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الوساطة يف العالقات الدولية

عيسى بن حممد ،عب ـ ــده عمر شورى وفاتح عبد السالم

ملخص البحث
يناول هذا البحث مفهوم الوساطة يف العالقات الدولية ،فتم استعراض عدة تعاريف للوساطة،
والتعريف املرجح لدى الباحث هو :أهنا املسعى الذي تقوم به دولة ما أو منظمة دولية أو
غريها من أجل تسوية اخلالف القائم بني دولتني متنازعتني ،وقد يكون الوسيط دولة أجنبية
أو شخصية عاملية تعمل مببادرة منها أو بناء على طلب أحد الطرفني أو بتكليف من إحدى
املنظمات الدولية أو اإلقليمية ،مث تناولت الدراسة التفريق بني عدة مرادفات للوساطة ،وحاجة
العالقات الدولية إىل الوساطة ،وجماالت الوساطة يف العالقات الدولية اليت تناولت كافة أنواع
النزاعات التجارية والسياسية والعسكرية ،كما تناول الباحث كالا من اتريخ الوساطات
اإلنسانية والوساطات الدبلوماسية.

املقدمة
احلياة مبنية على التزاحم ،وطباع البشر جمبولة على التظامل ،ومنع احلقوق ،ويعترب اخلالف ظاهرة
سلوكية فطرية ،فاإلنسان منذ مولده حىت وفاته يف صراع مستمر بني أماله وطموحاته وقيم
اجملتمع الذي حتكمه ،وبني مصاحله ومصاحل اآلخرين الذين يعيشون معه ،ويستمر اخلالف
اإلنساين على مراحل متعددة وبصور خمتلفة تبع ا حملددات الشخصية واختالف العوامل البيئية
احمليطة ،فحدوث النزاعات طبيعي لكن عدم حلها ليس طبيعيا ،مما جعل البشر يلجؤون حلل
نزاعات لوسائل عديدة أمهها الوساطة ،واليت هي وسيلة اختيارية ،وودية وسرية حلل النزاعات .
وتتم عرب تدخل طرف اثلث حمايد حلل النزاع ،يسمى الوسيط ،ويتوفر فيه احلياد وعدم التحيز،
وهتدف الوساطة إىل مساعدة مجيع أطراف النزاع على الوصول إىل حل متفاوض بشأنه ومقبول
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من مجيع األطراف ،ويتدخل الوسيط بطلب من أطراف النزاع أو من أحدهم من أجل اإلشراف
على عملية حل النزاع ،وجيوز للوسيط أن يستمع إىل األطراف وأن يقارن بني وجهات نظرهم
ألجل متكينهم من حل النزاع القائم بينهم.
ومشلت الوساطة كافة النزاعات اليت حتدث بني البشر ،وخاصة النزاعات بني الدول
واجلماعات ،وذلك عرب العصور ،وألمهية هذه الوسيلة يف حل النزاعات ،فقد تناول هذا
البحث نوع من هذه الوساطة ،وهو الوساطة يف العالقات الدولية .

تعريف الوساطة
ط ،قال اخلليل بن أمحد
الو َساطَة مصدر َو َس َ
الوساطة يف لغة العرب من اجلذر ( و.س.ط) ،و َ
ط فالن
وو َس َ
الفر ّ
كل شيء َ .
اهيدي ت175هـ "فإذا نصبت ّ
السني صار امسا ملا بني طََريف ّ
ووسطة
مجاعةا من النّاس ،وهو يَسطه ْم ،إذا صار يف َوسطهم...وقد َوس َ
ط َوساطة وسطَةا ّ

توسيط ا) ،"(1ووسط الرجل قومه وفيهم وساطة توسط يف احلق والعدل ويف التنزيل( :قَ َال
الوساطة) ،(3وتوسط
أ َْو َسطه ْم( سورة القلم ،28أي :أقصدهم إىل احلق) ،(2والت ُّ
َّوسط بني النَّاس َ
بينهم عمل الوساطة

