌقوم به طرف للتقرٌب بٌن االطراف فً ا

دول او شخصٌات بشرط ان تستوفً الخٌر بالنسبة للنزاع وٌعرض نفسه على اطراف 

على هذه الوسٌلة الدبلوماسٌة  9131من محاضرة الهاي لعام  0النزاع وقد نصت المادة 

ا بها ولكنها نظرت من مٌثاق هٌئة االمم المتحدة لم تذكرها لٌس لعدم اعترافه 00لكن المادة 

  (9)الٌها كمرادف السلوب الوساطة على ما ٌبدو

 المساعي الحميدة :  -1

ٌقصد بمصطلح المساعً الحمٌدة جهد ودي ٌقوم به طرف للتقرٌب بٌن االطراف 

فً النزاع فً وجهات النظر وتقوم بهذه المهمة دول او شخصٌات بشرط ان 

 تستوفً شرط الغٌر بالنسبة للنزاع . 

 9131من معاهدة الهاي لعام  0ٌعرض نفسه على اطراف النزاع وقد نصت المادة 

من مٌثاق هٌئة االمم المتحدة لم تذكرها  00على هذه الوسٌلة الدبلوماسٌة لكن المادة 

لٌس لعدم اعترافها بها ولكنها نظرت الٌها كمرادف السلوب الوساطة على ما ٌبدو 

(9)  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

احسان هذي ، االسالٌب الودٌة فً حل االزمات والنزاعات الدولٌة ، معلومات دولٌة ، السنة السادسة ،  -9

 .   22، ص  9111،  11العدد 

  992احسان هندي ، المصدر السابق ، ص  -2
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 لقائم بالمساعً الحمٌدة على احدى المهام التالٌة : وتتضمن مهمة ا

 العمل على الحٌلولة دون تطور الخالف بٌن الطرفٌن على نزاع مسلح .  -9

 محاولة اٌقاف النزاع المسلح اذا نشب بٌن الطرفٌن .  -2

جمع الطرفٌن تحت قبة المفاوضات السلمٌة من جدٌد دون مشاركته كطرف  -0

فً هذه المفاوضات . والمثال على ذلك الدور الذي لعبته الحكومة الفرنسٌة 

لجمع دولتً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و فٌتنام الشمالٌة ودفعها للتفاوض 

  . 9110كاون الثانً  21فً بارٌس بتارٌخ 

 الصلح ) التوفيق ( .-2

ووضعت له القواعد  9121تشرٌن االول  99نصت علٌه معاهدة لوكانو المؤرخة فً    

  -التالٌة :

 تتألف لجنة التوفٌق من ثالثة او خمسة اعضاء من دول ال عالقة لها بالنزاع . -9

 سنحصر اختصاصها فً النظر للخالف على المصالح . -2

بشأن تحقٌق تتمثل مهمة  9113علٌها معاهدة الهاي تتبع لجان التوفٌق االصول التً نصت  -0

وجمع كل المعلومات الضرورٌة بواسطة لجنة التوفٌق فً توضٌح مسائل موضوع النزاع 

التحقٌق او غٌر ذلك ومحاولة التوفٌق بٌن االطراف ٌمكن لها بعد فحص القضٌة وتمحٌص 

ال معٌننا لقبوله او اسباب النزاع ان تعرض على االطراف المتنازعة حال وتمنحهم اج

 رفضه . 

وهكذا قرار لجنة التوفٌق المعنٌة للبت فً مصٌر بعض االراضً المختلفة علٌها بٌن فرنسا 

 .  9121حزٌران 21وتاٌلند فً 

من اتفاقٌة االمم المتحدة االخٌرة لقانون البحار الموقع علٌه  212والجدٌر بالذكر ان المادة 
أي نزاع ٌتعلق بتفسٌرها او تطبٌقها الى التوفٌق اخضعت  93/92/9112فً جماٌكا فً 

 .(9)وقد خصصت هذه االتفاقٌة ملفها السادس له 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احسان هندي ، االسالٌب الودٌة فً حل النزاعات واالزمات الدولٌة ، معلومات دولٌة ، السنة السادسة ،  (9)
  992،ص 9111صٌف  11العدد 
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 . دبلوماسية المبعوث الخاص :-3

كأجراء الحق للدبلوماسٌة للتدلٌل على ما طرأ من تغٌٌر فً التمثٌل والتفاوض ٌالحظ بروز 

