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تكون جزءا من المشهد الدولي الجديد الذي أفرزته نتائج  أنلم تسلم القارة الصفراء آسيا من 
 يسودها الصراع و عدم االستقرارالحرب العالمية الثانية و الحرب الباردة ، و الذي يتميز بحالة 

أصبح الحديث عن واقع النزاعات في هذه القارة يتطلب الوقوف طويال على خبايا الواقع بحيث 
رات اإلقليمية و تقلباتها و على حقائق الجغرافيا السياسية لكل الدولي وتعقيداته وعلى االعتبا

 دولة من دول هذه القارة

لم تكن الحرب العالمية الثانية أخر الحروب في القارة األسيوية وبعيدا عن التعرض  كما
غرب أسيا التي تتصل بالبلدان العربية ال بد من التطرق إلى الحرب األخطر في أسيا  زماتأل

تائجها المحلية و اإلقليمية وتداعياتها العالمية و إستمراريتها التاريخية و المتمثلة في من حيث ن
 الحرب الكورية

تعد القضية الكورية الصورة األولى للحرب الباردة في شكلها المسلح ومن أهم مظاهر إذ 
السوفيتي من جهة أخرى فضال عن  الصراع بين الواليات األمريكية المتحدة من جهة  و اإلتحاد

أنها من القضايا المزمنة التي ال تزال أثارها حتى الساعة و الدليل على ذلك الصراع 
 .الكوري_الكوري و الصراع األمريكي_الكوري 

 

 أهمية الموضوع : ❖
 تكمن أهمية هذا الموضوع في جانبين مهمين : 

 

 )العلمية( :ةاألهمية األكاديمي
الموضوع الجانب النظري للنزاعات الدولية و دور الطرف الثالث فيها مع التركيز يدرس هذا  -

 الجانب التطبيقي للنزاع في شبه الجزيرة الكورية على
يوضح هذا الموضوع كيف يؤثر الطرف الثالث على مسار النزاع من خالل إخراجه من  -

 طابعهالمحلي إلى اإلقليمي ثم العالمي
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الدراسات خاصة باللغة العربية حول النزاع في شبه الجزيرة الكورية بصفة عامة و حول  قلة -
التدخل األمريكي في هذا النزاع بصفة خاصة ما يجعل هذه الدراسة محاولة علمية في حقل 

 النزاعات الدولية كون النزاع في شبه الجزيرة الكورية ما يزال مستمرا
 

 األهمية العلمية :
 ورة رؤية واضحة بتم من خاللها التعرف على كيفية االستفادة من التجربة الكوريةبل محاولة -
 محاولة إثراء ورشات العمل المتعلقة بدراسات السالم و حل النزاعات في القارة األسيوية -
 
 الدراسات السابقة : ❖

 يمكن تصنيف الدراسات السابقة التي تناولت أبعادا من هذا الموضوع إلى فئتين : 
 

 األدبيات التي تناولت تدخل الطرف الثالث في حل النزاعات الدولية: أوال
كتاب : الجانب الثالث لماذا نقاتل وكيف يمكننا التوقف ) ويليام أوري , بقلم فاطمة أل  -1

 (  2000كتب البطريق , : نيويورك ،بنور
يقدم المؤلف في هذا الكتاب رؤى موثوقة عن دور الطرف الثالث في التعامل مع النزاع و 

عشرة أدوار للطرف الثالث المحددة في سياق المنع و القرار و االحتواء و كيف يمكن  يصف
 استخدامها لحل النزاع

مقال: تدخل الطرف الثالث كآلية لمخاطبة العجز الدوالتي ) األستاذ عزيز نوري , المجلة  -2
 ( 2016, جويلية  09الجزائرية لألمن و التنمية , العدد

ز الكاتب في هذا المقال بين التدخل الموجه لتقديم اإلغاثة و حفظ السالم و بين التدخل مي  ي
دة تحليالت للتدخل و مجموعة من الشروط التي المتضمن عمل ائتالفي عسكري, كما قدم ع