).(4

والوساطة يف اللغة اإلجنليزية ) ،(the mediationتعين التوسط ذات البني أو إلجياد
تسوية) ،(5ويف اللغة الفرنسية) ،:(La Médiation)(6ويف اللغة املاليوية :
(Pengantaraan)(6).
وقد عرفتها بعض املعاجم العربية على النحو اآليت:
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جهود وديَّة تصنف من ضمن املساعي احلميدة ،وتقوم هبا حكومة أو أفراد حمايدة
بني دولتني متنازعتني أو متحاربتني بغية التوفيق بينهما ،أو توسط إلزالة اخلالف
).(7

•
•

بطريقة سلميّة
)(8
لفض نزاع قائم بني فريقني أو أكثر عن طريق التّفاوض.
حماولة ّ
الوساطة يف القانون الدويل الْ َعام :حماولة دولة أَو أَكثر فض نزاع قَائم بَني دولتني
)(9
أَو أَكثر َعن طَريق التفاوض الَّذي تشرتك ه َي أَيْضا فيه .

فهذا املعىن اللغوي للوساطة ،وأما املعىن االصطالحي ،فهو وفق بصيغ متنوعة وليست خمتلفة،
وبتعبريات عدة ،أنقل بعض ا منها من األقدم إىل األحدث كما أييت:
)(9

• نشاط ودي تبذله دولة أو منظمة دولية بغية حل خالف بني دولتني.

لدي فرق بينهما
يفرق بني املساعي الودية وبني الوساطة ،و َّ
وهذا التعريف مل َّ
كما سيأيت بيانه ،كما أنه اقتصر على الوساطة بني دولتني فقط ،وجمال
الوساطة أوسع مما ذكر.
• عملية إدارة للصراع تتعلق جبهود األطراف ذاهتا؛ لكنها تتميز منها حيث
تطلب األطراف املتنازعة مساعدة أو تقبل عرض ا ابلعون من فرد أو مجاعة
أو من دولة أو منظمة ،لتغيري أو لتأثري يف مدركاهتا أو سلوكها دون اللجوء
إىل قوة مادية أو مناشدة سلطة القانون.

)(10
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وهذا التعريف أمشل من التعريف األول؛ لكنه جعل إدارة الصراع جبهود
األطراف املتنازعة ذاهتا ،والوساطة تشارك يف إدارة الصراع من أجل إهنائه
أو سلميته على األقل يف مرحلة من املراحل ،فكان احلرص على أن يكون
الوسيط شركيا يف إدارة الصراع حنو التسوية وليس التصعيد.
• تقوم هبا دولة أجنبية عن النزاع للتقريب بني املتنازعني ،والتمهيد لتسوية
أوجه اخلالف القائم بطريق ودي.

)(11

هذا التعريف يشابه التعريف األول يف جعل الوساطة من املساعي الودية،
واملساعي الودية غري الوساطة يف أدبيات العالقات الدولية املعاصرة كما
سيتضح من خالل هذه الدراسة.
• نوع من أنواع الدبلوماسية ،حيث تدخل دولة اثلثة كواسطة حلل النزاع بني
دولتني أو أكثر.

)(12

وهذا التعريف هو اآلخر حصر الوساطة بني دولتني أو أكثر ،والوساطة
الدبلوماسية اليوم جمال عملها أوسع مما قيل ،فهناك الوساطة بني املنظمات
واملؤسسات واجلماعات واألشخاص وهؤالء ليسوا بدول.
• هي املسعى الذي تقوم به دولة ما أو منظمة دولية أو غريها من أجل تسوية
اخلالف القائم بني دولتني متنازعتني ،وقد يكون الوسيط دولة أجنبية أو

ISSN 1834-6170 print; © 2012 The Islamic Centre for Research and Development Inc. Sydney, Australia

6
الوساطة يف العالقات الدولية

عيسى بن حممد ،عب ـ ــده عمر شورى وفاتح عبد السالم

شخصية عاملية تعمل مببادرة منها أو بناء على طلب أحد الطرفني أو
)(13

بتكليف من إحدى املنظمات الدولية أو اإلقليمية.

