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ملّخ�ص 
يعت��ر العم��ل الدبلوما�س��ي اأوىل اآلي��ات العم��ل ال��دويل واأدوات تفعيل��ه الت��ي يلج��اأ اإليه��ا لتحقي��ق اال�س��تقرار يف 
النظ��ام ال��دويل وجتن��ب م��ا يعّك��ر �سف��و العالق��ات الدولي��ة. علي��ه فاإن��ه ميث��ل واجًب��ا اأ�سا�ًس��ا، عل��ى خمتل��ف 
ال��دول تاأديت��ه، حت��ى ت�س��ود مظاه��ر العالق��ات الودي��ة والت�س��امح واالإخ��اء فيم��ا بينه��ا. متث��ل االأزم��ة اخلليجي��ة االأخ��رة 
الت��ي تفج��رت يف اخلام���س م��ن يوني��و 2017، منوذًج��ا واقعًي��ا مل��ا يه��دد اال�س��تقرار واالأم��ن الدولي��ن، االأم��ر ال��ذي 
ا�س��تدعى احل��ث عل��ى التما���س اجله��ود الدبلوما�س��ية للعم��ل وف��ق متطلب��ات التع��اون ال��دويل امل�س��ار اإليه��ا، لتجن��ب 
م��ا ق��د يرتت��ب عل��ى ه��ذه االأزم��ة م��ن �س��لبيات ته��دد اال�س��تقرار يف املنطق��ة والع��امل. حت��ى يتحق��ق التع��رف 
عل��ى دور الدبلوما�س��ية يف التعام��ل م��ع ه��ذه االأزم��ة ولتو�سي��ح ه��ذا ال��دور ومتطلب��ات تفعيل��ه، يتن��اول البح��ث 
حتلياًل ملفهوم الدبلوما�س��ية ثم ملفهوم االأزمة الدولية ومتطلبات مواجهتها، وبيان اأ�س���س ومبادئ التعاون الدبلوما�س��ي 
الدويل، ودور الو�سائل الدبلوما�سية ملواجهة االأزمة اخلليجية. تخل�س الدرا�سة اإىل اأن الدبلوما�سية بو�سائلها املختلفة 
واملتع��ارف عليه��ا دولًي��ا ه��ي اأف�س��ل ال�س��بل اتباًع��ا للتعام��ل م��ع االأزم��ة وذل��ك عل��ى �س��وء ال�سواب��ط واملعاي��ر املو�سوعي��ة 
الت��ي اأقرته��ا الوثائ��ق واملمار�س��ات الدولي��ة. اإن عل��ى اأط��راف االأزم��ة �س��لوَك و�س��ائل الدبلوما�س��ية الإنه��اء االأزم��ة واإيج��اد 

احلل��ول املقبول��ة والعادل��ة مل��ا يرتت��ب عليه��ا م��ن نزاع��ات وم�س��كالت قانوني��ة. 

الكلمات املفتاحية: دبلوما�سية، اأزمة، االأزمة اخلليجية، امل�سكلة القطرية، التعاون الدبلوما�سي
 

.، »الدبلوما�سية واأزمة اخلليج 2017«، املجلة الدولية للقانون، املجلد 2018، العدد الرابع اخلا�س باحل�سار لالقتبا�س: العناين اإ

https://doi.org/10.29117/jes.2019.0008
© 2019، العناين، اجلهة املرخ�س لها: دار ن�سر جامعة قطر. مت ن�سر هذه املقالة البحثية بوا�سطة الو�سول احلر ووفًقا ل�سروط

Creative Commons Attribution license CC BY 4.0. هذه الرخ�سة تتيح حرية اإعادة التوزيع، التعديل، التغير، واال�ستقاق 
من العمل، �سواء اأكان ذلك الأغرا�س جتارية اأو غر جتارية، طاملا ين�سب العمل االأ�سلي للموؤلفن.

Submitted: 12 February 2018
Accepted: 1 July 2018



29 املجلة الدولية للقانون، املجلد 2018، العدد الرابع اخلا�ص باحل�شار، دار ن�شر جامعة قطر

OPEN ACCESS

Research Article

Diplomacy and Gulf Crisis 2017
Ibrahim Mohamed Mohamed Alanani
Professor of Public International Law, College of Law, Qatar University
ialanani@qu.edu.qa

Abstract
Diplomatic work is considered as the first mechanism of international action and its 
activation tools to achieve stability in the international system and relations. There-
fore, it represents a fundamental obligation that all states must fulfill in order to pre-
vail friendly relations, tolerance, and fraternity. The last Gulf crisis in June 5, 2017 is 
a model of what threatens international stability and security. This requires seeking 
diplomatic efforts to work according to the requirements of international coopera-
tion in order to avoid the negative effects of this crisis that threatens stability in the 
region and the world. In order to clarify the role of diplomacy in the Gulf crisis and 
explain its activation requirements, this study includes an analysis of the concepts of 
diplomacy and international crisis and the ways to face the latter. It also clarifies the 
principles and foundations of international diplomatic cooperation and the role of the 
diplomatic means to face the crisis in the Gulf. The study concludes that diplomacy 
and its internationally known various means are the best way to deal with the crisis in 
the light of substantive regulations and standards approved by the international legis-
lations and practices. In addition, the parties of the crisis should adopt the diplomatic 
means to end the crisis and find acceptable and fair solutions to the legal problems 
and disputes resulting from it.
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متهيد
له��ا،  وفًق��ا  والعم��ل  متطلبات��ه،  وحتق��ق  معطيات��ه،  توائ��م  الت��ي  واملب��ادئ  االأ�س���س  م��ن  بع��دد  ال��دويل  النظ��ام  يخت���س 
احلي��اة  بتاأم��ن  مبا�س��رة  يرتب��ط  كون��ه  اإىل  ترج��ع  ذاتي��ة  �س��مات  م��ن  النظ��ام  له��ذا  م��ا  اإىل  بالنظ��ر  وذل��ك 
الب�س��رية، �س��يان اأكان ذل��ك م��ن خ��الل مدخ��الت االأم��ن القوم��ي اأو م��ن خ��الل مدخ��الت االأم��ن واال�س��تقرار اجلماع��ي 
ال��دويل، وم��ن ا�س��تقراء الوثائ��ق الدولي��ة املختلف��ة ذات العالق��ة بالنظ��ام ال��دويل، وم��ن مراجع��ة ال�س��وابق العملي��ة ن�س��تخل�س 
اأن العالق��ات الودي��ة والتع��اون تعت��ر م��ن املقوم��ات الرئي�س��ة لذل��ك النظ��ام، وك��ذا م��ن اأ�س���س التعام��ل م��ع االأزم��ات والق�ساي��ا 

الدولية.1

ياأت��ي العم��ل الدبلوما�س��ي يف مقدم��ة مقوم��ات التع��اون ال��دويل الرئي�س��ية، ب��ل يعت��ر اأوىل اآليات��ه واأدوات تفعيل��ه الت��ي يتع��ن 
التما�س��ها بغي��ة حتقي��ق اال�س��تقرار يف النظ��ام ال��دويل، وجتن��ب م��ا يعّك��ر �سف��و العالق��ات الدولي��ة؛ وبدون��ه ال يت�س��ّور تعزي��ز 

ه��ذه العالق��ات يف خمتل��ف املج��االت، وحتقي��ق امل�سال��ح امل�س��رتكة.2 

حت��ى  تاأديت��ه،  ال��دول  خمتل��ف  عل��ى  اأ�سا�س��ي،  واج��ب  الدبلوما�س��ي  العم��ل  خ��الل  م��ن  وتفعيل��ه  اإذن،  ال��دويل،  التع��اون 
بغ���س  ذل��ك  تعزي��ز  عل��ى  يعم��ل  اأن  اجلمي��ع  عل��ى  بينه��ا.  فيم��ا  واالإخ��اء  والت�س��امح  الودي��ة  العالق��ات  مظاه��ر  ت�س��ود 
النظ��ر ع��ن االختالف��ات الواقعي��ة ب��ن ال��دول يف النظ��م ال�سيا�س��ية واالقت�سادي��ة واالجتماعي��ة، ويف توجهاته��ا ودرج��ة تاأثره��ا 

يف الق��رار ال��دويل عل��ى خمتل��ف امل�س��تويات، وذل��ك به��دف احلف��اظ عل��ى ال�س��الم واالأم��ن الدولي��ن.

تتمثل جماالت التعاون الدويل مقرتنا بجهود العمل الدبلوما�سي يف التايل: 
حف��ظ ال�س��الم واالأم��ن الدولي��ن، ذل��ك ب��اأن تتح��رى ال��دول االبتع��اد ع��ن كل م��ا م��ن �س��اأنه تهدي��د ال�س��لم واالأم��ن، . 1

واأن تتع��اون �س��وية ثنائي��ة ومتع��ددة االأط��راف وعل��ى كاف��ة امل�س��تويات، بغي��ة تخفي��ف ح��ّدة التوت��ر ال��دويل واملب��ادرة اإىل 
اإنه��اء االأزم��ات الدولي��ة وت�س��وية النزاع��ات الدولي��ة منًع��ا لتفاقمه��ا.

حق��وق االإن�س��ان وحريات��ه االأ�سا�س��ية، حي��ث يج��ب عل��ى جمي��ع ال��دول اأن تتع��اون م��ن اأج��ل تعزي��ز االح��رتام واملراع��اة الواجب��ة . 2
واحلق��ة حلق��وق االإن�س��ان واحلري��ات االأ�سا�س��ية للجمي��ع.

�س��ر العالق��ات الدولي��ة وف��ق مب��ادئ امل�س��اواة يف ال�س��يادة، وع��دم التدخ��ل، وح�س��ن الني��ة يف التعام��ل وتنفي��ذ االلتزام��ات . 	
الدولية. 

التع��اون م��ع التنظيم��ات والرتتيب��ات والتجمع��ات الدولي��ة واالإقليمي��ة وم��ن خالله��ا، م��ن اأج��ل ح��ل امل�س��كالت ومواجه��ة . 	
االأزم��ات الدولي��ة وت�س��وية النزاع��ات واح��رتام حق��وق االإن�س��ان.

التعاون يف املجاالت االقت�سادية واالجتماعية واالأمنية والتقنية والثقافية. . 5
التعاون وامل�ساعدة املتبادلة بهدف جتنب ومكافحة كل ما يهدد االأمن دولًيا كان اأو اإقليمًيا.. 	