 يجب توفرها في التدخل األجنبي في النزاع الداخلي
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 األدبيات التي تناولت التدخل األمريكي في نزاع شبه الجزيرة الكورية: ثانيا

كتاب: عالقة الواليات المتحدة بكوريا الجنوبية ) شريف حمدي أبو ضيف, الناشر: المكتب  -1
 العربي للمعارف (

يوضح هذا الكتاب الظروف المحيطة بجمهورية كوريا الجنوبية خالل الحرب الكورية و بعدها, 
ة اقتصاديا و و كيف استغلت القيادة السياسية في جمهورية كوريا الجنوبية بهدف بناء دولة ناشئ

 عسكريا الرغبة األمريكية في توطيد العالقات بها من خالل وضع قواعد عسكريه
 

) المقدم الهيثم األيوبي ,  1953-1950كتاب: تاريخ حرب التحرير الوطنية الكورية  -2
 (1973بيروت: دار الطليعة للطباعة و النشر,

يعتبرها حرب تحريرية من العدوان  يتطرق هذا الكتاب إلى الحرب في شبه الجزيرة الكورية و
المتمثل في الواليات المتحدة األمريكية إذ يخصص هذا الكتاب فصال لدراسة تاريخ  الليبرالي

الكورية و يعتبر أن التدخل األمريكي في شبه الجزيرة الكورية كان بهدف –األمريكية  العالقات
 خلق منطقة استعمارية على أرض القارة األسيوية

 

كتاب: األرض المحرمة كوريا الشمالية تفاعالتها الداخلية و الخارجية ) د.بشار جبار  -3
 (2016عالي , تصوير أحمد ياسين , القاهرة: العربي للنشر و التوزيع , 

يحاول هذا الكتاب توضيح أن كوريا الشمالية تعكس حالة من التناقض بين القوة بمعانيها 
ا الداخلي سياسيا و اقتصاديا كما يتطرق هذا الكتاب إلى خاصة بين قوتها العسكرية و ضعفه

( و في ظل إدارة 2008-200الكورية الشمالية في ظل إدارة بوش االبن )–العالقة األمريكية 
( إضافة إلى عالقة كوريا الشمالية بهيئة األمم المتحدة و 2016-2008الرئيس باراك أوباما  )

 مجلس األمن تانتهاكها لقرارا
) د.شريف حمدي أبو ضيف ,الناشر:المكتب العربي  1953-1950كتاب: الحرب الكورية -4

عالج هذا الكتاب قيام النزاع  في شبه الجزيرة الكورية و الموقف الدولي ( 2014،للمعارف
اتجاهها و يفصل في تدخل الواليات المتحدة األمريكية في هذا النزاع إضافة إلى صراع الكتلتين 
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متحدة و اإلتحاد السوفيتي ( في هيئة األمم المتحدة حول القضية الكورية و موقف )الواليات ال
 قوات األمم المتحدة من هذا النزاع 

 
 اإلشكالية :  ❖

فيما تتمثل األدوات الدبلوماسية و غير الدبلوماسية التي استخدمها الوسيط األمريكي لتسوية 
 النزاع في شبه الجزيرة الكورية ؟

 

 للدراسة :اإلطار الزمني  ❖
نا النطاق الزمني للدراسة ليمتد إلى أقصى حد  ممكن بحيث يتيح إمكانية رصد أبعاد  حدد 

التدخل األمريكي في شبه الجزيرة الكورية_  و تحليلها ، لذا  –محل  الدراسة  الظاهرة النزاعية
نا نقطة البداية بفترة  عبارة إذ أن هذا التدخل  1910أي انطالقا من  بانيااإلحتالل اليفقد حدد 

وما  1953-1950، مرورا بأحداث الحرب الكورية  عن نتيجة أفرزتها نهاية هذا اإلحتالل
ت شبه الجزيرة الكورية ، و صوال إلى سنة  نظرا الستمرارية  2019أنتجته من تغيرات مس 