وهذا التعريف هو التعريف الراجح عندي؛ ألسباب كثرية ،منها أنه جعل الوساطة مسعى،
واملسعى قد يصل أو ال يصل ،وهذا هو واقع الوساطة ،بوصوله يكون النجاح ،وبعدم وصوله
الودي أو احلميد ،إال أن املؤاخذة عليه أنه جعل
يكون الفشل ،ومل خيصص املسعى ابجلانب ّ
الوساطة بني دولتني متنازعتني ،وال يشرتط النزاع أن يكون بني دولتني ،ولو قال بني األطراف
املتنازعة لكان أوىل ،وسائر عبارات التعريف األخرى ال غبار عليها.

مرادفات الوساطة
يطلق على الوساطة أحيانا مصطلحات مرادفة تقرتب أو تبتعد عنها ،وابلتايل وجب
التفريق بينها من أجل عدم اخللط ابملفاهيم ،ولكي يقف الباحث على الفروق اللغوية
واالصطالحية بني كل لفظة وأخرى ،فهل الوساطة هي نفسها املساعي احلميدة؟ وما عالقتها
ابخلدمات الودية اليت تندرج حتتها؟ وما الفرق بينها وبني املفاوضة أو املفاوضات؟ والوساطة
هي غري الصلح الذي يقوم به القضاء.
•

املساعي احلميدة :مل ودي تقوم به إحدى الدول يف سبيل إجياد مناخ لالتفاق ما بني
الدولتني املتنازعتني حلملهما على القبول به"  (14).املساعي احلميدة Good Offices
) ،"(15وهي -أي :املساعي احلميدة والوساطة -ختتلف عن التحكيم -ذي الصفة
اإللزامية -وعن التسوية القانونية) ،(16والوساطة هي غري التدخل.

)(17
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اخلدمات الودية :الفرق بني اخلدمات الودية والوساطة هو أن الدولة اليت تقدم خدماهتا
الودية تقتصر مجيعها على التقريب بني الدولتني املتنازعتني الستئناف املفاوضة يف موضوع
النزاع دون أن تشرتك يف هذه املفاوضة ،أو تتدخل يف تسوية هذا املوضوع ،بينما تشرتك
الدولة الوسيطة يف املفاوضات اليت تدور بني املتنازعني ،وقد تساهم يف وضع األساس
الذي يقوم عليه حل النزاع.

•

)(18

املفاوضة :هي تبادل الرأي بني دولتني متنازعتني بقصد الوصول إىل تسوية للنزاع القائم
بينهما (19).ويقوم ابملفاوضة عادة املبعوثون الدبلوماسيون للدول األطراف يف النزاع عن
طريق اتصال كل منهم بوزير خارجية الدولة األخرى ،ما مل يكن ملوضوع النزاع أمهية
خاصة تستدعي تعيني مندوبني خصيصني للمفاوضة بشأنه ،ويكون تبادل اآلراء بني
املفاوضني شفاها أو يف مذكرات مكتوبة أو ابلطريقتني معا ،وإذا كان النزاع مما حيتاج
إىل حله لتدخل فين كتعيني احلدود بني دولتني متجاورتني ألفت الدولتان جلنة فنية خمتلطة
من مندوبني عن كل منهما تتوىل دراسة موضوع النزاع ووضع تقارير برأيها فيه يسرتشد
)(20

به املفاوضون األصليون .

وبني املفاوضة والوساطة عموم وخصوص ،فكل وساطة مفاوضة ،وليست كل مفاوضة
وساطة ،وهذا هو الفرق بني املفهومني.
•

التحكيم :تشرتك الوساطة والتحكيم يف كون كل واحد منهما طرف اثلث،
وكالمها يسعيان حلل النزاع ،ولكن الفارق بني الواسطة والتحكيم أن الوساطة
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حتوز على رضا األطراف وموافقتهم ،يف حني أن التحكيم ال حيوز يف الغالب
على رضا الطرفني.
•

)(21

القضاء :تشرتك الوساطة والقضاء يف كون كل واحد منهما يسعى حلل النزاع،
ولكن الفارق بني الواسطة والقضاء أن الوساطة طوعية غري رمسية ،والقضاء وظيفة
رمسية ،والوساطة تكون أقرب إىل األطراف من القضاء؛ ألن القضاء ميثل سلطة
أعلى.