الخاص( عادة ما تفوضه المنظمات الدولٌة كاالمانة العامة لالمم  وانتشار اسلوب ) الممثل

المتحدة وكذلك الدول ، ومثال على ذلك ) دنٌس روس( منسق مفاوضات الشرق االوسط ، 

مبعوث االمٌن العام لالمم شً اكاشً( و) رٌتشارد هولبورك( المنسق فً البوسنة ، ) اس

 . (9)المتحدة بطرس غالً فً البلقان 

ٌمكن القول ان جملة االسالٌب الدبلوماسٌة التً ٌمكن اللجوء الٌها لحل االزمات الدولٌة 

سواء االجراءات االولٌة او الالحقة تتشابه من حٌث الهدف ومساعدة االطراف المتنازعة 

على حل النزاع بالطرق السلمٌة المقترحة من طرف القانون الدولً ان شاءت ذلك وتختلف 

  (2)حٌث التقنٌات الشكلٌة . فٌما بٌنها من 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 13احسان هندي ، االسالٌب الودٌة فً حل النزاعات واالزمات الدولٌة ، المرجع السابق ، ص (9)

مذكرة ماجستٌر ، الجزائر ،  زهٌر عبد القادر ، دور الدبلوماسٌة الحدٌثة فً حل النزاعات الدولٌة ، (2)

  .  99، ص 2332
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 المبحث  الثاني

 الدبلوماسية وادارة االزمات  

تم رصد مثالٌن عند التصدي لتقوٌمها انطالقا من التعرٌف الخاص للدبلوماسٌة الذي 

اوردته فً صدر هذا البحث وانطالقا من انها تساهم فً تشدٌد النظرٌة العامة لحل 

 النزاعات الدولٌة . 

وهذ المٌكانٌزمات ال ٌظهر أنها تستطٌع حل كل نزاع بالقدر المطلوب من التفهم 

 والتأٌٌد والدعم من قبل األعضاء شرٌطة ان تتحرك فً االتجاه الصحٌح . 

تم اراد مثالٌٌن اوال حرب الخلٌج الثانٌة وازمة البوسنة والهرسك الختٌار مدى 

 من وراءها نصوصها التأسٌسٌة القانونٌة فعالٌة وكفاءة االلة الدبلوماسٌة الحدٌثة و

 ووقائع النزاع .المطلب االول  : الدبلوماسية في حرب الخليج الثانية 

لٌل وقائع النزاع فً حرب الخلٌج الثانٌة وتداعٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة تم تح

والقانونٌة والتركٌز على الجوانب القانونٌة فً ، ودراسة دعاوى العراق الصادرة 

 القٌادة العراقٌة وهً ثالثة ك عن 

 مطالب العراق بالكوٌت على اساس الحق التارٌخً .  -9

 تـأٌٌد الشعب الكوٌتً فً تقرٌر مصٌره واختٌار نظامه السٌاسً .  -2

وجود بعض المشاكل المالٌة والحدودٌة بٌن الكوٌت والعراق على نحو دفع  -0

العرق الى اعتبار موقف الكوٌت بهذا الشأن بمثابة عدوان مسلح على العراق 

 ٌجٌز له استعمال القوة المسلحة ضد الكوٌت وضمها بالقوة . 

المطلب تم اظهار معنى ذلك على ضوء أحكام وقواعد القانون الدولً المعاصر فً 

االول ثم المساعً الدبلوماسٌة فً ازمة الخلٌج ، والتنوٌه بالٌة االمم المتحدة التً 

كانت فً هذه االزمة اول نجاح للدبلوماسٌة المتعددة االطراف بعد الحرب العالمٌة 

الثانٌة ، وقٌمت االلٌات االقلٌمٌة كالجامعة العربٌة تجاه االزمة وحول كفاٌة بعض 

المؤتمر االسالمً مقارنة بٌن نصوص  مواثٌقها المتضمنة حل  التجمعات كمنظمة

النزاعات وبٌن الواقع الدولً وثقله ، وكشفت االزمة كثٌرا من الحقائق وشككت فً 

القدرة الدبلوماسٌة لهذه االلٌات الجهوٌة مثل مجلس التعاون الخلٌجً واالتحاد 

ة وخلقت دورا ٌتمٌز المغاربً واكدت ازمة الخلٌج الثانٌة دور االمم المتحد

 باإلٌجابٌة والفعالٌة بشكل ٌنبغً دوامه . 
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 وقائع النزاع . 