 . و أثاره  هتداعيات
 
 فرضيات الدراسة :  ❖
 في حالة فشل األدوات السلمية في تسوية النزاع الدولي يتم اللجوء إلى األدوات غير السلمية  -

 

 . األطراف المهتمة بنتيجة النزاع تضاءلت فرص التوصل إلى تسوية معينةكل ما زاد عدد  -
 

 تدخل الطرف األمريكي في شبه الجزيرة الكورية أثر سلبا على النزاع في المنطقة -
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 مناهج الدراسة :  ❖
 البحث يفرض علينا مجموعة من المناهج ينبغي اعتمادها إن طبيعة الدراسة و موضوع

 

 المنهج التاريخي: 
يمكن القول أن المنهج التاريخي هو منهج بحث علمي, يقوم بالبحث والكشف عن الحقائق 
التاريخية, من خالل تحليل وتركيب األحداث والوقائع الماضية المسجلة في الوثائق واألدلة 

 تفسيرات وتنبؤات علمية عامة في صورة نظريات وقوانين عامة وثابتة نسبياالتاريخية, وإعطاء 
ننا هذا المنهج من إلقاء الضوء على أحداث واتجاهات في الحاضر والمستقبل و بالتالي إذ  يمك 

لى نشوب النزاع في شبه الجزيرة إأهم األحداث التاريخية التي أدت  استرجاعكان من الضروري 
 الكورية و تدخل الواليات المتحدة لتسويته

 

 :القانوني  اإلقتراب
 يساعدنا هذا المنهج في معرفة مدى قانونية التدخل الذي قامت به الواليات األمريكية المتحدة

يساعدنا هذا المنهج في معرفة مدى قانونية التدخل الذي قامت به الواليات األمريكية المتحدة 
 وع في شبه الجزيرة الكورية باالعتماد على أهم النصوص القانونية التي تطرقت إلى هذا الموض

 

 منهج دراسة الحالة : 
يهدف إلى جمع البيانات و المعطيات و ُيعنى هذا المنهج بدراسة وحدة معينة دراسة تفصيلية إذ 

بالبيئة  عالقاتهاالمعلومات المفصلة عن الوضع القائم المتعلق بالوحدة المدروسة و تاريخها و 
و تحليل نتائجها بهدف الوصول إلى تعميمات يمكن تطبيقها على غيرها من الوحدات 

 ، و في دراستنا هذه اعتمدنا عليه الحالةالوحدة أو  همي إليه هذالمتشابهة في المجتمع الذي تنت
تسليط الضوء على النزاع في شبه الجزيرة الكورية و تأثير الطرف األمريكي في تغيير مسار ل

 .هذا النزاع
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 تقسيمات الموضوع : ❖
في كل  فصل مبحثان  ، موضوع هذا البحث اعتمدنا على خطة تتضمن ثالثة فصوللدراسة 

 إضافة إلى مقدمة و خاتمة ومطلبان
يتضمن إطار مفاهيمي و نظري للنزاعات الدولية  حيث أدرجنا في  الفصل األولأن  بحيث 

وأهم العوامل المؤثرة فيه  كما ذكرنا مختلف مستويات تحليل  هذا الفصل مفهوم النزاع الدولي
ان لفهم أكبر و تحليل الجانبإذ كان ال بد  من ضبط هذان  النزاع و كذلك النظريات المفسرة له

 أعمق 
الجهود الدبلوماسية و غير الدبلوماسية لتسوية النزاعات الدولية و  بعنوانالثاني أما الفصل  

تطرقنا فيه إلى الوسائل السلمية لتسوية النزاعات بما في ذلك الطرق  ،دور الطرف الثالث فيها 
و القضائية , أيضا الوسائل غير الدبلوماسية لتسوية النزاعات و التي  ، الدبلوماسية السياسة