)(22

وأقرب املرادفات للوساطة هي املساعي احلميدة لذلك يقول غي آنيل رئيس قسم القانون
يف جامعة الباسفيك الفرنسية" :وبسبب أوجه التشابه بني التوسط واملساعي احلميدة يتم
أحيانا اخللط بينهما ،وهذا اخلطأ بسبب التطبيق) ،" (23ومن هنا استدعى البحث العمد إىل
صياغة جدول لبيان الفرق بني الوساطة واملساعي احلميدة على ما أييت:
جدول ما تشرتك به الوساطة مع املساعي احلميدة وما ختتلف عنها
ت

الوساطة

املساعي احلميدة

1

طرف اثلث

طرف اثلث

2

تقريب وجهات النظر

تقريب وجهات النظر

3

تسوية اخلالف

متهيد لتسوية اخلالف

4

إقرتاح/طلب

إقرتاح/طلب

5

موافقة أطراف النزاع

موافقة أطراف النزاع

6

إيقاف املواجهة املسلحة

إيقاف املواجهة املسلحة
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7

يشرتط حضوره مع األطراف

ال يشرتط حضوره مع األطراف

8

تقدمي رأي لتسوية النزاع

حماولة تضييق النزاع

9

علنية

سرية

 10إمكانية االنسحاب

إمكانية االنسحاب

 11تدخل كبري

تدخل حمدود

 12تكون بعد املساعي احلميدة

تكون قبل الوساطة

 13ممكن أن ترفض

ممكن أن تفشل

 14ليست إلزامية

ليست إلزامية

 15يستمر طوال املفاوضات

تنتهي قبل املفاوضات

 16فرد/منظمة/دولة

فرد/منظمة/دولة

 17أقرب إىل التحكيم

أقرب إىل املشورة

حاجة العالقات الدولية إىل الوساطة
الوساطة واملساعي احلميدة كانتا عرفيتني ،مث شرعتا يف نصوص اتفاقية مؤمتري السالم يف
الهاي األول يف 1899م والثاين يف 1907م ،فيما يتعلق ابلتسوية السلمية للمنازعات
الدولية يف مواد لقواعد متعلقة ابخلدمات الودية والوساطة ،وسجلت أوالا اتفاق الدول املتعاقدة
على أن تلجأ بقدر ما تسمح به الظروف وساطة دولة أو دول صديقة قبل أن تشتبك يف
احلرب من أجل نزاع بينها ،مث أعلنت بعد ذلك أنه من املفيد واملرغوب فيه أن تقوم إحدى
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أو بعض الدول األجنبية عن النزاع من تلقاء نفسها بعرض خدماهتا الودية أو وساطتها بقدر
ما تسمح به الظروف دون أن يعترب مثل هذا العرض أبي حال عمالا غري ودي قبل أي من
)(24

الدول املتنازعة.