متّث��ل االأزم��ة اخلليجي��ة االأخ��رة الت��ي تفج��رت يف اخلام���س م��ن يوني��و 2017، منوذًج��ا واقعًي��ا مل��ا يه��دد اال�س��تقرار واالأم��ن 
الدولي��ن، االأم��ر ال��ذي ا�س��تدعي احل��ث عل��ى التما���س اجله��ود الدبلوما�س��ية للعم��ل وف��ق متطلب��ات التع��اون ال��دويل امل�س��ار 
اإليه��ا، لتجن��ب م��ا ق��د يرتت��ب عليه��ا م��ن �س��لبيات ته��دد لي���س فق��ط دول املنطق��ة، واإمن��ا الع��امل باأ�س��ره. فوج��ئ الع��امل – يف 
التاري��خ امل�س��ار اإلي��ه اآنًف��ا – بق��رار �س��در ع��ن دول اأرب��ع ، ث��الث منه��ا دول خليجي��ة عربي��ة ه��ي: اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية 
م�س��ر  جمهوري��ة  ه��ي  خليجي��ة  غ��ر  عربي��ة  دول��ة  اإىل  اإ�ساف��ة  البحري��ن  ومملك��ة  املتح��دة  العربي��ة  االإم��ارات  ودول��ة 
العربي��ة، م��وؤداه مقاطع��ة دول��ة قط��ر دبلوما�س��ًيا واقت�سادًي��ا وفر���س ح�س��ار ب��ري وبح��ري وج��وي عليه��ا، ا�س��تناًدا اإىل دع��اوى، 

1. اإبراهيم العناين، النظام الدويل الأمني، )املطبعة التجارية احلديثة، القاهرة، 1996( �س. 9.
2. اإبراهي��م العن��اين، القان��ون ال��دويل الع��ام، )الطبع��ة اخلام�س��ة، دار النه�س��ة العربي��ة، 2005(. اإبراهي��م العن��اين، قان��ون املنظم��ات الدولي��ة، اجل��زء 

االأول، دار النه�س��ة العربي��ة، 2012. 
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اأعلن��ت بع��د ذل��ك باأي��ام، تتمح��ور اأ�سا�ًس��ا يف الق��ول: ب��اأن قط��ر تدع��م االإره��اب ومتّول��ه ومل حت��رتم اتفاق��ي الريا���س لعام��ي 
2013 و3.2014 

ومتطلب��ات  ال��دور  ه��ذا  ولتو�سي��ح  االأزم��ة،  ه��ذه  م��ع  التعام��ل  يف  الدبلوما�س��ية  دور  عل��ى  التع��رف  يتحق��ق  حت��ى 
تفعيله؛ نعر�س فيما يلي ملفهوم الدبلوما�سية ثم ملفهوم االأزمة الدولية ومتطلبات مواجهتها، ثم نعر�س الأ�س�س ومبادئ التعاون 
الدبلوما�س��ي ال��دويل، واأخ��ًرا نب��ّن الو�س��ائل الدبلوما�س��ية ملواجه��ة االأزم��ة الدولي��ة م��ع التطبي��ق يف كل نقط��ة – ح�س��ب احل��ال 

– عل��ى االأزم��ة اخلليجي��ة.

املطلب االأول: مفهوم الدبلوما�سية
التعام��ل  وف��ن  الدولي��ة،  العالق��ات  عل��م  وف��ّن:  عل��م  ه��ي  الدبلوما�س��ية  اأن  عل��ى  واملتخ�س�س��ون  ال�سيا�س��ة  رج��ال  يتف��ق 
م��ع االآخري��ن. الدبلوما�س��ية عل��م العالق��ات الدولي��ة باأبعاده��ا املختلف��ة، اإذ اأ�سبح��ت تتط��ّرق اإىل جوان��ب م��ن احلي��اة متنوع��ة 
�سيا�س��ية واجتماعي��ة واقت�سادي��ة وثقافي��ة، كم��ا اأن كث��ًرا م��ن االتفاق��ات واملواثي��ق الدولي��ة ق��د نّظم��ت الكث��ر م��ن نواح��ي 
العالق��ات الدولي��ة.  نتيج��ة لل��دور اله��ام ال��ذي لعبت��ه املنظم��ات الدولي��ة  يف تعزي��ز العالق��ات الدولي��ة وتوجيهه��ا نح��و من��اح 
جدي��دة، اإ�ساف��ة اإىل التاأث��ر الكب��ر لل��دول النامي��ة، وك��ذا للتق��دم ال�سناع��ي والتكنولوج��ي ال��ذي اأ�س��اب املجتم��ع ال��دويل، 
عل��م  نط��اق  ات�س��ع  فق��د  التكنولوجي��ة،  املج��االت  يف  خا�س��ة  والتنمي��ة  للتق��دم  امل�ساحب��ة  امل�س��اكل  م��ن  العدي��د  ولظه��ور 
الدبلوما�س��ية الواج��ب تواف��ره ل��دى كل م��ن ل��ه دور يف ت�س��ير العالق��ات الدولي��ة يف احل��دود الدني��ا املتع��ارف عليه��ا. 
الدبلوما�س��ية ه��ي ف��ن التعام��ل م��ع االآخري��ن، اإذ يحت��اج ف��ن الدبلوما�س��ية اإىل اخل��رة والتدري��ب، باالإ�ساف��ة اإىل الق��درات الذاتية 

ل�س��خ�س الدبلوما�سي.4 

تنوعت اأ�سكال الدبلوما�سية واتخذت اأمناًطا عديدة نظًرا اإىل تعدد مظاهر االت�ساالت بن الدول وتطورها، ومن اأهمها:
الدبلوما�ص��ية ال�ص��خ�صية: تتمثل يف اللقاء املبا�س��ر بن امل�س��وؤولن يف الدول اأو املنظمات املختلفة للت�س��اور والتباحث بغية الو�سول اإىل . 1

النتيجة املرجوة بطريق اأ�س��رع واأي�سر. 
الدبلوما�ص��ية اجلماعي��ة اأو الربملاني��ة: تتمث��ل يف دبلوما�س��ية املوؤمت��رات واملنظم��ات الدولي��ة، وه��و �س��كل يت�س��م بجماعي��ة املناق�س��ات . 2

وعالنيته��ا، ومب�س��اركة وف��ود العدي��د م��ن ال��دول، وه��و م��ا يقربها من اأ�س��كال الرملان��ات يف النظ��م الداخلية. 
دبلوما�صية القمة: وهي ال�سفة التي تطلق على االت�ساالت التي تتم مبا�سرة بوا�سطة روؤ�ساء الدول واحلكومات. . 	
الدبلوما�صية ال�صعبية: تتمثل يف االت�ساالت التي جتريها املنظمات واجلمعيات االأهلية وال�سعبية املعروفة، عموًما، مبنظمات املجتمع . 	

املدين. كذلك االت�سال املبا�سر وغر املبا�سر بن ممثلي الدول واملنظمات الدولية مب�ساركة اجلماهر من اأجل ا�ستطالع االآراء واملواقف 
واملقرتحات وحماولة التاأثر يف القرار ال�سيا�سي. 

اإىل جانب االإ�سكاالت ال�سابقة، عرف املجتمع الدويل العديد من �سور الدبلوما�سية االأخرى، مثل دبلوما�سية ت�سوية النزاعات الدولية . 5
ع��ن طري��ق املفاو�س��ات والو�س��اطة وامل�س��اعي الودي��ة واللج��وء اإىل ال��وكاالت والتنظيم��ات االإقليمية،5 ودبلوما�س��ية امل�س��اعدات االقت�سادية، 
��ي النزاع��ات وجتن��ب تفاق��م  وك��ذا دبلوما�س��ية التع��اون يف املج��االت الثقافي��ة والتقني��ة والع�س��كرية، والدبلوما�س��ية الوقائي��ة الهادف��ة اإىل توقِّ
االأزم��ات وغره��ا.6 املالح��ظ يف �س��اأن االأزم��ة اخلليجي��ة م��ا ق��ام – وم��ا زال يق��وم ب��ه – اأم��ر دول��ة الكوي��ت م��ن 
جه��ود ديبلوما�س��ية، من��ذ ن�س��اأة االأزم��ة، بغي��ة توّق��ي تفاقمه��ا م��ن جه��ة، والو�س��ول اإىل ت�س��وية مقبول��ة له��ا م��ن جه��ة اأخ��رى. 

3. مل يتم االإعالن عن م�سمون هذين االتفاقن عقب التوقيع عليهما، ولكن جري ت�سريبهما لو�سائل االإعالم بعد اإعالن مقاطعة دولة قطر. 
4. �سعيد حممد اأبو عبادة، الدبلوما�صية: تاريخها، موؤ�ص�صاتها، اأنواعها، قوانينها، )الطبعة االأوىل دار ال�سيماء للن�سر والتوزيع، 2009(.

5. عبد احلليم بن م�سري، املفاو�صات الدولية وت�صوية النزاعات، مركز جيل البحث العلمي، www.jilic.com .2014 �سائب عريقات، احلياة 
مفاو�صات، )الطبعة الثانية، املعهد الدبلوما�سي، قطر، 2014(.

6. ب��در ح�س��ن �س��افعي، ت�ص��وية ال�صراع��ات والدبلوما�ص��ية الوقائي��ة، املعه��د امل�س��ري للدرا�س��ات ال�سيا�س��ية واال�س��رتاتيجية، 2016. االأمم املتح��دة، اإدارة 
.www.un..org/un dpa/ar/diplomacy-mediation .االأمم املتح��دة لل�س��وؤون ال�سيا�س��ية، الدبلوما�س��ية، الوقاي��ة، العم��ل
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وه��و م��ا جع��ل ه��ذا ال��دور يف ب��ادئ االأم��ر ياأخ��ذ �س��كل الدبلوما�س��ية الوقائي��ة – حي��ث عم��ل عل��ى من��ع تط��ور االأزم��ة اإىل 
مواجه��ة ع�س��كرية – ث��م �س��كل الو�س��يط مدعوًم��ا وموؤي��ًدا م��ن غالبي��ة دول الع��امل. 

 .	

ه��ذا، وتتحق��ق ممار�س��ة الدبلوما�س��ية ع��ر مرحلت��ن جوهريت��ن: تتمث��ل االأوىل يف ال�س��عي نح��و جتمي��ع عنا�س��ر التواف��ق 
واالخت��الف يف املواق��ف وامل�سال��ح ووجه��ات النظ��ر، وه��ي مرحل��ة حتت��اج اإىل اإدراك كام��ل باجتاه��ات العالق��ات وامل�سال��ح 
ب��ن ال��دول املعني��ة وخفاياه��ا املختلف��ة. ث��م ياأت��ي دور املرحل��ة الثاني��ة املتمثل��ة يف الو�س��ول اإىل االتف��اق وت�س��وية اخلالف��ات 

والتن�س��يق يف املواق��ف، وه��ي املرحل��ة الت��ي تعتم��د عل��ى اتق��ان ف��ن االت�س��ال م��ع االآخري��ن، اأي ف��ن العم��ل الدبلوما�س��ي. 

املالح��ظ – عموًم��ا – اأن دور الدبلوما�س��ية يف ت�س��ير العالق��ات الدولي��ة وحتدي��د مواق��ف ال��دول وغره��ا م��ن اأملوؤ�س�س��ات 
الدولي��ة بالن�س��بة لالأزم��ات وامل�س��كالت والنزاع��ات واملواق��ف الدولي��ة ق��د تاأث��ر مب��ا اأ�س��اب املجتم��ع ال��دويل ومفاهيم��ه م��ن 

تطورات تقنية و�سيا�س��ية وازدياٍد لقوة الراأي العام وتاأثره. 