اثار الغزو العراقً للكوٌت تداعٌات سٌاسٌة وقانونٌة واقتصادٌة واسعة اشتغل بها 

العالم كله ، وما ٌهم هنا الجوانب القانونٌة التً اثٌرت بمناسبة الغزو والتصرفات 

 العراقٌة االخرى . 

اوت  32عة الثانٌة فجرا بالتوقٌت العراقً اجتٌاح العراق دولة الكوٌت ٌوم فً السا

9113  . 

وبالنظر الى البٌانات والتصرٌحات الصادرة عن القٌادة العراقٌة فان اساس العمل 

 العراقً تدور حول ثالث ألسانٌد اساسٌة تتمثل فً : 

 مطالبة العراق بالكوٌت على اساس الحق التارٌخً .  -9

 تأٌٌد الشعب الكوٌتً فً تقرٌره .  -2

وجود بعض المشاكل المالٌة والحدودٌة بٌن الكوٌت والعراق على نحو دفع  -0

العراق الى اعتبار موقف الكوٌت بهذا الشأن بمثابة عدوان مسلح على 

 العراق ٌجٌز له استعمال القوة المسلحة ضد الكوٌت وضمها بالقوة . 

بمقولة الحقوق التارٌخٌة على اساس ان برر العراق غزوه للكوٌت ثم ضمها 

الكوٌت كانت تتبع ادارٌا والٌة البصرة تحت الحكم العثمانً غٌر ان هذا التبرٌر لم 

ٌعد مقبوال فً القانون الدولً المعاصر الذي التزم به العراق فً مٌثاق االمم 

ادة وعدم المتحدة والجامعة العربٌة حٌث التأكٌد واضح على احترام المساواة فً السٌ

التدخل فً الشؤون الداخلٌة للغٌر فدعوى العراق من الناحٌة القانونٌة البحتة ألٌمكن 

تكٌٌفها فً ضوء احكام القانون الدولً ، فالقبول بهذا المضمون ٌؤدي الى تمزٌق 

الخرٌطة العالمٌة الراهنة واعادة رسم خرٌطة جدٌدة وتدمٌر االستقرار الواجب 

استعمال القوة فً العالقات الدولٌة الراهنة ٌثٌر انعقاد للمعامالت الدولٌة . و

  (9)المسؤولٌة الدولٌة . 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

القتصادي ، انظر : زلزال الخلٌج ، من الغزو العراقً الى المجهول ، كتاب االراه ا -9

  211ص  9113اكتوبر  02العدد 
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وبأنزال القواعد القانونٌة واالحكام على الوقائع فأنها تمثل انتهاكا صارخا فً 

مجموعها لقواعد القانون الدولً ذات الصفة االمرة المتعلقة بعدم جواز استخدام 

مٌثاق من ال 292القوة ضد سالمة دولة واستقاللها السٌاسً و السٌما نص المادة 

الدفوع التً ساقها العراق والحجج التً تذرع بها لتبرٌر افعاله اذا طرحناها على 

بساط البحث القانونً تفتقر الى المصداقٌة التارٌخٌة وال تقوم على مستوى من 

 القانون الصحٌح . 

فبافتراض ان الكوٌت كانت فً وقت ما تشكل جزاءا ادارٌا من لواء البصرة اثناء 

فالثابت  9123حتى  9122انً للعراق و الذي امتد فً الفترة من الحكم العثم

والراجح على االقل تارٌخٌا هو ان الكوٌت قد تمتعت بقسط وافر من االستقالل على 

حٌن اعلن شٌخ الكوٌت نفسه حاكما لألمارة وابرم مع  9119الدولة العثمانٌة منذ 

برٌطانٌة على الكوٌت اقر الخاصة بفرض الحماٌة ال 9111برٌطانٌا معاهدة جانفً 

ضمنها الشٌخ مبارك حاكم الكوٌت باال ٌتنازل هو وخلفاؤه عن أي شًء من 

 .  (9)ممتلكات الكوٌت بغٌر موفقة برٌطانٌا 

ٌعد من باب دلٌال على تمتع حاكم الكوٌت آنذاك بمباشرة مظاهر االستقالل والسٌادة 

ع الكوٌت للنفوذ البرٌطانً على خضو –من الناحٌة الفعلٌة  –الخارجٌة كما ٌدل 

والرعاٌة البرٌطانٌة الذي ٌوضح استقالل الكوٌت عن تركٌا العثمانٌة منذ ذلك 

 التارٌخ . 