وحتددت مهمة الدولة الوسيطة يف التوفيق بني املطالب املتضاربة ألطراف النزاع والتخفيف
من حدة اجلفاء الذي قد يكون بينهما ،وليس ملا تعرضه الدولة اليت تقوم ابلوساطة أية صفة
إلزامية قبل الدولة املتنازعة ،سواء كان توسطها أو تقدميها للخدمات الودية بناء على طلب
هذه الدول أو إحداها أو من تلقاء نفسها ،وتنتهي مهمة الدولة الوسيطة مىت تبني هلا أو مىت
قرر أحد الطرفني املتنازعني أن وساطتها غري مقبولة.
يف بعض املنازعات جند أن درجة العداوة بني الدول متفاقمة جدا األمر الذي ال يعين أنه
من غري املمكن الوصول لتسوية النزاع عن طريق املفاوضات املباشرة ،ويتطلب األمر -هنا -
تدخل طرف اثلث سواء كان فردا أو دولة أو جمموعة دول أو منظمات دولية لكي تشجع
األطراف على تسوية النزاع ،واهلدف األساسي منها هو إقناع أطراف النزاع للوصول لصيغة
َم ْرضية إلهناء النزاع القائم.
فالعالقات بني الدول ليست دائم ا مستقرة وهادئة ،وقد أثبتت السوابق الدولية ،وحسبما
حتث على ذلك الشرائع السماوية واملواثيق الدولية أنه عند قيام النزاع بني دولتني أو أكثر فإن
اللجوء إىل لغة العقل والتفاهم يكون هو األجدر واألجنع أبن تسعى هذه الدول املتنازعة إىل
حل النزاع ابلطرق الودية أو السلمية وأال يتم اللجوء إىل أسلوب العنف أو احلرب يف حل
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النزاع إال يف حاالت الضرورة القصوى ،وقد حرص القانون الدويل املعاصر على أتكيد وجوب
األخذ ابخليار األول وهو السعي حلل اخلالفات واملنازعات ابلطرق الودية أو السلمية.
والوساطة إحدى آليات فض املنازعات سلمي ا يف عديد من مواثيق املنظمات الدولية
واإلقليمية ،كاألمم املتحدة ،وجامعة الدول العربية ،هذا وللوساطة وظيفة وقائية تكمن يف
هتدئة اخلواطر وتسهيل التوصل إىل حل بني األطراف املتنازعة ،ويتم اللجوء إليها عندما
يستفحل النزاع وتبدأ استعدادات احلرب ،أو عندما يقع القتال بني أطراف النزاع ،ويف هذه
احلالة فإن دور الوساطة ينحصر يف إجياد حل مؤقت لوقف إطالق النار ،متهيدا لوضع حل
شامل وهنائي للصراع ،وتوضع الوساطة حيز التنفيذ بناء على اتفاق أطراف النزاع ،أو تستهل
مببادرة من طرف اثلث حيث يقوم هذا الطرف ابالتصاالت املباشرة وحترير املقرتحات واملقارنة
بني وجهات النظر حبث ا عن جماالت الوفاق ،والسعي إلجياد حل بصورة سريعة ،ويف أقرب
وقت ممكن.
وقد اقتصر ميثاق جامعة الدول العربية على ذكر وسيلة سياسية ودبلوماسية واحدة تتيح
تدخل جملس اجلامعة يف فض املنازعات بني الدول األعضاء بطريقة سلمية ،وهي الوساطة،
مع مالحظة أن امليثاق قد ربط مسألة إجراء الوساطة ابخلالفات اليت ميكن أن تتطور وتؤدي
إىل نزاع مسلح ،أو يستشف منها إمكانية أن تؤدي إىل نشوب حرب بني األطراف املتنازعة.
وقد اشرتط امليثاق يف الوساطة اليت تقوم هبا اجلامعة العربية أن تكون مقتصرة على
املنازعات اليت خيشى منها وقوع حرب بني دولتني عربيتني ،وهذا أمر ميكن أن يؤخذ بطبيعة
احلال على واضعي امليثاق ،إذ املفرتض يف وظيفة منظمة دولية أهنا يف جانب مهم منها" وظيفة
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وقائية "مبعىن أهنا جيب أال تنتظر تصاعد نزاع ما إىل حد التهديد بتحوله إىل حرب ،نهيك
عن أن الوساطة اليت حت ّدث عنها امليثاق تتسم بسمة أساسية ،وهي أن النتيجة اليت تصل إليها
ليست ملزمة ألطراف النزاع ابلضرورة ،فالوساطة -هنا -تظل يف النهاية مبادرة ودية يقوم هبا
جملس اجلامعة العربية بغية الوصول إىل حلول م ْرضية لألطراف املتنازعة ،ويف أمور ال متس
استقالل الدول ،أو سيادهتا ،أو سالمة أراضيها ،وهو ما ساهم من دون شك يف إضعاف
فعالية نظام التسوية السلمية للمنازعات اليت تقوم هبا اجلامعة.