م��ن جه��ة اأخ��رى، يختل��ف ال��دور ال��ذي تلعب��ه الدبلوما�س��ية بالنظ��ر اإىل اأطرافه��ا ومواقعه��م عل��ى اخلريط��ة الدولي��ة. م��ن ه��ذه 
الزاوية ن�ستطيع القول بوجود طوائف للدبلوما�سية هي:

- دبلوما�سية الدول الكرى خا�سة الدول دائمة الع�سوية يف جمل�س االأمن والدول املتقدمة اقت�سادًيا وع�سكرًيا.
- دبلوما�سية الدول النامية وبالذات من يرتبطون بعالقات جوار اأو م�سالح اقت�سادية اأو ع�سكرية متميزة اأو غرها. 

- دبلوما�سية الدول �ساحبة امل�سالح امل�سرتكة مثل دبلوما�سية الدول املنتجة وامل�سدرة للبرتول.
- دبلوما�سية الدول حمدودة التاأثر امللمو�س من النواحي ال�سابقة.

- اأخًرا دبلوما�سية املنظمات الدولية، اأو الدبلوما�سية حتت مظلة املوؤ�س�سات الدولية.

ال �س��ك اأن طبيع��ة االأزم��ة اأو الن��زاع واالأ�س��باب والظ��روف املحيط��ة به��ا اأو ب��ه، له��ا تاأثره��ا يف حتدي��د م��دى ال��دور ال��ذي 
تنتق��ل  م��ا  وكث��ًرا  الن��زاع  اأو  االأزم��ة  م��ع  الفع��ال  التعام��ل  بغي��ة  الدبلوما�س��ي  العم��ل  اإط��اره  يف  ميار���س  اأن  ميك��ن 
م��ن طائف��ة اإىل اأخ��رى، اأو تتداخ��ل اأك��ر م��ن طائف��ة م��ن طوائ��ف الدبلوما�س��ية امل�س��ار اإليه��ا ح�س��ب تط��ورات االأزم��ة اأو 
الن��زاع وتف��اوت ق��وى التاأث��ر عل��ى اأطرافه��ا اأو اأطراف��ه، وم��دى تواف��ر الرغب��ة ل��دى اأط��راف االأزم��ة اأو الن��زاع يف الو�س��ول اإىل 

ومقبول��ة. �س��ريعة  ت�س��وية 

وعلى �سوء ذلك فاإن اجلهود الدبلوما�س��ية التي يقودها اأمر دولة الكويت يف �س��اأن االأزمة اخلليجية احلالية، هي دبلوما�س��ية 
يدعمها وي�س��ودها اعتباٌر اأ�سا���ٌس هو اأن اأطراف االأزمة االأ�سا�س��ين والدولة القائمة بالو�س��اطة هم من الدول االأع�ساء مبجل���س 
التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة خا�س��ة، واأع�س��اء جامع��ة الدول��ة العربي��ة عام��ة. لذل��ك فه��ي تت�س��م باعتب��ارات التق��ارب 
االأخ��وي والعالق��ات املفرت���س اأن تك��ّون عالق��ات ودي��ة وثيق��ة. يف ح��ال تع��ر ه��ذه اجله��ود اأو حت��ى اأثن��اء �س��رها فق��د 
تتدخ��ل جه��ود دبلوما�س��ية ل��دول اأخ��رى، خا�س��ة م��ن ال��دول الك��رى، لدعمه��ا و�س��واًل اإىل ت�س��وية ودّي��ة مقبول��ة م��ن اأطرافه��ا.   

املطلب الثاين: مفهوم الأزمة الدولية ومتطلبات مواجهتها
لي���س غريًب��ا اأن تتع��دد تعريف��ات كلم��ة »االأزم��ة« ب��ل ويتداخ��ل الكث��ر منه��ا م��ع مفاهي��م اأخ��رى عدي��دة لوج��ود عنا�س��ر م�س��رتكة 
بينه��ا، مث��ل امل�س��كلة، الن��زاع، الكارث��ة، ال�س��راع وغره��ا.7 ميك��ن – م��ن وجه��ة نظرن��ا – تعري��ف االأزم��ة باأنه��ا و�س��ع عار���س 
مفاج��ئ كلًي��ا اأو جزئًي��ا، ينط��وي عل��ى توت��ر اأو )م�س��كلة( داخلي��ٍة اأو/و دولي��ٍة، يحت��اج اإىل �س��رعة املواجه��ة ال�سيا�س��ية 
عل��ى م�س��توى الدول��ة، واإىل جه��د دويل عامل��ي اأو اإقليم��ي للتعام��ل م��ع اأ�س��باب االأزم��ة ولتجن��ب اآثاره��ا، اأو للتخفي��ف م��ن ح��ّدة 

7. خليل عرنو�س �سليمان، الأزمة الدولية والنظام الدويل، املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، نوفمر 2011.
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ه��ذه االآث��ار. م��ن ه��ذا التعري��ف، يت�س��ح اأن االأزم��ة عب��ارة ع��ن حال��ة واقعي��ة تتواف��ر فيه��ا خ�سائ���سُ اأربع��ة؛ متث��ل مع��ا 
�س��روًطا حتميًة لتوافرها:

1- و�سع عار�س، اأي حالة غر عادية يف جمريات االأو�ساع الطبيعية يف احلياة. 
ٍر وجوهري. 2- و�سع مفاجئ – يف كل جوانبه اأو بع�ٍس منها – موؤثِّ

3- الو�سع العار�س يوؤدي اىل توتر اأو م�سكلة على امل�ستوى الداخلي اأو على امل�ستوى الدويل. 
4- �س��رعة املواجه��ة ال�سيا�س��ية حاج��ة ملح��ة، واإدارة التعام��ل معه��ا عل��ى م�س��توى املعني��ن و امل�س��وؤولن – بعب��ارة اأدق – عل��ى 
ك��ون  ح��ال  يف  خا�س��ة  العامل��ي،  اأو  االإقليم��ي  امل�س��توى  عل��ى  دولي��ة  مواجه��ة  اإىل  االأم��ر  يحت��اج  ق��د  الدول��ة؛  م�س��توى 

االأزم��ة ذات اآث��ار وانعكا�س��ات دولي��ة خط��رة مب��ا ي�س��بغ عليه��ا �سف��ة االأزم��ة الدولي��ة.8

اإذا انتقلن��ا اإىل اال�سط��الح القان��وين ال��دويل، جن��د اأن م�سطل��ح »االأزم��ة« مل يك��ن ماألوًف��ا يف الكتاب��ات القانوني��ة، بالت��ايل 
ه��و يفتق��ر اإىل مدل��ول ثاب��ت وحم��دد. م��ن وجه��ة النظ��ر القانوني��ة تعال��ج امل�س��كالت الدولي��ة م��ن زاويت��ن اأ�سا�س��يتن: 

االأوىل وا�س��عة وتع��رف باملوق��ف ال��دويل، والثاني��ة �سّيق��ة وتع��رف بالن��زاع ال��دويل.

يج��ري تعري��ف املوق��ف باأن��ه؛ و�س��ع �سيا�س��ي دويل تت�س��ابك في��ه اأو حول��ه م�سال��ح اأك��ر م��ن دول��ة، وق��د يه��ّم املجتم��ع 
ال��دويل ككل. اأم��ا الن��زاع فق��د عّرفت��ه حمكم��ة الع��دل الدولي��ة باأن��ه؛ ع��دم اتف��اق ح��ول م�س��األة م��ن الواق��ع اأو م��ن القان��ون؛ 
بعب��ارة اأخ��رى ه��و تعار���س يف الدع��اوى القانوني��ة اأو يف امل�سال��ح ب��ن �س��خ�سن.9 ميك��ن الق��ول – ب�سف��ة عام��ة – اإن كل 
ن��زاع دويل ميّث��ل، يف حقيقت��ه، موقًف��ا دولًي��ا بينم��ا م��ن غ��ر احلتم��ي اأن ي�س��تمل كل موق��ف عل��ى ن��زاع دويل. اإذا  �س��ّلمنا – 
ج��داًل – اأن ا�س��تخدام م�سطل��ح االأزم��ة اأ�سب��ح عل��ى امل�س��توى القان��وين ال��دويل؛ اأمكنن��ا الق��ول اإن االأزم��ة ه��ي �س��كل م��ن 
اأ�س��كال املواق��ف الدولي��ة الت��ي �سل��ت اإىل درج��ة اال�س��تعجال يف اتخ��اذ الق��رار ال�سيا�س��ي ملواجه��ة اأ�س��بابها والتخفي��ف م��ن ح��ّدة 
اآثاره��ا، �س��واء اأكان الق��رار داخلًي��ا، اأو دولًي��ا، يتمث��ل يف التدخ��ل املبا�س��ر م��ن قب��ل اجله��از ال��دويل املعن��ي مبا�س��رة باالأزم��ة.10

اإذا نظرن��ا اإىل الو�س��ع الناج��م ع��ن ق��رار املقاطع��ة وتبعات��ه �س��د دول��ة قط��ر؛ نتب��ن اأن عنا�س��ر االأزم��ة متواف��رة، اإذ ج��اء الق��رار 
مفاجًئ��ا م��ن حي��ث التوقي��ت وم��ن حي��ث امل��دى واالأبع��اد، حي��ث اأح��دث توت��ًرا حملًي��ا واإقليمًي��ا ودولًي��ا خط��ًرا، وه��و اأم��ر 
مل يك��ن عادًي��ا وال ماألوًف��ا يف العالق��ات ب��ن ال��دول اأع�س��اء جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة من��ذ اإن�س��اء ه��ذا املجل���س. 
اقت�س��ى جتنًب��ا لتفاق��م الو�س��ع وتط��وره اإىل ح��د املواجه��ة الع�س��كرية؛ التدخ��ل االإقليم��ي وال��دويل ال�س��ريع للحيلول��ة دون ذل��ك، 

والعم��ل عل��ى معاجل��ة اأ�س��باب امل�س��كلة والتخفي��ف م��ن االآث��ار الفوري��ة الت��ي ق��د ترتت��ب عل��ى ا�س��تمرارها. 