مما سبق فان سلوك العراق ٌمثل اقصى درجات التعارض بٌن سلوك الدولة وما 

تفرضه قواعد القانون الدولً من احكام والتزامات فً هذا االطار جاء موقف 

دولٌة من خالل االلٌات الدبلوماسٌة العالمٌة واالقلٌمٌة حاسما وسرٌعا الجماعة ال

 كرد فاعلن عدم مشروعٌة السلوك العراقً واثاره . 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الونٌس شتا ، مسؤولٌة العراق عن احتالل الكوٌت ، المجلة المصرٌة للقانون  عبد -9

 .  21ص  9113الدولً 
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 حرب الخليج الثانيةالمطلب الثاني : المساعي الدبلوماسية لحل نزاع 

 المساعي الدبلوماسية الجهوية  .   -أ:

 في اطار جامعة الدول العربية :  -1

 مجلس الجامعة العربية :  - أ

الهدف االساسً الدراسة حول مدى فعالٌة الجامعة تجاه االزمة وحول كفاٌة 

هذا المجتمع من ركٌزة قٌاس االنجاز بعد اعتى عاصفة اذ رفضت وجدة من 

النظام العربً الوضع الراهن ولجأت لتغٌٌره بالقوة تجاه دولة عضو 

الٌتها فً فالجامعة العربٌة كوسٌطة بٌن القطرٌة والمفهوم القومً كٌف كانت 

 ازمة الخلٌج ؟ 

بناءا على المادتٌن الخامسة والسادسة من مٌثاق الجامعة وبناءا على المادة 

الثانٌة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بٌن دول الجامعة 

وباءا على المادة الثانٌة من مٌثاق التضامن العربً الذي وافق علٌه مؤتمر 

 ً الدار البٌضاء قرر المجلس بٌان له : القمة العربٌة الثالث ف

ادانة العدوان العراقً على دولة الكوٌت ورفض اٌة اثار مترتبة علٌه  -9

 وعدم االعتراف بتبعاته . 

 استنكار سفك الدماء وتدمٌر المنشات .  -2

مطالبة العراق باالنسحاب الفوري وغٌر المشروط للقوات العراقٌة الى  -0

 .  9/1/9113مواقعها قبل 

االمر الى اصحاب الجاللة والفخامة والسمو رؤساء الدول العربٌة رفع  -2

للنظر فً عقد اجتماع قمة طارئ لمناقشة العدوان ولبحث سبل التوصل 

الى حل تفاوضً دائم ومقبول بٌن الطرفٌن المعنٌٌن ٌستلهم تراث االمة 

 العربً وروح االخوة وٌسترشد بالنظام القانونً العربً  القائم . 

مسكه المتٌن بالحفاظ على السٌادة والسالمة االقلٌمٌة للدول تأكٌد ت -1

االعضاء وتجدٌد حرصه على المبادئ التً تضمنها مٌثاق الدول العربٌة 

بعدم اللجوء الى القوة لفض النزاعات التً قد تنشأ بٌن الدول االعضاء 

  واحترام النظم الداخلٌة القائمة فٌها وعدم القٌام باي عمل ٌرمً لتغٌٌرها

رفض المجلس القاطع ألي تدخل عربً او معاونة تدخل اجنبً فً  -9

 الشؤون العربٌة . 
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 تكلٌف االمٌن العام بمتابعة تنفٌذ هذا القرار واخطار المجلس بما ٌستجد .  -1

 ( 9)اعتبار المجلس دورته غٌر العادٌة فً حالة انعقاد مستمر .  -1

كما اصدر مجلس وزراء خارجٌة الجامعة خمسة قرارات تتعلق بالوضع فً الخلٌج 
 فً ضوء الغزو العراقً للكوٌت . 

 مؤتمر القمة العربية :  - ب

البٌان الختامً هذا  وجاءت 93/1/9113تمثل ذلك فً قمة القاهرة الطارئة ف 
 محتواه : 

رة فً دورة غٌر بعد االطالع على قرار مجلس الجامعة الذي انعقد فً القاه -9
 .  9113اوت  0و 2عادٌة ٌومً 

انطالقا من احكام مٌثاق جامعة الدول العربٌة و معاهدة الدفاع المشترك و  -2

 التعاون االقتصادي بٌن دول الجامعة العربٌة . 