جماالت الوساطة يف العالقات الدولية
تعد الوساطة مؤهلة لتسوية منازعات العديد من اجملاالت .فرغم تنوع جماالت تدخل الوساطة،
هي تصب يف فلسفة واحدة ،وهي التوفيق بني األطراف وتقريب وجهات نظرهم لفض النزاع
أبسرع وقت وأبقل تكلفة ،وابلكيفية اليت حتافظ على عالقات أطرافها ،وهو ما يوحي بفعاليتها
من خالل النتائج احملققة يف العديد من الدول املتقدمة اليت أدجمتها يف أنظمتها القانونية
والقضائية ،ويعد امليدان االجتماعي من أهم اهتمامات الوساطة ،لتتوسع بعد ذلك على
جماالت أخرى وصوال إىل النزاعات ذات الطابع الدويل .غري أنه جيب التمييز بني الوساطة
حلل النزاعات يف امليدان االجتماعي.
أمام كل هذا ،وابلنظر لسوسيولوجيا الفاعل االجتماعي ،فإن الوساطة ابتت ذات أمهية
كربى .وميكن فهم وإدراك أمهيتها البالغة انطالقا من التمثالت اليت يقيمها الباحثون واملهتمون
هبا .وميكن كذلك اعتبارها كفلسفة ورؤية للعامل اجلديد ،بل هي آلية للتواصل الدائم وآلية
للضبط االجتماعي ،متنح السلطة ملختلف الفاعلني واألطراف لألخذ مبسؤولياهتم ،والقبول
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ابلوساطة للعمل على احتواء النزاعات ابلشكل املناسب ويف الوقت املناسب وفق زمن مناسب
وبتكاليف مناسبة ،على اعتبار أن الوساطة تكرس التواصل بني السلطة واجملتمع ،وتعمل على
االرتقاء ابلنقاش السياسي يف الفضاء العام.
من خالل ما سبق ميكننا أن نقول أن الوساطة االجتماعية ،يف صميمها أكثر من بعد
إنساين ،و هي متاحة للبشر ،حلل اخلالفات ،كما أهنا تعد أيضا ابلعديد من الفوائد األخرى،
لألفراد و املنظمات ،مثل اإلقالل من اإلهناك ،و التمزق االنفعايل ،كما توفر املال ،و حتفظ
العالقات ،فضال عن إنقاذ األرواح ،وهي مهارة اجتماعية إىل جانب أهنا فرع مهين ،من فروع
العلم املهنية كما أهنا تستعمل كبديل عن التقاضي ،حيث يتدخل من خالهلا الوسيط
االجتماعي الذي يساعد األطراف املتنازعة للتوصل إىل حل نبع منهم ،بشان قضية ما ،وذلك
بتقريب بني وجهة نظرمها ،وصوالا إىل حل ينال رضامها.

اتريخ الوساطات اإلنسانية
عرفت جل التجمعات البشرية فكرة نظام الوساطة منذ أمد بعيد يف صور وأشكال
متعددة غلبت عليها صورة اجملالس العرفية اليت تدار بواسطة شيخ القبيلة أو رجال الدين أو
َم ْن ميثلون قوة وهيبة يف جمتمعاهتم ،وحني احتدت العشائر يف شكل القبائل بدافع من وحدة
العقيدة أو بسبب االشرتاك يف األرض أو سعي ا إىل محاية املصاحل املشرتكة تطورت فكرة العقوبة
والغرض منها ،وتطورت معها وسائل القصاص والثأر من اجملرمني واخلارجني على قانون
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اجلماعة ،اليت كان كثريا ما يتسبب تطبيقها يف قيام منازعات وصراعات بني العشائر تسفر
عن خسائر كبرية قد تدفع بعضها إىل اهلجرة وترك القبيلة ،وقد أعقب ما سلف البحث عن
وسائل قصاص حتقن الدماء وجتنب احتمال قيام احلروب ،فظهرت فكرة" الصلح "ودفع
"الدية "مبوجب عقد صلح يتم االتفاق عليه يف جلسات يديرها كبار رجال العشائر ،ومع
انتشار جمالس الصلح يف اجملتمعات القدمية واللجوء إليها بشكل متكرر تطورت اجملالس املذكورة
لتأخذ شكل القضاء الشعيب ،واليت كانت فيما بعد إحدى إرهاصات ظهور الدولة اليت
أخذت يف بداية نشأهتا شكل املدينة الواحدة.
ويتمثل اتريخ الوساطات اإلنسانية أبنواعها من خالل ما أييت:
•