تتج��ه عملي��ة التعام��ل م��ع االأزم��ة اأو اإدارته��ا اإىل التع��رف عل��ى اأبعاده��ا واأ�س��بابها والتعام��ل معه��ا، ث��م متابع��ة مراح��ل 
تطوره��ا للو�س��ول اإىل االأ�س��لوب االأمث��ل لتجن��ب ا�س��تمرار اأ�س��بابها والتخفي��ف م��ن اآثاره��ا والعم��ل عل��ى معاجل��ة م��ا جن��م عنه��ا 

م��ن �س��لبيات.11 يحت��اج ذل��ك اإىل تكام��ل ع��دد م��ن العوام��ل، م��ن اأبرزه��ا: 

1- توفر الوقت الكايف الأطراف االأزمة لتبادل االإ�س��ارات واالت�ساالت عر القنوات الدبلوما�س��ية، والإعطاء كل طرف م�س��احة 
من الوقت تكفي لتقدير املوقف واال�ستجابة للمقرتحات، يحتاج هذا العامل اإىل جهد كبر؛ لتهدئة تفاعالت االأزمة والإ�سعاف 
عنا�س��ر ال�سغ��ط الت��ي حتي��ط به��ا. ميك��ن تعري��ف اجله��د الدبلوما�س��ي ال��ذي يب��ذل له��ذا الغر���س بدبلوما�س��ية ا�س��تهالك 

8. اإبراهيم العناين، النظام الدويل يف مواجهة الأزمات والكوارث، )الطبعة الرابعة، دار النه�سة العربية، 2012(، �س. 20 وما بعدها.
9. راجع حكم حمكمة العدل الدولية يف ق�سية اإفريقيا اجلنوبية الغربية )االعرتا�سات الدولية( احلكم ال�سادر يف 21 دي�سمر 1962م جمموعة اأحكام 

حمكمة العدل الدولية، 1962.
10. Richard ClutterBuck, International Crisis and Conflicts, (New York Marten’s Press, 1993).
Alexander George, Avoiding war, problems in international crisis management, San Francisco, Westview Press, 1991.
11. Coral Bell, The Convention of Crisis, A Study in Diplomatic Management, London, Oxford University Press, 1977 
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الوقت، هنا ترز فنية العمل الدبلوما�سي يف اأق�سى درجاتها.
اأخ��رى،  قيادي��ة  م�س��تويات  عل��ى  التح��ركات  م��ن  غره��ا  وب��ن  جه��ة  م��ن  الدبلوما�س��ية  التح��ركات  ب��ن  التن�س��يق   -2
كالتحركات الع�س��كرية مثاًل، وذلك يف اإطار تخطيط متكامل بغية اإنهاء االأزمة باأقل خ�س��ائر ممكنة وباأ�س��لوب �س��لمي. يقت�سي 
ه��ذا العام��ل وج��ود تفاه��م وا�س��ع ب��ن اجله��ات املختلف��ة املعني��ة ب��اإدارة االأزم��ة، ومنه��ا الدبلوما�س��ية، والتع��اون الكام��ل يف تب��ادل 

املعلوم��ات، واالإحاط��ة الفوري��ة به��ا، وفت��ح قن��وات االت�س��ال بينه��ا يف �سراح��ة وو�س��وح و�س��دق دومن��ا ت��ردد.

كل  يحر���س  اأن  مبعن��ى  االآخ��ر،  للط��رف  الرئي�س��ة  امل�سال��ح  االأزم��ة  يف  ط��رف  كل  ل��دى  االعتب��ار  يف  تو�س��ع  اأن   -3
ط��رف عل��ى توف��ر املخ��ارج واخلي��ارات الدبلوما�س��ية وغ��ر الدبلوما�س��ية الت��ي تتي��ح للط��رف االآخ��ر اإمكاني��ة اخل��روج م��ن 

االأزم��ة اأو مواجهته��ا مب��ا ال يتعار���س م��ع ه��ذه امل�سال��ح الرئي�س��ة اأو عل��ى االأق��ل باأدن��ى ق��در م��ن ال�س��رر.

و�س��واء كان��ت االأزم��ة حملي��ة اأو اإقليمي��ة اأو اأو�س��ع م��ن ذل��ك، ف��اإن دور الدبلوما�س��ية م��ن االأدوار الت��ي ال غن��ى عنه��ا اإن مل 
تك��ن يف مقدم��ة االأدوار املطلوب��ة يف جم��ال اإدارة االأزم��ة.

وللدبلوما�س��ية اجلماعي��ة، يف وقتن��ا احل��ايل، دوره��ا امللمو���س يف اإدارة االأزم��ات الدولي��ة، خا�س��ة االأزم��ات ذات االمت��داد والتاأث��ر 
على ال�س��لم واالأمن الدولين. ولالأمم املتحدة وللمنظمات الدولية املعنية االأخرى ن�س��اطها امللحوظ وامللمو���س يف هذا ال�س��ياق. 
م��ن مراجع��ة ميث��اق االأمم املتح��دة، جن��د اأن��ه يت�سم��ن م��ن االأه��داف واملب��ادئ والتداب��ر م��ا ميك��ن اأن ي�س��ّكل نظاًم��ا 

متكام��اًل الإدارة االأزم��ات الدولي��ة، حي��ث يق��وم ه��ذا النظ��ام عل��ى العنا�س��ر االآتي��ة: 
- اإن غاي��ة التع��اون ال��دويل ه��ي حف��ظ ال�س��لم واالأم��ن الدولي��ن؛ ع��ن طري��ق االلت��زام بع��دم التهدي��د با�س��تخدام الق��وة 
اأو با�س��تخدامها فعلًي��ا يف   العالق��ات الدولي��ة، وع��دم التدخ��ل، واح��رتام القان��ون ال��دويل، وتعزي��ز عالق��ات ال�سداق��ة 

والتعاون بن الدول.
- الت�س��وية ال�س��لمية للمنازع��ات الدولي��ة ع��ن طري��ق جمموع��ة م��ن االآلي��ات الت��ي وّج��ه ميث��اق االأمم املتح��دة اإىل التما�س��ها 

اإليه��ا.12 واللج��وء 
- تفوي���س جمل���س االأم��ن التدخ��ل بالتداب��ر املنا�س��بة الإع��ادة ال�س��الم واالأم��ن الدولي��ن اإىل ن�سابهم��ا، وقم��ع اأعم��ال 

املتح��دة.13 االأمم  وع��ن  االأع�س��اء  ال��دول  ع��ن  نائًب��ا  يعم��ل  ذل��ك  يف  وه��و  الع��دوان، 

املطلب الثالث: اأ�ص�ص ومبادئ التعاون الدبلوما�صي الدويل
االت�س��ال املتب��ادل والتع��ارف �س��مات طبيعي��ة متي��ز احلي��اة الب�س��رية، وال �س��بيل اإىل التع��ارف اإال اإذا �س��ادت العالق��ات 
ال��دويل،  القان��ون  كان  اإذا  وال��دول.  ال�س��عوب  ب��ن  فيم��ا  التعام��ل  دعام��ة  ه��و  التع��اون  وب��ات  ال��دول،  ب��ن  الودي��ة 
وحك��م  ربوع��ه،  ب��ن  اال�س��تقرار  وحتقي��ق  ال��دويل  املجتم��ع  تنظي��م  عل��ى  يعم��ل  القانوني��ة،  القواع��د  م��ن  كمجموع��ة 
العالق��ات املتبادل��ة ب��ن وح��دات ه��ذا املجتم��ع، م��ن البديه��ي اأن يك��ون م��ن ب��ن قواع��ده االأ�سا�س��ية مب��ادئ ت�س��ر عل��ى 
هديه��ا العالق��ات املتبادل��ة؛ يف �سوئه��ا يتحق��ق التع��اون ويرق��ى ب��ن وح��دات املجتم��ع ال��دويل يف خمتل��ف املج��االت ال�سيا�س��ية 
واالقت�سادية والثقافية واالجتماعية واالأمنية. هذا املفهوم هو املميز للجهود الدولية التي بذلت وما تزال تبذل على م�ستويات 

ثنائي��ة ومتع��ددة االأط��راف وم��ن خ��الل املنظم��ات الدولي��ة، وع��ن طري��ق التع��اون معه��ا.

لق��د اأك��د ميث��اق االأمم املتح��دة عل��ى اأهمي��ة التع��اون ال��دويل، حي��ث ق��رر اأن م��ن ب��ن االأه��داف الرئي�س��ة الت��ي تعم��ل 
ال�سبغ��ة  ذات  الدولي��ة  امل�س��ائل  ح��ل  عل��ى  ال��دويل  التع��اون  اإر�س��اء  ه��ي  حتقيقه��ا؛  عل��ى  االأع�س��اء  وال��دول  املنظم��ة 

12. املادة 33 من ميثاق االأمم املتحدة.
1	.	 Leland M. Goodrich and Edvard Hambro, Commentaire de la Charte des Nations Unies, ed.de la Baconnière, Neuchâ-

tel, 1947, 2me éd. Anglaise 1949, & 133. 1985 ،ن�ساأت عثمان الهاليل، الأمن اجلماعي الدويل، ر�سالة دكتوراه، جامعة عن �سم�س.
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االقت�سادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة واالإن�س��انية. ال �س��ك اأن معطي��ات ال�س��لم ال��دويل وال�س��لم الداخل��ي، �س��املة متطلب��ات 
االأم��ن وامل�س��ائل املرتبط��ة به��ا، تدخ��ل �سم��ن معطي��ات ومتطلب��ات ال�س��لم الع��ام الت��ي ينبغ��ي اتخ��اذ م��ا يالئ��م م��ن تداب��ر 
لتعزي��زه، يف مقدمته��ا التع��اون ال��دويل واإمن��اء العالق��ات الودي��ة. وبا�س��تقراء ميث��اق االأمم املتح��دة والوثائ��ق املختلف��ة ذات 

ال�سل��ة؛ يت�س��ح وج��ود العدي��د م��ن املب��ادئ الت��ي ت�س��كل اأ�س�ًس��ا للتع��اون ال��دويل.14

اأوًل: حظر التهديد با�صتخدام القوة اأو ا�صتخدامها يف العالقات الدولية
 يتجه العامل اإىل ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية ب�سفة عامة، والقوة امل�سلحة منها ب�سفة خا�سة، بل بالدرجة االأوىل؛ 
اإىل التذرع ب�سرورته حلماية �سالمة واأمن الدولة ووجودها، وملواجهة االأخطار اخلارجية. التم�ست بع�س الدول اللجوء اإىل 
القوة كو�سيلة لفر�س وجهة نظرها، وتغليب م�سلحتها على دولة اأو على دول اأخرى. تو�سح ال�سوابق الدولية اأن القوة قد 
ا�ستخدمت يف بع�س االأحيان لتغير اأو�ساع �سارة غر مقبولة، اأو الحرتام حق يخ�سى جتاهله اأو عدم االعرتاف به فعاًل. وقد 
حدث كذلك جلوء اإىل القوة اأو تهديد با�ستخدامها كو�سيلة لت�سوية امل�سكالت الدولية، كان من مررات ا�ستخدامها اعتبارها 

مظهًرا اأ�سا�سًيا من مظاهر ال�سيادة الكاملة للدولة؛ اإن مل تكن يف مقدمتها. 

بالنظ��ر اإىل م��ا اأح��اط ا�س��تخدام الق��وة م��ن اأخط��ار ج�س��ام، نا�س��د الفقه��اء واحلكم��اء وكث��ر م��ن ال��دول املجتم��ع ال��دويل 
ب�س��رورة العم��ل م��ن اأج��ل احل��د م��ن �س��ور التهدي��د با�س��تعمال الق��وة وا�س��تخدامها يف العالق��ات الدولي��ة، ومت ذل��ك يف اأول 

االأم��ر ع��ن طري��ق تعه��دات متبادل��ة. 