المادة الثامنة و  2انطالقا من مٌثاق االمم المتحدة بشكل خاص الفقرة  -0

 .  19،  21المادتٌن 

لٌة التارٌخٌة الجسٌمة التً تملٌها الظروف الصعبة الناجمة ادراكا للمسؤو -2

عن االجتٌاح العراقً للكوٌت و انعكاساته الخطٌرة على المواطن العربً 

 واالمن القومً ومصالح االمة العربٌة . 

وبٌان  0/1/9113تأكٌدا لقرار مجلس جامعة الدول العربٌة الصادر فً  -1

 المؤتمر االسالمً . 

ورقم  2/1/9113بتارٌخ  993امات بقرارات مجلس االمن رقم تأكٌدا لاللتز -9

بوصفها تعبٌرا  1/1/9113بتارٌخ  992ورقم  9/1/9113بتارٌخ  999

 عن الشرعٌة الدولٌة 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، المجلة  0/1/9113قرارات الجامعة العربٌة ، بٌن مجلس وزراء الخارجٌة العرب لـ  -9

 .  912ص  9113المصرٌة للقانون الدولً  
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 ر مؤسسه القمة : يتقر

الكوٌت الشقٌقة وعدم االعتراف بقرار ضم  ىادانة العدوان العراقً عل -9

و بالنتائج المترتبة علٌها ومطالبة العراق بسحب قواته منها فورا  اقالعر

 .  9/1/9113واعادتها الى مواقعها السابقة على تارٌخ 

تأكٌد سٌادة الكوٌت واستقالله وسالمة اقلٌمه باعتباره عضوا فً الجامعة  -2

العربٌة وفً هٌئة االمم المتحدة والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعً الذي 

ئما قبل الغزو وتأٌٌده فً كل ما ٌتخذه من اجراءات لتحرٌر ارضه كان قا

 وتحقٌق سٌادته . 

شجب التهدٌدات العراقٌة لدول الخلٌج العربً واستنكار حشد القوات  -0

المسلحة العراقٌة على الحدود السعودٌة وتأكٌد التضامن العربً معها ومع 

لها وفقا ال حكام دول الخلٌج العربً االخرى وتأكٌد حق الدفاع الشرعً 

من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بٌن دول الجامعة  2المادة 

على ان  999من مٌثاق االمم المتحدة ولقرار مجلس االمن رقم  19والمادة 

ٌتم وفق هذه االجراءات فورا االنسحاب الكامل للقوات العراقٌة من الكوٌت 

 وعودة سلطتها الشرعٌة . 

لطلب المملكة العربٌة السعودٌة ودول الخلٌج العربً لمساندة االستجابة  -2

قواتها المسلحة دفاعا عن اراضٌها وسالمتها االقلٌمٌة ضد أي عدوان 

 خارجً . 

تكلٌف االمٌن العام للجامعة العربٌة بمتابعة تنفٌذ هذا القرار روفع تقرٌر عنه  -1

  (9)ً هذا الشأن خالل خمسة عشر ٌوما الى مجلس الجامعة التخاذ ما ٌراه ف

كشفت االزمة كثٌرا من الحقائق فً القدرة المستقبلٌة فً مواجهة أي تهدٌد قد 

 ٌتعرض له النظام العربً خاصة من داخله . 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العالم الثالث للدراسات والنشر ، لندن سعد البزار ، الحرب السرٌة فً الخلٌج ، مركز  -9

 .  93ص  9112
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 فً اطار مجلس التعاون الخلٌجً .  -2

 

لم ٌستطع خوض  حرب شاملة رغم تخطٌطه لتعاون عسكري فً اطار 

المجلس من قوات " درع الجزٌرة " واجهته تفوق قدرات دول المجلس 

الست مجتمعة ٌقابله اهتمام قوى دولٌة بهذه المنطقة االستراتٌجٌة قادرة على 

 اعادة االستقرار . 