في معرفة  سيساعدنا، إذ أن هذا أممية لتسوية النزاع تتتضمن الطرق التقليدية و التدخل بقرارا
 في شبه الجزيرة الكورية و لماذا  األمريكياألدوات التي اعتمدها الطرف 

 

الث يتضمن دراسة حالة للتدخل األمريكي في شبه الجزيرة الكورية لذا الفصل الثفي حين أن 
لشبه الجزيرة الكورية ثم عرجنا على الخلفية التاريخية للنزاع في  ةقمنا بتناول األهمية اإلستراتجي

هذه المنطقة إضافة إلى الدور الذي لعبه الطرف األمريكي في هذا النزاع و ذلك من خالل 
 الكورية الشمالية و الجنوبية –التطرق إلى العالقات األمريكية 
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لدراسة أي موضوع فمن خالله نستطيع ضبط المفاهيم يعتبر اإلطار المفاهيمي مدخال مهما 
, كما يعد اإلطار النظري مدخال في غاية األهمية و ال يمكن المحددة لمتغيرات الدراسة 

وذلك من خالل مساعدته  عنه في دراسة أي موضوع فهو الدليل الذي يوجه الباحث االستغناء
يد طريقة البحث و مده بالخلفية المعلوماتية والنظرية التي تعطي الموضوع صبغة على تحد

نظريا،متعدد المناهج وغير مضبوط من  موضوع دراستنا كونه موضوعا متشعبخاصة  ,علمية
 الدراسة  هذه لينا توضيح معالمحيث المفاهيم ،لذلك توجب ع

 المبحث األول : اإلطار المفاهيمي للنزاعات الدولية 

خاصة و عملية ضبط المفاهيم من أهم المسائل التي يجب مراعاتها في أي دراسة علمية  دتع
 و فهم بهدف هذاو  ,في حقل العالقات الدولية نظرا لما تتسم به هذه األخيرة  من غموض

وعلى هذا األساس تضمنت التي يتمحور حولها موضوع الدراسة  األساسيةاستيعاب الفكرة 
 دراستنا مبحثا كامال يعالج اإلطار المفاهيمي للنزاعات الدولية 

 مفهوم النزاع الدولي  األول: المطلب

و يعود سبب ( conflict) ال يوجد إتفاق بين المختصين على تعريف واحد لمصطلح النزاع 
فالغالبية هذا اإلختالف في جزء كبير منه إلى عدم وجود تفسير عام لظاهرة النزاع الدولي 

العظمى من الدراسات والتحليالت الخاصة بالنزاع الدولي هي دراسات حالة  وهذا ما لم يساعد 
االت ري واحد يمكن تعميم نتائجه واستخدام قواعده في دراسة وتحليل حيتنظ ي على بناء فكر 

ما أدى إلى لجوء كل باحث لصياغة تعريف إجرائي يناسب موضوع بحثه و يتفق مع  ،أخرى 
 1فرضياته حول النزاع حال الدراسة 

و هي :  أن النزاع يتكون من ثالثة عناصر  Peter Wallensteenبيتر فالنستاينيقول 
و إذا ما دمجنا هذه ( Actors) ن(، و المحركيIncompatibility، الخالفات ) (Action)التحرك 

                                                           
 ( 2009)األردن: دار الكتاب الثقافي للطباعة و النشر و التوزيع ،  ، النزاعات الدولية دراسة و تحليل حسين قادري، -1
 13 .ص 
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ل قوضع اجتماعي يكافح فيه ما ال يالعناصر الثالث، فإننا نصل إلى تعريف النزاع على انه " 
عن إثنين من المحركين أو األطراف للحصول على مجموعة متوفرة من الموارد المحدودة في 

إلى الموارد التي تدفع باألطراف  ندرةاللحظة نفسها و في فترة زمنية معينة "  يركز بيتر على 
 1الكفاح من أجل الحصول عليها في الوقت نفسه و في مرحلة معينة 