م��ن ه��ذا املنطل��ق كان حظ��ر ا�س��تخدام الق��وة اأو التهدي��د با�س��تخدامها اأح��د اأه��م املب��ادئ الت��ي يق��وم عليه��ا النظ��ام ال��دويل، 
ودعام��ة اأ�سا�س��ية لتحقي��ق االأم��ن اجلماع��ي ال��دويل، م��ن خ��الل التع��اون ب��ن اأع�س��اء اجلماع��ة الدولي��ة. وق��د اعتر اإعالن مبادئ 
ال�سداق��ة والتع��اون ب��ن ال��دول ال�س��ادر ع��ن اجلمعي��ة العام��ة ل��الأمم املتح��دة ع��ام 1970 ه��ذا املب��داأ يف مقدم��ة املب��ادئ 
الالزم��ة الإقام��ة العالق��ات التعاوني��ة الودي��ة وا�س��تمرارها ب��ن ال��دول. ال تن�س��رف الق��وة املحظ��ورة اإىل الق��وة امل�س��لحة وحده��ا 

واإمن��ا متت��د اإىل ال�سغ��وط االقت�سادي��ة وال�سيا�س��ية اأي�س��ا، وذل��ك ب�س��ورة حقيقي��ة ومبا�س��رة.

ل��ه،  والعملي��ة  القانوني��ة  الفعالي��ة  حتقي��ق  عل��ى  تعم��ل  العنا�س��ر؛  م��ن  ع��دد  خ��الل  م��ن  احلظ��ر  مب��داأ  ويتبل��ور  ه��ذا، 
نذك��ر منها:

- واجب االمتناع عن االأعمال االنتقامية.
- واج��ب االمتن��اع ع��ن ممار�س��ة االأعم��ال الق�س��رية؛ بغي��ة اإه��دار مب��داأ الت�س��وية يف احلق��وق ب��ن ال�س��عوب وحقه��ا يف 

وا�س��تقاللها. وحريته��ا  م�سره��ا  تقري��ر 
- �سرورة احرتام االلتزامات الدولية املتعلقة بحفظ ال�سلم واالأمن الدولين.

ثانًيا: الت�صوية ال�صلمية للنزاعات الدولية
 الت�س��وية ال�س��لمية للنزاع��ات الدولي��ة م��ن املب��ادئ االأ�سا�س��ية يف القان��ون ال��دويل، وه��و مب��داأ اأكدت��ه املمار�س��ات والوثائ��ق الدولي��ة 

وعل��ى راأ�س��ها ميث��اق االأمم املتح��دة15، ويعتم��د اإعم��ال ه��ذا املب��داأ عل��ى ع��دد م��ن القواع��د التي يتعن مراعاتها، وهي:
1- واج��ب البح��ث ع��ن ت�س��وية مبك��رة وعادل��ة للنزاع��ات الدولي��ة، الق�س��د م��ن ه��ذه القاع��دة العم��ل عل��ى ع��دم ت��رك الن��زاع 
يتفاق��م وتتعق��د اأ�س��بابه واآث��اره ب�س��ورة جتع��ل م��ن ال�سع��ب التو�س��ل اإىل ت�س��وية �س��لمية ل��ه، مب��ا يفت��ح ب��اب النزاع��ات امل�س��لحة. 

2- يج��ب عل��ى اأط��راف الن��زاع عن��د ف�س��ل الو�س��ول اإىل ح��ل ل��ه ع��ن طري��ق الو�س��ائل ال�س��لمية؛ موا�سل��ة ال�س��عي م��ن 

14. اإبراهيم العناين، قانون املنظمات الدولية، )دار النه�سة العربية، 2012( اجلزء االأول �س. 200 وما بعدها.
15. K. Vekataraman, Disputes Settlement through United Nations, UNITAR, .1977
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اأج��ل ح��ل الن��زاع ب��اأي طري��ق اآخ��ر يتف��ق علي��ه فيم��ا بينه��م، واملق�س��ود هن��ا بالطب��ع اأي طري��ق �س��لمي يتف��ق علي��ه؛ حي��ث 
اإن طري��ق الق��وة اأم��ر حمظ��ور قانونًي��ا. 

3- يج��ب عل��ى ال��دول االأط��راف يف اأي ن��زاع دويل، مث��ل غره��ا م��ن ال��دول، اأن متتن��ع ع��ن اأي عم��ل م��ن �س��اأنه اأن يزي��د 
م��ن خط��ورة الو�س��ع اأو يعر���س للخط��ر حف��ظ ال�س��لم واالأم��ن الدولي��ن، وعليه��ا اأن تعم��ل وف��ق اأه��داف االأمم املتح��دة 
ومبادئه��ا. عل��ى ه��ذه ال��دول اأن تتع��اون ه��ي وغره��ا م��ن ال��دول؛ م��ن اأج��ل تخفي��ف عنا�س��ر امل�س��كلة امل�س��ببة للن��زاع اأو 

االأزمة ومن اأجل التعامل ال�سريع واحل�سم الكامل. 
4- يجب اأن تتم ت�سوية النزاعات ومعاجلة االأزمات الدولية على اأ�سا�س احرتام مبداأ امل�ساواة يف ال�سيادة بن الدول.16

ثالًثا: عدم التدخل يف ال�صوؤون الداخلية
م��ن املب��ادئ امل�س��تقرة يف القان��ون ال��دويل مب��داأ ع��دم التدخ��ل يف ال�س��وؤون الداخلي��ة لل��دول االأخ��رى، ه��و مب��داأ اأك��ده ميث��اق 
االأمم املتح��دة يف امل��ادة 7/2 الت��ي تن���س عل��ى اأن��ه »لي���س يف ه��ذا امليث��اق م��ا ي�س��ّوغ ل��الأمم املتح��دة اأن تتدخ��ل يف 
ال�س��وؤون الت��ي تك��ون م��ن �سمي��م ال�س��لطان الداخل��ي لدول��ة م��ا، لي���س في��ه م��ا يقت�س��ي االأع�س��اء اأن يعر�س��وا مث��ل ه��ذه امل�س��ائل 

الأن حتل بحكم هذا امليثاق«.17 

ي�س��مل مب��داأ ع��دم التدخ��ل يف ال�س��وؤون الداخلي��ة واخلارجي��ة لل��دول حقوًق��ا وواجب��اٍت مرتابط��ة؛ حت��دد اإط��اره، وتتف��ق م��ع اأح��كام 
ميثاق االأمم املتحدة18، تتمثل فيما يلي: 

1- من حيث احلقوق
- �سيادة جميع الدول، وا�ستقاللها ال�سيا�سي، و�سالمتها االإقليمية، ووحدتها الوطنية، واأمنها، ف�ساًل عن الهوية الوطنية،  اأ

والرتاث الثقايف ل�سكانها.
واالجتماع��ي  والثق��ايف  واالقت�س��ادي  ال�سيا�س��ي  نظامه��ا  تقري��ر  يف  للت�س��رف  قاب��ل  غ��ر  ال�س��يادي؛  الدول��ة  ح��ق  ب- 
الإرادة  وفًق��ا  الطبيعي��ة  موارده��ا  عل��ى  الدائم��ة  �س��يادتها  ممار�س��ة  وف��ى  الدولي��ة  عالقاته��ا  تنمي��ة  وف��ى  بحري��ة، 

�س��عبها دون تدخ��ل اأو تداخ��ل اأو تخري��ب اأو ق�س��ر اأو تهدي��د م��ن اخل��ارج ب��اأي �س��كل م��ن االأ�س��كال.
ج- ح��ق ال��دول وال�س��عوب يف الو�س��ول احل��ر اإىل املعلوم��ات وف��ى تطوي��ر نظامه��ا االإعالم��ي وو�س��ائل اإعالمه��ا اجلماه��ري 
تطوي��ًرا تاًم��ا دون تدخ��ل، وف��ى ا�س��تخدام و�س��ائل اإعالمه��ا اجلماه��ري يف تعزي��ز م�ساحله��ا واأمانيه��ا ال�سيا�س��ية واالجتماعي��ة 
واالقت�سادي��ة والثقافي��ة، ا�س��تناًدا اإىل جمل��ة اأم��ور، منه��ا امل��واد ذات ال�سل��ة باملو�س��وع م��ن االإع��الن العامل��ي حلق��وق االإن�س��ان 

ومب��ادئ النظ��ام االإعالم��ي الدويل اجلديد.

2- من حيث الواجبات
- واج��ب ال��دول يف االمتن��اع يف عالقاته��ا الدولي��ة ع��ن التهدي��د با�س��تعمال الق��وة اأو ا�س��تعمالها ب��اأي �س��كل م��ن االأ�س��كال، اأو  اأ

16. اإبراهيم العناين، الت�صوية ال�صلمية للنزاعات الدولية، 2017، درو�س ملرحلة ماج�ستر القانون العام، كلية القانون جامعة قطر.   
17. �س��بق لعه��د ع�سب��ة االأمم اأن ن���س عل��ى ه��ذا املب��داأ يف امل��ادة 8/15 بتقري��ر اأن��ه »اإذا ادع��ى اأح��د اأط��راف الن��زاع، واأق��ر املجل���س، يق�س��د جمل���س الع�سب��ة، الأن 

اخل��الف يتعل��ق مب�س��األة يرتكه��ا القان��ون ال��دويل لالخت�سا���س املطل��ق الأح��د االأط��راف، ولي���س للمجل���س اأن يق��دم اأي��ة تو�سي��ة حل��ل اخل��الف«.
يث��ر مب��داأ ع��دم التدخ��ل يف ال�س��وؤون الداخلي��ة لل��دول ت�س��اوؤاًل مبدئًي��ا ح��ول م�سم��ون ال�س��ئون الداخلي��ة، ولق��د اأث��ار ه��ذا الت�س��اوؤل خالف��ا يف الفق��ه، واإن كان جمم��ع القان��ون 
ال��دويل يف ق��رار اأ�س��دره ع��ام 1945 ق��د راأى اأن نط��اق ال�س��وؤون الداخلي��ة يتح��دد بامل�س��ائل اىل تدخ��ل، وف��ق اأنظمته��ا، يف اخت�سا�سه��ا الداخل��ي دون رج��وع اإىل القان��ون 
ال��دويل، واأن م��دى ه��ذا النط��اق يتغ��ر م��ع تط��ور القان��ون ال��دويل وحج��م العالق��ات الدولي��ة، كم��ا اأن الن���س عل��ى م�س��األة م��ن امل�س��ائل الداخلي��ة يف اتفاقي��ة دولي��ة يك�س��ب 
ه��ذه امل�س��األة ال�سف��ة الدولي��ة، وال يج��وز الأح��د االأط��راف بع��د ذل��ك الزع��م بدخوله��ا يف اخت�سا�س��ه الداخل��ي، وه��ذا م��ا �س��بق اأن قررت��ه املحكم��ة الدائم��ة للع��دل ال��دويل يف فتواه��ا 
ع��ام 1923 يف م�س��األة مرا�س��يم اجلن�س��ية يف تون���س ومراك���س )املغ��رب حالًي��ا(. ينطب��ق نف���س الق��ول، يف راأين��ا، عل��ى امل�س��ائل الت��ي تتعر���س له��ا بالتنظي��م الق��رارات الدولي��ة 

ال�س��ادرة ع��ن املنظم��ات الدولي��ة.
18. راجع اإعالن عدم جواز التدخل بجميع اأنواعه يف ال�سوؤون الداخلية للدول الذي اعتمدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بالقرار رقم 103/ 36 يف 