•

•

الوساطة العائلية :ال ختلو العوائل من خالفات ،وجينح حلل بعض هذه اخلالفات
ابللجوء إىل طريقة الوساطة ،ويكون الوسيط دائما من يتصف ابلتقدم ابلسن،
واحلكمة ،واجلاه ،واملال...إخل االعتبارات اليت تؤثر يف النفس البشرية.
الوساطة العمالية :وهي طريقة من طرائق إدارة األعمال ،حيث تعتمد الوساطة
حالا يف اخلالفات اليت حتصل يف العمل بني العمال أو املوظفني أو املنتسبني،
فيلجأ إليها املدير أو نئبه أو العمال فيما بينهم ،ويكون الوسيط هنا حبكم مركزه
الوظيفي ،أو من ذوي اخلربة الوظيفية املرتاكمة ،أو ممن هو حمل احرتام وتقدير
بني املوظفني.
الوساطة املدنية :وهذا النوع من الوساطة يكون على شكل هيئة أو مؤسسة أو
جلنة حتاول حل النزاعات يف اجملتمعات املدنية قبل وصوهلا إىل القضاء ،وخيتار
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فيها من األعضاء الوجهاء وذوي املناصب وعلماء الدين وخنب اجملتمع
والكفاءات العلمية.
الوساطة الدولية الدبلوماسية :وهذا النوع من الوساطة هو حمل دراستنا ،وحىت
الوساطة الدولية الدبلوماسية فيها أنواع متفرعة ،فهناك الوساطة الفردية العادية،
والوساطة املزدوجة ،وال يعلم أن الدول جلأت إىل الوساطة املزدوجة منذ اتفاقية
الهاي األوىل وإىل اآلن.

اتريخ الوساطات الدبلوماسية
الوساطة طريقة من الطرق الدبلوماسية أو السياسية لتسوية املنازعات الدولية ،والوساطة
اصطالح شاع استخدامه منذ أمد بعيد يف جمال عالقات القانون الدويل ،واملفهوم القدمي
للوساطة هو الشفاعة هي الوساطة يف إيصال الشخص أو األشخاص إىل منفعة دنيوية أو
أخروية ،والوساطة بني الناس يف قضاء مصاحلهم وجتنيبهم ضرر بعضهم ،فالوساطة تكون لدفع
الضرر ،أو جلب املنفعة.
وقد أدركت املنظمات الدولية ضرورة وجود آليات قانونية فعالة لتسوية املنازعات الدولية
بوسائل سلمية تبتعد عن القوة تقوم على أساس الرتاضي بني األطراف املتنازعة أو القبول مبا
تقرره جهة حمايدة ،وما يراد ابملنازعات الدولية هي تلك الصراعات اليت تنشأ بني جمموعة من
الدول أو بني أشخاص القانون الدويل العام ،وهم الدول بصورة رئيسة مث املنظمات الدولية،
فالسمة املميزة للنزاع الدويل أنه يثور بني أشخاص القانون الدويل ،والقانون الدويل جيري على
تقسيم طرق التسوية السلمية للمنازعات الدولية إىل نوعني :فهناك الوسائل السياسية لتسوية
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املنازعات الدولية ،وتوجد أيض ا الوسائل القضائية اليت تقوم بصورة أساسية على صدور حكم
من جهة قضائية أو حتكيمية متلك الوالية القانونية إلصداره ،حبيث يكون احلكم القضائي
الدويل نفذا وملزما ألطراف النزاع ،وقد أشارت حمكمة العدل الدولية إىل طرق التسوية السلمية
إىل ميثاق األمم املتحدة يف أكثر من قضية.
والوساطة تعد من الطرق أو األساليب السياسية ذات السمة الدبلوماسية اليت جرى
التعامل الدويل على السري مبقتضاها لتسوية املنازعات الدولية أو بعض ا منها.
قعد ميثاق األمم املتحدة عام 1945م مسرية جهود الوساطة مبمارسات دبلوماسية
وقد َّ
فنص على الوساطة كوسيلة من الوسائل السلمية لتسوية املنازعات الدولية يف املادة
وقانونيةَّ ،
)(33من الفصل السادس من امليثاق ،فقد أقر ميثاق األمم املتحدة الوساطة ابعتبارها وسيلة
فعالة ملعاجلة النزاعات بني
هامة للتسوية السلمية للمنازعات والنزاعات ،وقد أثبتت أهنا أداة ّ
الدول وداخلها على حد سواء.
اخلامتة :من خالل هذا البحث مت التعرف على أمهية الوساطة يف حل النزاعات وخاصة
النزاعات الدولية ،وذلك حلفظ السلم واألمن الدوليني ،حيث أن هذه الوسيلة تتيح لألطراف
مبساعدة جهة اثلثة حمايدة ،التفاوض واستعراض وجهات النظر للوصول حلل ودي يرضي
مجيع األطراف ،وألمهية الوساطة فإن الباحث يوصي بتدريس هذا العلم يف اجلامعات وعقد
ورشات العمل واملؤمترات بغية أتهيل الكوادر القادرة على إدارة عملية الوساطة حبنكة ودراية
ودبلوماسية ،وفق أحدث الطرق واألساليب الدولية.
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) (11املارك ،د .عبد احملسن فهد ،ادلبلوماس ية بني العمل والفن ،مطابع الاكتب ،الطبعة الوىل 1427،هـ-2006م .
) (12القدايح ،د .هشام محمود ،عمل التفاوض ادلويل والتصال ادلبلومايس (،مؤسسة ش باب اجلامعة ،السكندرية 2010،م.
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عيسى بن حممد ،عب ـ ــده عمر شورى وفاتح عبد السالم