لعراقً للكوٌت فً  فقد تمثل رد فعل مجلس التعاون الخلٌجً تجاه الغزو ا

الذي صدر بٌانا  9113اوت  0اجتماع وزراء خارجٌة دول المجلس فً 

ٌطالب العراق باالنسحاب الفوري ، وتدعٌما لهذا الموقف انعقد المجلس فً 

اوت وعقبه اجتماع رؤساء اركان جٌوش مجلس  1جدة فً السعودٌة فً 

للعملٌات العسكرٌة اوت للتشاور والتنسٌق  99التعاون الخلٌجً فً الرٌاض 

وتوجت هذه االجتماعات  9113اوت  22واجتماع ضم وزراء الدفاع فً 

بانعقاد قمة مجلس التعاون الخلٌجً الول مرة بعد غزر العراق للكوٌت فً 

لمناقشة المسائل المترتبة على الغزو  9113دٌسمبر  21و  22الدوحة بٌن 

 .  (9)من المنطقة فً محاولة لتوحٌد مواقف دول المجلس وطرح شامل أل

 فً اطار االتحاد المغاربً :  -0

وان عكست مواقفه نوعا من االنسحاب فً بداٌة االزمة حٌث دعت دوله الى 

ضرورة التسوٌة السٌاسٌة لالزمة اال انه تفجر الخالف فً اآلراء اثناء 

التصوٌت على قمة القاهرة فقد رفضت لٌبٌا ادانة الغزو العراقً وامتنعت 

تغٌبت الجزائر عن التصوٌت وتحفظت مورٌتانٌا ووافقت المغرب فً حٌن 

 .  (2)تونس عن االجتماع 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هدى مٌتٌكس ، مجلس التعاون الخلٌجً وما بعد االزمة الرواقع والتحدٌات واالفاق ،  -9

 .  11ص  92،  9110،  991المستقبل العربً عدد 

 .  11نفس المرجع ص  -2
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 فً  اطار منظمة المؤتمر االسالمً :  -0

بحكم الهوٌة الحضارٌة التً تربط اعضاء المنظمة اصدر وزراء خارجٌة 

 1/1/9113الذي عقد بالقاهرة بتارٌخ  91الدول االسالمٌة فً مؤتمرهم 

 بٌانا ٌتعلق بالنزاع العراقً الكوٌتً هذا محتواه . 

ً نشبت بٌن عضوٌن من المؤتمر ٌأسف بعمق عن االحداث المأساوٌة الت -9

اعضاء منظمة المؤتمر االسالمً هما العراق والكوٌت التً تصادف 

وقوعها خالل انعقاد هذا المؤتمر فً وقت كان االمل معقود على الجهود 

العربٌة االخوٌة الحتواء االزمة التً نشبت بٌن البلدٌن الشقٌقٌن 

 والتوصل التسوٌة سلٌمة مرضٌة للخالف بٌنهما . 

المؤتمر عن تأٌٌده للبٌان الذي اصدره االمٌن العام للمنظمة فً ٌعرب  -2

 .  2/1/9113هذا الصدد فً 

ٌدٌن المؤتمر العدوان العراقً على الكوٌت وٌرفض اٌة اثار مترتبة علٌه  -0

مع عدم االعتراف بتبعاته وٌطالب باالنسحاب الفوري للقوات العراقٌة 

قبل العاشر من محرم من االراضً الكوٌتٌة والعودة الى مواقعها 

وااللتزام بمبادئ منظمة مؤتمر االسالمً  9/1/9113الموافق لً 

وبصفة خاصة فً ما نص علٌه من ضرورة تسوٌة المنازعات وعدم 

 التدخل فً الشؤون الداخلٌة ألٌة دولة . 

ٌطالب البلدٌن بمراعات مقتضٌات حسن الجوار وعدم محاولة تغٌٌر  -2

بالقوة واحترام سٌادة واستقالل و وحدة النظام الداخلً فً أي منها 

اراضً كل دولة و امتناع الدول االعضاء عن استخدام القوة والتهدٌد 

 باستخدامها ضد وحدة وسالمة االراضً واالستقالل السٌاسً . 

ٌحٌط المؤتمر علما بإعالن الحكومة العراقٌة عزمها على سحب قواتها  -1

تنفٌذ هذ التعهد دون قٌد او المسلحة من الكوٌت وان المؤتمر سٌتابع 

شرط من الجانب العراقً مؤٌدا نظام الشرعً فً الكوٌت بقٌادة االمٌر 

 .  (9)جابر احمد الصباح امٌر دولة الكوٌت وحكومتها وشعبها 

على اٌة حال الهوٌة الحضارٌة تدفع على االمل فً التعاٌش وتعبر بصفة مطردة 

 لى السلم ودمقراطٌة العالقات لم ٌسمععن التضامن الفعال كعمل جماعً للحفاظ ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لوزراء خارجٌة الدول االسالمٌة بالقاهرة ، المجلة المصرٌة للقانون  91بٌان مؤتمر  -9