9 دي�سمر 1981.
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ع��ن انته��اك احل��دود القائم��ة املع��رتف به��ا دولًي��ا لدول��ة اأخ��رى، اأو زعزع��ة النظ��ام ال�سيا�س��ي اأو االجتماع��ي اأو االقت�س��ادي 
ل��دول اأخ��رى، اأو االإطاح��ة بالنظ��ام ال�سيا�س��ي لدول��ة اأخ��رى اأو حكومته��ا اأو تغيرهم��ا، اأو اإح��داث توت��ر ب��ن ال��دول ب�س��ورة 

ثنائي��ة اأو جماعي��ة، اأو حرم��ان ال�س��عوب م��ن هويته��ا الوطني��ة وتراثه��ا الثق��ايف.
ب- واج��ب الدول��ة يف �سم��ان ع��دم ا�س��تخدام اإقليمه��ا؛ عل��ى اأي نح��و في��ه انته��اك ل�س��يادة دول��ة اأخ��رى، وال�س��تقاللها 
ال�سيا�س��ي و�س��المتها االإقليمي��ة ووحدته��ا الوطني��ة، اأو زعزع��ة ال�س��تقرارها ال�سيا�س��ي االقت�س��ادي واالجتماع��ي؛ وي�س��رى ه��ذا 

��ا عل��ى ال��دول امل��وكل اإليه��ا م�س��وؤولية اأقالي��م مل حتق��ق تقري��ر امل�س��ر واال�س��تقالل الوطن��ي بع��د. االلت��زام اأي�سً
ج- واج��ب الدول��ة يف االمتن��اع ع��ن التدخ��ل امل�س��لح اأو التخري��ب اأو االحت��الل الع�س��كري، اأو اأي �س��كل اآخ��ر م��ن اأ�س��كال 
��ه اإىل دول��ة اأخ��رى اأو اإىل جمموع��ة م��ن ال��دول، اأو اأي عم��ل م��ن اأعم��ال التدخ��ل  التدخ��ل – �س��افًرا كان اأم م�س��ترًتا – يوجَّ
الع�س��كري اأو ال�سيا�س��ي اأو االقت�س��ادي يف ال�س��وؤون الداخلي��ة لدول��ة اأخ��رى، مب��ا يف ذل��ك االأعم��ال االنتقامي��ة الت��ي تنط��وي 

عل��ى ا�س��تعمال الق��وة.
د- واج��ب الدول��ة يف االمتن��اع ع��ن اتخ��اذ اأي اإج��راء ق�س��ري يح��رم ال�س��عوب الواقع��ة حت��ت ال�س��يطرة اال�س��تعمارية اأو 

واال�س��تقالل. واحلري��ة  امل�س��ر  تقري��ر  يف  حقه��ا  م��ن  االأجنب��ي  االحت��الل 
ه���- واج��ب الدول��ة يف االمتن��اع ع��ن اأي اإج��راء اأو اأي��ة حماول��ة ب��اأي �س��كل م��ن االأ�س��كال اأو باأّي��ة حج��ة كان��ت، به��دف 

زعزع��ة اأو تقوي���س ا�س��تقرار دول��ة اأخ��رى اأو اأٍيّ م��ن موؤ�س�س��اتها.
و- واج��ب الدول��ة يف االمتن��اع ع��ن القي��ام، ب�س��ورة مبا�س��رة اأو غ��ر مبا�س��رة، بتعزي��ز اأو ت�س��جيع اأو دع��م اأن�س��طة التم��رد 
اأو االنف�س��ال داخ��ل دول اأخ��رى، ب��اأي حج��ة كان��ت، اأو اتخ��اذ اأي تداب��ر ت�س��تهدف متزي��ق وح��دة دول اأخ��رى اأو تقوي���س اأو 

تخريب نظامها ال�سيا�سي.
ز- واج��ب الدول��ة يف من��ع تدري��ب املرتزق��ة ومتويله��م وجتنيده��م يف اإقليمه��ا، اأو اإر�س��الهم اإىل اإقلي��م دول��ة اأخ��رى، 

وعبوره��م. لتجهيزه��م  التموي��ل،  ذل��ك  يف  مب��ا  ت�س��هيالت،  م��ن  يل��زم  م��ا  تق��دمي  وع��دم 
ح- واج��ب الدول��ة يف االمتن��اع ع��ن عق��د اتفاق��ات م��ع دول اأخ��رى ت�س��تهدف التدخ��ل ب��اأي �س��كل، يف ال�س��وؤون الداخلي��ة 

واخلارجي��ة لدول��ة ثالثة.
ط- واج��ب الدول��ة يف االمتن��اع ع��ن اتخ��اذ اأي��ة تداب��ر ت��وؤدي اإىل تدعي��م التكت��الت الع�س��كرية القائم��ة، اأو خل��ق اأو تدعي��م 
حتالف��ات ع�س��كرية جدي��دة، اأو ترتيب��ات مت�س��ابكة، اأو توزي��ع ق��وات للتدخ��ل، اأو قواع��د ع�س��كرية وم��ا يت�س��ل به��ا م��ن من�س��اآت 

ع�سكرية اأخرى؛ مما ميكن اأن يدخل يف اإطار املواجهة بن الدول الكرى.
ي- واج��ب الدول��ة يف االمتن��اع ع��ن القي��ام باأي��ة حمل��ة ت�س��هرية اأو ق��ذف اأو دعاي��ة عدائي��ة؛ بغر���س التدخ��ل ب��اأي �س��كل 

يف ال�س��وؤون الداخلي��ة ل��دول اأخ��رى.
ك- واجب الدولة يف االمتناع، يف نطاق ت�سريف عالقاتها الدولية يف املجاالت االقت�سادية واالجتماعية والتقنية والتجارية، 
عن اتخاذ اأية تدابر من �سانها اأن ت�سكل تدخاًل – من اأّي نوع –  يف ال�سوؤون الداخلية اأو اخلارجية لدولة اأخرى، متنعها 

بذلك من تقرير منوها ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي.  
��ة دول��ة اأخ��رى براجمه��ا للم�س��اعدة االقت�سادي��ة اخلارجي��ة، اأو يف اأن متار���س �سده��ا  واج��ب الدول��ة يف اأال ت�س��تخدم �س��د اأيَّ
اأّي انتق��ام اأو ح�س��ار اقت�س��ادي منف��رد اأو متع��دد االأط��راف، واأن متن��ع ا�س��تخدام ال�س��ركات غ��ر الوطني��ة واملتع��ددة 
اجلن�س��ية اخلا�سع��ة لواليته��ا و�س��يطرتها كاأدوات لل�سغ��ط اأو االإك��راه ال�سيا�س��ي �س��د تل��ك الدول��ة منتهك��ة بذل��ك ميث��اق 

املتح��دة. االأمم 
ل- واج��ب الدول��ة يف االمتن��اع ع��ن ا�س��تغالل وت�س��ويه ق�ساي��ا حق��وق االإن�س��ان، كو�س��يلة للتدخ��ل يف ال�س��وؤون الداخلي��ة لل��دول، 

اأو ملمار�س��ة ال�سغ��ط عل��ى دول اأخ��رى، اأو خل��ق ع��دم الثق��ة والفو�س��ى داخ��ل ال��دول اأو جمموع��ات ال��دول اأو فيم��ا بينه��ا.
م- واج��ب الدول��ة يف االمتن��اع ع��ن اعتم��اد املمار�س��ات االإرهابي��ة �سيا�س��ًة للدول��ة �س��د دول��ة اأخ��رى، اأو �س��د �س��عوب 
خا�سع��ة لل�س��يطرة اال�س��تعمارية اأو االحت��الل االأجنب��ي اأو االأنظم��ة العن�سري��ة، وف��ى من��ع تق��دمي اأّي��ة م�س��اعدة اإىل اجلماع��ات 

االإرهابي��ة اأو املخرب��ن اأو العم��الء الذي��ن ميار�س��ون ن�س��اًطا هداًم��ا �س��د دول ثالث��ة، اأو ا�س��تخدامهم اأو الت�س��امح معه��م.
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ن- واج��ب الدول��ة يف االمتن��اع ع��ن تنظي��م اجلماع��ات ال�سيا�س��ية والعرقي��ة يف اأقاليمه��ا – اأو اأقالي��م دول اأخ��رى، اأو تدري��ب 
ه��ذه اجلماع��ات ومتويله��ا وت�س��ليحها؛ لغر���س اإ�س��اعة التخري��ب اأو الفو�س��ى اأو القالق��ل يف بل��دان اأخ��رى.

���س- واج��ب الدول��ة يف االمتن��اع ع��ن مزاول��ة اأي ن�س��اط اقت�س��ادي اأو �سيا�س��ي اأو ع�س��كري يف اإقلي��م دول��ة اأخ��رى؛ دون 
موافقتها.

3- من حيث احلقوق والواجبات مًعا
- ح��ق ال��دول وواجبه��ا يف اال�س��رتاك بن�س��اط وعل��ى ق��دم امل�س��اواة يف ح��ل الق�ساي��ا الدولي��ة املعلق��ة، م�س��اهمة بذل��ك  اأ

اإ�س��هاًما ايجابًيا يف اإزالة اأ�س��باب املنازعات والتدخل.
ب- حق الدول وواجبها يف اأن تدعم دعًما تاًما حق تقرير امل�سر واحلرية واال�ستقالل لل�سعوب الواقعة حتت ال�سيطرة 
اال�ستعمارية اأو االحتالل االأجنبي اأو النظم العن�سرية، ف�ساًل عن حق هذه ال�سعوب يف اأن تخو�س كفاًحا �سيا�سًيا وم�سلًحا 

مًعا؛ حتقيًقا لهذه الغاية، ووفًقا ملقا�سد ومبادئ امليثاق.
ج- ح��ق ال��دول وواجبه��ا يف مراع��اة جمي��ع حق��وق االإن�س��ان واحلري��ات االأ�سا�س��ية وتعزيزه��ا والدف��اع عنه��ا داخ��ل اأقاليمه��ا 
الوطني��ة والعم��ل عل��ى الق�س��اء عل��ى االنته��اكات اجل�س��يمة وال�سارخ��ة حلق��وق ال��دول وال�س��عوب، وبوج��ه خا���س، العم��ل عل��ى 

الق�س��اء عل��ى الف�س��ل العن�س��ري وجمي��ع اأ�س��كال العن�سري��ة والتميي��ز العن�سري.
د- ح��ق ال��دول وواجبه��ا – داخ��ل اإط��ار حقوقه��ا الد�س��تورية – يف مكافح��ة ن�س��ر االأنب��اء الكاذب��ة اأو امل�س��وهة الت��ي 
ميك��ن تف�س��رها عل��ى اأنه��ا تدخ��ل يف ال�س��ئون الداخلي��ة لل��دول االأخ��رى اأو عل��ى اأنه��ا ت�س��ر بتعزي��ز ال�س��لم والتع��اون وبالعالق��ات 

الودي��ة ب��ن الدول واالأمم.
ا�س��تعمالها،  اأو  الق��وة  با�س��تعمال  التهدي��د  نتيج��ة  تن�س��اأ  الت��ي  باالأو�س��اع  االع��رتاف  ع��دم  يف  وواجبه��ا  ال��دول  ح��ق  ه���- 

اأو باالأفع��ال الت��ي حُت��دث انته��اًكا ملب��داأ ع��دم التدخ��ل بجمي��ع اأنواع��ه.