) (13شارل روسو ،القانون ادلويل العام ،ترمجة :شكر هللا خليفة ،الهلية للنرش والتوزيع ،بريوت 1987،م.

) (14درابش ،د .مفتاح معر ،املنازعات ادلولية وطرق تسويهتا :دراسة وفق قواعد وأحاكم الفقه والقانون ادلويل العام ،املؤسسة احلديثة
للكتاب ،لبنان ،الطبعة الوىل 2013،م.
) (15خامس ،اللواء الركن عالء ادلين حسني ميك ،اس تخدام القوة يف القانون ادلويل ،دراسات يف الثقافة واحلرب ،دار الشؤون الثقافية
العامة ،بغداد-العراق 1981،م
) (16سلمي ،خادل ،دليكل يف الوساطة ،مؤسسة تعاون حلل الرصاع ، (Blue Media،فلسطني 2002،م.
) (17غي أنيل ،قانون العالقات ادلولية ،ترمجة :نور ادلين اللباد ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،الطبعة الوىل 1999،م.

) (18عبد العال ،محمد شويق ،فض املنازعات يف اطار جملس التعاون دلول اخلليج العربية مقارنة بتجارب منظامت اقلميية ،دراسات
اسرتاتيجية) ،: (157مركز المارات لدلراسات والبحوث الاسرتاتيجية ،المارات العربية املتحدة ،الطبعة الوىل 2010،م.
) (19الشاعري ،صاحل ،تسوية الزناعات ادلولية سلميا ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،الطبعة الوىل 2006،م.

) (20مصطفى ،د .اميان منصور مصطفى ،الوساطة اجلنائية :دراسة مقارنة ،دار الهنضة العربية ،القاهرة 2011،م
)(21مصطفى درويش ،حميي ادلين بن أمحد ،اعراب القرأن وبيانه ،الطبعة الرابعة (،محص ،دار الرشاد للش ئون اجلامعية ،دار الاميمة،
دمشق-بريوت ،دار ابن كثري ،دمشق-بريوت 1415،هـ
) (22الطايئ ،د .حيدر أدمه ،الوساطة كطريقة لتسوية املنازعات ادلولية :الوس يط القطري منوذجا ،العراق ،جمةل
) ،(20اجملدل) 2014،: (43م

جامعة الهنرين ،العدد :

) (23المم املتحدة ،توجهيات المم املتحدة من أجل الوساطة الف َّعاةل ،نيويورك 2012،م
)(24مور ،كريس توفر ،معلية الوساطة :اسرتاتيجيات معلية حلل الزناعات ،الهلية للنرش 2007.،
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