 .  911، ص  9113الدولً 
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لهذا البٌان فنسجل  فً النهاٌة فشل هذه ورغم ان حرب الخلٌج اصبحت فً ذمة 

 91/9/9119التارٌخ اال انها طرحت بجدٌة مصداقٌة المنظمة رغم قٌام الحرب فً 

صدر من مجلس االمن ال نهاء الحرب فً  919وانتهت بقرار  911بقرار رقم 

 .  (9) 2/0/9119الخلٌج بتارٌخ 

 كٌف ادارت منظمة االمم المتحدة االزمة عبر الٌاتها ؟ 

 وما هً التدابٌر واالجراءات ؟ 

ما تكشف عنه خبرة العمل الدولً فً هذه المنظمة تنتهج سبٌلٌن لصٌانة السلم 

 واالمن الدولٌٌن 

 سبل وقائٌة :  -9

منها تصفٌة االستعمار واحترام حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة وتحقٌق 

ن االقتصادي بٌن الدول وتأكٌد مبادئ القانون الدولً ونبذ القوة او التعاو

 استخدامها او التهدٌد بها وتسوٌة النزاعات بالطرق السلمٌة . 

 سبل عالجٌة :  -2

لصٌانة السلم فً حالة انتهاكه او االخالل به فتشمل  تدخل المجلس بالتوصٌة 

ثم اجراءات مؤقتة كتلك  بوسائل التسوٌة السلمٌة و القضائٌة ثم تشخٌص الوضع

من المٌثاق و اال قرار جزاءات الفصل السابع العسكري  23الواردة فً المادة 

  (2)وغٌر العسكري 

 مضمون ذلك بالنسبة الزمة الخلٌج الثانٌة 

وقع الغزو العراقً للكوٌت و النظام الدولً ٌتحول من الحرب الباردة الى عصر 

هذا التحول و اول اختٌار لفاعلٌة النظام الدولً الوفاق ولهذا كان الغزو اول تحد ل

 الجدٌد وهذا ما انعكس على عمل المنظمة وا ادائها . 

فقرار الغزو والضم ازال الشخصٌة الدولٌة للكوٌت ولما كان مجلس االمن وكل دول 

العالم رفض ذلك و اكد اعترافه باستمرار وجود الكوٌت القانونً وحكمومتها 

 الدول تحدي .  الشرعٌة قررت معظم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدكتور عبدهللا االشعل . الجوانب القانونٌة الزمة الخلٌج ونظام الجزاءات الدولٌة ، السٌاسة  -9

 .  11، ص  9119الدولٌة 

 .  9112محمد خلٌفة ، النظام الدولً بٌن المقصود والمنشود مؤسسة الوحدة  -2
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قرار العراق وادانتها الضم اصال وكل ما ٌترتب علٌه وما دام مٌثاق االمم المتحدة 

هو دستور الجماعة الدولٌة رفعت القضٌة الى  الهٌئة ، كما قررت الدول الكبرى ان 

ن تجسد نظام المٌثاق الذي اعاق تنفٌذه الحرب تعمل سورٌا فً نطاق هذه المنظمة وا

الباردة طول نصف القرن بعد ساعات قلٌلة من غزو العراق للكوٌت اصدر مجلس 

مقررا وجود خرق للسلم واالمن  9113اغسطس  2فً  993االمن قراره رقم 

الدولٌٌن وٌعنً هذا ان المجلس تصرف منذ قراره االول بموجب الفصل السابع من 

مادة تحت عنوان االعمال المتعلقة بتهدٌد  90مم المتحدة وٌتالف الفصل من مٌثاق اال

 السلم واالخالل به ووقوع العدوان . 
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 الخاتمة

على ضوء دراسة دور القانون الدولً فً الدبلوماسٌة وعلى ضوء دراسة      

بعض النماذج فً وقت السلم والحرب ، بشكل عام استطاعت الدبلوماسٌة حل عدد 

 كبٌر من النزاعات الدولٌة القائمة ال كنها كانت غٌر كافٌة ، 

 

  -االستنتاجات :

لثالث وهذا سٌفرض ضرورة تفاقم النزاعات اإلقلٌمٌة بٌن اقطار دول العالم ا -9

الحركة النشٌطة للعمل الدبلوماسً على تسوٌة المنازعات . وٌمكن ان تلعب 

المنظمات االقلٌمٌة دورا ال مركزٌا مع االتجاه العام نحو التفاوض 

 والتسوٌات السلمٌة واعطاء االولوٌة للجانب السلمً . 