رابًعا: امل�صاواة يف ال�صيادة بني الدول 
ال�س��يادة م��ن العنا�س��ر االأ�سا�س��ية املمي��زة للدول��ة ك�س��خ�س قان��وين دويل، م��ن مظاهره��ا ا�س��تقالل الدول��ة يف ممار�س��تها 
ل�س��وؤونها الداخلية واخلارجية، وعدم جواز تدخل الغر يف ممار�س��تها هذه، وميثل مبداأ امل�س��اواة يف ال�س��يادة عن�سًرا اأ�سا�ًس��ا 
�س��ة للمنظم��ات الدولي��ة، وعل��ى راأ�س��ها ميث��اق االأمم املتح��دة  م��ن عنا�س��ر النظ��ام ال��دويل، حر�س��ت عل��ى تقري��ره الوثائ��ق املوؤ�سِّ
ال��ذي و�سعه��ا عل��ى قائم��ة مب��ادئ املنظم��ة. مف��اد ه��ذا املب��داأ اأن كاف��ة ال��دول مت�س��اوية يف احلق��وق والواجب��ات واأن 
ه��ذا الت�س��اوي ب��ن اأع�س��اء اجلماع��ة الدولي��ة مفرت���س دون اأي اعتب��ار للتباين��ات االقت�سادي��ة اأو االجتماعي��ة اأو ال�سيا�س��ية 

اأو غره��ا. يق��وم ه��ذا املب��داأ عل��ى جمموع��ة م��ن املقوم��ات ه��ي: 
- امل�ساواة القانونية بن الدول.

- تتمتع كل دولة بحقوقها امل�ستمدة من القانون الدويل.
- يجب على كل دولة احرتام ال�سخ�سية القانونية لغرها من الدول.

- االكتمال االإقليمي للدول وا�ستقاللها ال�سيا�سي م�سون ال مي�س.
- حق كل دولة يف اختيار وتنمية نظمها ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية والثقافية؛ بكامل احلرية.

- واجب كل دولة يف اأن حترتم، وبح�سن نية، التزاماتها الدولية، واأن حتيي مع غرها من الدول يف �سالم.
اإن مقت�س��ى مب��داأ امل�س��اواة اأن تك��ون كاف��ة ال��دول مت�س��اوية اأم��ام القان��ون، واأنه��ا – كاأع�س��اء – مت�س��اوية يف اجلماع��ة 
��ا؛ اأن يك��ون ل��كل دول��ة احل��ق  الدولي��ة له��ا ح��ق امل�س��اركة الكامل��ة والفاعل��ة يف اتخ��اذ الق��رار ال��دويل. تعن��ي امل�س��اواة  اأي�سً
اأن  م��ادام  اأن�س��طتها،  وتوجي��ه  تقري��ر  وف��ى  الطبيعي��ة،  ثرواته��ا  عل��ى  ال�س��يادية  حقوقه��ا  ممار�س��ة  يف  الكام��ل 

ممار�س��تها له��ذا احل��ق ال ت�س��ّر بامل�سال��ح امل�س��روعة لل��دول االأخ��رى اأو بال�سال��ح الع��ام للجماع��ة الدولي��ة.19

19. Denis Toure,  Le principe de l’égalité souveraine des États fondement du droit international, RGDIP., T.77 (1973). 
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خام�ًصا: تنفيذ اللتزامات الدولية بح�صن نية
تق�س��ي املب��ادئ القانوني��ة احلاكم��ة للتعام��ل ال��دويل اعتم��اد مب��داأ ح�س��ن الني��ة يف تنفي��ذ االلتزام��ات الدولي��ة، اذ يعت��ر 
مب��داأ جوهري��ا ال�س��تقرار العالق��ات الدولي��ة وتعزيزه��ا، و�س��يادة روح التع��اون ب��ن ال��دول، وينط��وي اإعم��ال ه��ذا املب��داأ عل��ى 

�سرورة احرتام القواعد التالية:
1- عل��ى كل دول��ة اأن تنف��ذ بح�س��ن ني��ة االلتزام��ات الت��ي اأخذته��ا عل��ى عاتقه��ا وف��ق ميث��اق االأمم املتح��دة، واعتباره��ا تعل��و 

عل��ى اأي الت��زام دويل اآخ��ر يتناق���س معه��ا.
2- على كل دولة اأن تنفذ بح�سن نية ما تتحمله من التزامات وفق مبادئ وقواعد القانون الدويل املعرتف بها عموًما.

3- على كل دولة اأن تنفذ بح�سن نية التزاماتها وفق القانون الدويل.
اإن �س��يادة ح�س��ن الني��ة يف املعام��الت الدولي��ة وتنفي��ذ االلتزام��ات الدولي��ة، اأي��ا كان م�سدره��ا يف ه��ذا االإط��ار، م��ن 
�س��اأنه اأن يخف��ف اإىل ح��د كب��ر م��ن اأ�س��باب التوت��ر يف العالق��ات الدولي��ة، وه��و م��ا يحق��ق اأك��ر ق��در م��ن االأم��ن واال�س��تقرار 

داخ��ل املجتم��ع ال��دويل؛ مب��ا يدع��م اجله��ود الدولي��ة م��ن اأج��ل اإيجابي��ة التع��اون ال��دويل االأمن��ي وفعاليته.

املطلب الرابع: الو�صائل الدبلوما�صية واأزمة اخلليج
و�سائل التعامل مع االأزمات الدولية وت�سوية النزاعات الدولية متعددة، يخ�سع التما�س اأيٍّ منها الإرادة االأطراف املعنية، حيث 

ال توج��د �س��لطة علي��ا يف املجتم��ع ال��دويل تفر���س طريًق��ا اأو و�س��يلة حم��ددة لت�س��وية النزاع��ات الدولي��ة. 

1- الدبلوما�صية الوقائية
الدبلوما�س��ية الوقائي��ة اأح��د مظاه��ر العم��ل الدبلوما�س��ي الداع��م للتع��اون ال��دويل، ب��رزت اأهميته��ا يف ف��رتة م��ا بع��د احل��رب 
العاملي��ة الثاني��ة يف ثناي��ا عم��ل املنظم��ات الدولي��ة، وبل��ورت مع��امل ه��ذا ال�س��كل م��ن الدبلوما�س��ية وحث��ت عل��ى التما�س��ها 
متطلب��ات التغ��رات الدولي��ة الت��ي اأ�ساب��ت املعطي��ات ال�سيا�س��ية واالقت�سادي��ة للمجتم��ع ال��دويل يف الن�س��ف الث��اين م��ن الق��رن 

الع�س��رين واأوائ��ل الق��رن احل��ادي والع�س��رين، واحلاج��ة اإىل دع��م اآلي��ات االأم��ن اجلماع��ي ال��دويل. 

ين�س��رف مفه��وم الدبلوما�س��ية الوقائي��ة اإىل اجله��ود الدولي��ة ال�س��خ�سية اأو اجلماعي��ة الت��ي تب��ذل مبب��ادرات فردي��ة اأو تدع��و 
اإليه��ا منظم��ة اأو جتّم��ع دويل، م��ن اأج��ل تهدئ��ة اأو�س��اع قلق��ة، اأو االإثن��اء ع��ن الت�س��دد يف بع���س املواق��ف اأو التخفي��ف منه��ا؛ 
ت��داركا لتفاق��م االأو�س��اع، اأو العم��ل عل��ى احليلول��ة دون تط��ور اأزم��ة دولي��ة اإىل ن��زاع، اأو احل��ث عل��ى تلبي��ة مطال��ب 

�س��رعية دولي��ة مث��ل تنفي��ذ ق��رارات دولي��ة منًع��ا لنتائ��ج خط��رة ترتت��ب عل��ى ع��دم تنفيذه��ا، وهك��ذا. 

ال ج��دال يف الوق��ت احل��ايل يف اأهمي��ة تفعي��ل دور الدبلوما�س��ية الوقائي��ة، وتن�س��يط دوره��ا عل��ى امل�س��تويات العاملي��ة واالإقليمي��ة؛ 
ملواجه��ة االأزم��ات والنزاع��ات الدولي��ة و�س��د املزاع��م والدع��اوى الت��ي ق��د تلتم�س��ها بع���س ال��دول للتدخ��ل يف �س��وؤون ال��دول 
االأخ��رى؛ حتقيق��ا مل��اآرب غ��ر م�س��روعة بعي��ًدا ع��ن قن��وات الت�س��رف ال�س��رعية الدولي��ة. يدخ��ل �سم��ن ِع��داد الدبلوما�س��ية الوقائية 
اجله��ود الت��ي بذله��ا اأم��ر دول��ة الكوي��ت يف بداي��ة اأزم��ة اخللي��ج االأخ��رة، وذل��ك ملن��ع تطوره��ا وتفاقمه��ا اإىل م��ا ه��و اأ�س��د؛ 

مثل التدخل امل�س��لح.

2- املفاو�صات الدبلوما�صية
اإج��راء يتمث��ل يف قي��ام ممثل��ي دولت��ن متنازعت��ن اأو اأك��ر بدرا�س��ة م�س��رتكة للن��زاع، وتب��ادل وجه��ات النظ��ر ب�س��اأنه؛ للتو�س��ل 
اإىل ت�س��وية ل��ه، دون حاج��ة اإىل تدخ��ل م��ن جان��ب غ��ر اأط��راف الن��زاع. لي���س للمفاو�س��ات الدبلوما�س��ية امل�س��بقة �سف��ة 
االإل��زام – كقاع��دة عام��ة – اإال اإذا اتف��ق االأط��راف عل��ى ذل��ك. تتمي��ز املفاو�س��ات الديبلوما�س��ية كو�س��يلة ت�س��وية باملرون��ة 
واحل��ذر، اإال اأن فعاليته��ا حم��دودة؛ اإذ يتوق��ف ذل��ك عل��ى م��دى روح التواف��ق الت��ي ت�س��ود ب��ن املتفاو�س��ن، وذل��ك ال يتواف��ر اإال 
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بالتع��ادل الن�س��بي ب��ن قواه��م ال�سيا�س��ية واالقت�سادي��ة وغره��ا. تب��دو خماط��ر ه��ذا االإج��راء ب�سف��ة خا�س��ة يف ح��ال 
النزاع��ات اخلط��رة والت��ي ال تت�س��اوى فيه��ا ق��وى ال��دول املتنازع��ة م��ن الناحي��ة ال�سيا�س��ية اأو غره��ا، اأو اأن بع���س اأط��راف 

الن��زاع ميار�س��ون نوًع��ا م��ن ال�سغ��ط امل��ادي اأو املعن��وي �س��د الط��رف االآخ��ر. 

3- امل�صاعي الودية
��ا بامل�س��اعي احلمي��دة وه��ي اإج��راء للت�س��وية ال�س��لمية؛ يتمث��ل يف قي��ام دول��ة م��ن غ��ر اأط��راف الن��زاع اأو منظم��ة   ت�س��مى اأي�سً
دولي��ة اأو �س��خ�سية ذات مكان��ة بال�س��عي دبلوما�س��ًيا؛ الإيج��اد �س��بيل لالتف��اق اأو التفاه��م ب��ن اأط��راف الن��زاع. اإذ اإن القائ��م 
بامل�س��اعي الودي��ة لي���س طرًف��ا وال يتدخ��ل يف ت�س��وية الن��زاع واإمن��ا ينح�س��ر دوره يف اإث��ارة وحتري��ك ال�س��عي اإىل الت�س��وية. 

4- الو�صاطة 
الو�س��اطة درج��ة متقدم��ة م��ن امل�س��اعي الت��ي يبذله��ا غ��ر االأط��راف لت�س��وية الن��زاع بينه��م، وذل��ك بتجنيبه��م الن��زاع امل�س��لح 
اأو بوقف��ه اإذا كان ق��د ن�س��ب، فه��ي تتمث��ل يف عم��ل اإيجاب��ي م��ن جان��ب الو�س��يط نح��و اإيج��اد ح��ل للن��زاع. اخلا�سي��ة املمي��زة 
للو�س��اطة ه��ي اأنه��ا اإج��راء اختي��اري يف كاف��ة مراحل��ه، واحل��ل املق��رتح م��ن جان��ب الو�س��يط لي���س ملزًم��ا لالأط��راف.  ميك��ن 
عموم��ا تف�س��ر الو�س��اطة باأنه��ا قي��ام الو�س��يط باإ�س��راك االأط��راف يف ت�س��وية نزاعه��م بالطريق��ة االأك��ر ب�س��اطة واالأك��ر مبا�س��رة، 
م��ن  مدعوم��ة  الكوي��ت  دول��ة  اأم��ر  جه��ود  تعت��ر  جانبه��م.  م��ن  مقب��ول  ح��ل  اإيج��اد  اإىل  و�س��اعن  ال�س��كليات  متجنب��ن 
��ا الت��ي حتت��اج لنجاحه��ا اإىل تواف��ر الرغب��ة ال�سادق��ة ل��دى  قب��ل كث��ر م��ن دول الع��امل م��ن طبيع��ة جه��ود الو�س��اطة اأي�سً

اأط��راف الن��زاع اخلليج��ي يف ت�س��وية االأزم��ة. 

5- التوفيق
 التوفيق اإجراء للت�سوية ال�سلمية، يتمثل يف توىل جلنة م�سكلة من �سخ�سيات خمت�سة من دبلوما�سين وخراء اأو رجال 
�سيا�سية اأو رجال قانون لهم خرة دولية يف بحث النزاع بن االأطراف، وو�سع تقرير يت�سمن كل اقرتاح مفيد يف حل هذا 
ق عموما يف تو�سيح امل�سائل حمل اخلالف  النزاع. يتم اللجوء اإىل التوفيق باالتفاق بن االأطراف املتنازعة. يتحدد دور املوفِّ
وال�سعي نحو توفيق مواقف االأطراف وعر�س ما تراه مالئما لت�سوية النزاع. عادة ما يحدد لالأطراف اأجاًل لبيان موقفهم من 
احلل الذي اقرتحه املوفق حيث اإن قراره غر ملزم لالأطراف، اإذ يكون الأطراف النزاع االأخذ به اأو رف�سه. هذه اخلا�سية 

هي التي متيز نظام التوفيق عن اجراءات التحكيم والق�ساء.20 

6- اللجوء اإىل املنظمات الدولية
واالأم��ن  ال�س��لم  حف��ظ  اإىل  ته��دف  الت��ي  العام��ة  الدولي��ة  املنظم��ات  م��ن  العدي��د  بوج��ود  احلدي��ث  الع�س��ر  يتمي��ز   
الدولي��ن، والت�س��وية ال�س��لمية للنزاع��ات الدولي��ة. عل��ى راأ���س ه��ذه املنظم��ات منظم��ة االأمم املتح��دة؛ حي��ث يدخ��ل يف اخت�سا���س 
اجلمعية العامة؛ مناق�سة اأية م�ساألة يكون لها �سلة بحفظ ال�سلم واالأمن الدولين. من بن هذه امل�سائل بطبيعة احلال املواقف 
والنزاع��ات الدولي��ة. تق��دم اجلمعي��ة تو�سياته��ا باتخ��اذ التداب��ر لت�س��وية اأي موق��ف اأو ن��زاع – مهم��ا يك��ن من�س��اأه �س��لمًيا. 
كم��ا يخت���س جمل���س االأم��ن بفح���س اأي ن��زاع اأو اأي موق��ف ق��د ي��وؤدي اإىل احت��كاك دويل ق��د يث��ر نزاع��ا لك��ي يق��رر 
م��ا اإذا كان ا�س��تمرار ه��ذا الن��زاع اأو املوق��ف م��ن �س��اأنه اأن يعر���س للخط��ر حف��ظ ال�س��لم واالأم��ن الدولي��ن، وملجل���س االأم��ن 
يف ه��ذا اخل�سو���س اأن يدع��و اأط��راف الن��زاع اإىل ت�س��ويِة م��ا بينه��م م��ن ن��زاع بالط��رق ال�س��لمية، اإذا راأى �س��رورة لذل��ك. 

كم��ا اأن للمجل���س اأن يق��دم تو�سيات��ه بق�س��د ح��ل الن��زاع ح��اًل �س��لمًيا، اإذا طل��ب اإلي��ه جمي��ع املتنازع��ن ذل��ك. 

النزاع��ات  ت�س��وية  يف  وا�س��عة  �س��لطات  اجلامع��ة  جمل���س   – اأخ��رى  جه��ة  م��ن   – العربي��ة  ال��دول  جامع��ة  ميث��اق  من��ح 

20. Jean Pierre Cot, International Conciliation, Europe Publications, London, 1972.
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التي تثور فيما بن الدول العربية االأع�ساء، اأو بن دولة ع�سو ودولة اأخرى غر ع�سو باجلامعة. يتو�س��ط املجل���س يف النزاع 
ال��ذي يخ�س��ى من��ه وق��وع ح��رب ب��ن دول��ة م��ن دول اجلامع��ة وب��ن اأي��ة دول��ة اأخ��رى م��ن دول اجلامع��ة اأو غره��ا للتوفي��ق 

 21 بينهم��ا.

��ا اأن تق��وم املنظم��ات االإقليمي��ة االأخ��رى ب��دور ه��ام يف ت�س��وية النزاع��ات االإقليمي��ة باعتباره��ا اأق��در عل��ى اإدراك  ميك��ن اأي�سً
االأبع��اد املختلف��ة للن��زاع القائ��م. تتمث��ل ه��ذه املنظم��ات اأ�سا�ًس��ا يف منظم��ة االحت��اد االإفريق��ي ومنظم��ة ال��دول االأمريكي��ة وجمل���س 
اأوروب��ا واالحت��اد االأوروب��ي وجمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة. كم��ا ميك��ن لل��دول باتفاق��ات ثنائي��ة اأو اإقليمي��ة اأن تن�س��ئ 

طرق��ا للت�س��وية ال�س��لمية للنزاع��ات فيم��ا بينه��ا.

اإذا ما بحثنا كيفية تعامل املنظمات الدولية ذات ال�سلة مع اأزمة مقاطعة دولة قطر وح�سارها، وما ترتب اأو ارتبط بها 
من نزاعات جند اأن االأمم املتحدة قد اأحاطت باالأزمة �سواء على م�ستوى جمل�س االأمن اأو اجلمعية العامة، وتناولتها اأمام 
االأخرة بيانات الكثر من دول العامل التي اأُديل بها اأمام الدورة االأخرة للجمعية، وح�سرها اأمر دولة قطر. مل تتخذ 
املنظمة – حتى االآن – على م�ستوى اأي من جهازيها اجلمعية العامة اأو جمل�س االأمن موقًفا فاعاًل لت�سوية االأزمة وما �سدر 

عن املنظمة حتى اللحظة هو بيانات لدعم جهود الت�سوية الدبلوما�سية التي يقوم بها اأمر دولة الكويت.

ومنظم��ة  اخلليج��ي  التع��اون  وجمل���س  العربي��ة  اجلامع��ة  وه��ي:  املعني��ة  االإقليمي��ة  املنظم��ات  اتخ��ذت  اأخ��رى،  جه��ة  م��ن 
التع��اون االإ�س��المي موقًف��ا �س��لبًيا جت��اه اأح��داث االأزم��ة، وذل��ك عل��ى خ��الف م��ا تدع��و اإلي��ه وثائقه��ا املوؤ�س�س��ة وقراراته��ا م��ن 

�س��رورة العم��ل االإيجاب��ي للتعام��ل م��ع االأزم��ات وت�س��وية النزاع��ات الت��ي تث��ور ب��ن ال��دول االأع�س��اء. 

نظرة ختامية
نخل�س من هذا البحث اإىل القول باأن الدبلوما�سية بو�سائلها املختلفة واملتعارف عليها دولًيا؛ هي اأف�سل ال�سبل اتباعا للتعامل 
م��ع االأزم��ات الدولي��ة ومعاجل��ة املنازع��ات، وب��اأن الوثائ��ق الدولي��ة واملمار�س��ات الدولي��ة ق��د اأر�س��ت ال�سواب��ط واملعاي��ر املو�سوعي��ة 
الت��ي تكف��ل فعاليته��ا، واإزال��ة خمتل��ف اأ�س��كال واأ�س��باب النزاع��ات الدولي��ة، وت��اليف تفاق��م االأزم��ات الدولي��ة. م��ن هن��ا؛ 
يك��ون اللج��وء اإىل و�س��ائل الدبلوما�س��ية – عل��ى م�س��تويات ثنائي��ة او متع��ددة االأط��راف، اأو حت��ت مظل��ة املوؤ�س�س��ات الدولي��ة، ذات 
االهتم��ام – ه��و ال�س��بيل االأمث��ل ال��ذي عل��ى اأط��راف اأزم��ة املقاطع��ة واحل�س��ار اخلليج��ي �س��د دول��ة قط��ر �س��لوكه؛ الإنه��اء االأزم��ة، 
واإيج��اد احلل��ول املقبول��ة والعادل��ة مل��ا تول��د عنه��ا م��ن نزاع��ات وم�س��كالت قانوني��ة. كم��ا يتع��ن اأن يتحل��ى اأط��راف االأزم��ة 
بح�س��ن الني��ة والرغب��ة ال�سادق��ة يف اإيج��اد الت�س��وية، واالبتع��اد ع��ن املطام��ح واالأغرا���س ال�س��خ�سية، واالح��رتام الكام��ل 
ملب��ادئ االأمم املتح��دة – ويف مقدمته��ا اح��رتام ال�س��يادة وع��دم التدخ��ل يف ال�س��وؤون الداخلي��ة – واالبتع��اد ع��ن كل مظاه��ر 

التهدي��د – امل��ادي واملعن��وي – با�س��تخدام الق��وة يف العالق��ات املتبادل��ة ب��ن اأط��راف االأزم��ة.  
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