ة واالنفجار السكانً تفاقم المشكالت االقتصادٌة بسبب الموارد وتدهور البٌئ -2

والجفاف ٌتطلب جهدا دبلوماسٌة اقتصادٌة لنهضة الشعوب او اٌجاد بدائل 

 عدٌدة امام الدور التنموي لألمم المتحدة . 

ظاهرة اشعال النزاعات الصغرى حول الوالءات االولٌة ) العرقٌة والدٌنٌة  -0

د والطائفٌة ( فً ظروف تفكك الكٌانات السٌاسٌة الكبرى مثل االتحا

 السوفٌتً بفعل تداعً النظم الدكتاتورٌة . 

 

  -التوصيات :

 إلعادة الدبلوماسية نفسا جديدا يجب : 

تقوٌة مجلس االمن بفتح العضوٌة الدائمة لتشمل كل القرارات وال تكون على  -9

 الخمسة التقلٌدٌٌن  . 

احداث انسجام وتوازن بٌن المصالح وهو شرط االستقرار رغم ان الشرعٌة  -2

الدولٌة تقف وراء الجهود الدبلوماسٌة وتستمد من شرعٌة توازن المصالح 

  المشتركة لشعوب العالم قاطبتا ال القوٌة فقط .
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 المصادر: 

  القران الكرٌم 

  أ.د. محمد البخاري ، العولمة واالمن االعالمً والدولً ، مجلة الدراسات

 ،  2330الدبلوماسٌة ، الرٌاض ، 

  المرجع احسان هندي ، االسالٌب الودٌة فً حل النزاعات واالزمات الدولٌة ،

 السابق  .

 9111ٌة المعاصرة ، علم الكتب ، امٌن شلبً ، الدبلوماس   . 

  انظر : زلزال الخلٌج ، من الغزو العراقً الى المجهول ، كتاب االراه

 . 9113اكتوبر  02االقتصادي ، العدد 

  لوزراء خارجٌة الدول االسالمٌة بالقاهرة ، المجلة المصرٌة  91بٌان مؤتمر

 . 9113ولً للقانون الد

  ًحٌدر بدري صادق ، مستقبل الدبلوماسٌة فً ظل الواقع االعالمً واالتصال

    911،  1الحدٌث البعد العربً ، مركز الدراسات والبحوث االستراتٌجٌة ، العدد 

  د . تامر كامل محمد ، مراجع الدبلوماسٌة المعاصرة ، واستراتٌجٌة ادارة

 ، عمان.  9النشر ، طالمفاوضات . دار المٌسرة للطباعة و

  زهٌر عبد القادر ، دور الدبلوماسٌة الحدٌثة فً حل النزاعات الدولٌة ، مذكرة

 .  2332ماجستٌر ، الجزائر ، 

  سعد البزار ، الحرب السرٌة فً الخلٌج ، مركز العالم الثالث للدراسات

 .   9112والنشر ، لندن 

  عبد الونٌس شتا ، مسؤولٌة العراق عن احتالل الكوٌت ، المجلة المصرٌة

 . 9113للقانون الدولً 

  ، عبدهللا االشعل . الجوانب القانونٌة الزمة الخلٌج ونظام الجزاءات الدولٌة

 ،.  9119السٌاسة الدولٌة 

 سات عدنان البكري ، العالقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة ، المؤسسة الجامعٌة للدرا

  . 9111والنشر والتوزٌع ، بٌروت ، 

  / علً الصادق ابو هٌف ، القانون الدبلوماسً ، دار المعارف االسكندرٌة

9111. 
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  قرارات الجامعة العربٌة ، بٌن مجلس وزراء الخارجٌة العرب لـ

 . 9113، المجلة المصرٌة للقانون الدولً   0/1/9113

 9112والمنشود مؤسسة الوحدة  محمد خلٌفة ، النظام الدولً بٌن المقصود . 

  محمد عبد الغفار ، فض النزاعات فً الفكر والممارسة الغربٌة ، ، دار هومة

  . 2332للطباعة والنشر  . الجزء االول ، الجزائر ، 

  هدى مٌتٌكس ، مجلس التعاون الخلٌجً وما بعد االزمة الرواقع والتحدٌات

 .9110،  991واالفاق ، المستقبل العربً عدد 

 