عندما ترغب الكائنات نشاط يحدث بأنه  Michael Nicholson مايكل نيكولسن ويعرفه
و مجموعات( في القيام بأعمال غير متناسقة فيما يتعلق باحتياجاتهم ،رغباتهم و  أفرادالواعية )
 2التزاماتهم

 األفراد من معينة مجموعة فيه تكون وضع إلىيستخدم مصطلح النزاع عادة لإلشارة  كما
 أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينيةثقافية أو  أو  لغوية أو عرقية مجموعة أو قبيلة سواء

مجموعة أو مجموعات أخرى معينة  مع واعٍ تعارض في تنخرط -شيئ آخر  أي أو سياسية
 3كذلك أنها تبدو أو فعالألن كال هذه المجموعات تسعى لتحقيق أهداف متناقضة 

 بين خالف"  أنه على النزاعRemon Aron   أرون ريمون فهيعر األساس هذا وعلى
 لتحقيق للسعي أو الهدف نفس على للسيطرة سياسيتين وحدتين أو جماعتين أو شخصين

 4"متجانسة غير أهداف

طرح نموذجا للنزاع  1960ففي أواخر عام  Johan Galtung ليوهان غالتونغأما بالنسبة 
أن يتم النظر إلى النزاع على أنه مثلث يتضمن ثالثة مفاهيم أساسية وهي  اقترحبحيث 

                                                           
، )برلين : المركز الديمقراطي العربي -دراسة نظرية–منهج الحل التفاعلي في حل النزاعات الدولية سعداني أسمهان ،  -1

 6(، ص  2018،  1للدراسات اإلستراتجية  و السياسية و االقتصادية ، ط 
 

2-Michael  Nicholson ,"Rationality and the Analysis of international conflict" , new York Cambridge  

 

3- جيمس دورتي ، روبرت بالتسغراف ، النظريات المتضاربة في العالقات الدولية، ط1، ترجمة وليد عبد الحي 

140. ،ص( 1985ديسمبر الكويت:مكتبة شركة كاظمة للنشر و الترجمة و التوزيع ، )  
 4- المرجع نفسه ؛ ص. 94 
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يعبر عن حالة الصراع الكامنة,  (contradiction)الموقف و السلوك , فالتناقض  التناقض,
في األساس من عدم التوافق في األهداف بين أطراف النزاع الدولي و التي تعبر فالنزاع ينشأ 

عن تضارب المصالح ففي الغالب يعود أساس التناقض إلى رغبة  كل طرف في تحقيق هدفه 
فيتضمن التصورات الخاطئة  (Attitude)الذي قد يتقاطع مع هدف الطرف األخر, أما الموقف 

سلبية لكن في النزاعات  أوث يمكن أن تكون إيجابية ر بحيالتي يحملها كل طرف عن األخ
المواقف  تتأثرالعنيفة يميل كل طرف إلى وضع صورة نمطية سلبية للطرف األخر, و غالبا ما 

وهو العنصر  (Behaviour)بالعواطف مثل الخوف و الغضب و الكراهية , في حين أن السلوك 
اإلكراه مما يدل على نقاط التوفيق أو العداء و من عناصر النزاع فيشمل التعاون أو الثالث 

يتميز السلوك في النزاع العنيف بالتهديدات و الهجمات المدمرة و تنافس المصالح المادية, و 
 1السلوكيات يكون لها دور فعال نظرا لمصادر النزاع 

 

 غالتونغ يوضح عناصر النزاع الثالثة عند بوهان :1الشكل رقم 

  تناقض 

   

   سلوك موقف 

 

 

Source : Oliver Ramsbotham ,TomWoodhouse, and Hugh Miall , 

ContemporaryConflictResolution –The Prevention , management  and 

transformation of deadlyconflicts- , third Edition , UK: Politypress,  2011, pp 

10 

 

                                                           
1-Oliver Ramsbotham ,Tom Woodhouse, and Hugh Miall , Contemporary Conflict Resolution –The Prevention , 

management  and transformation of deadly conflicts- , third Edition ,)UK: Polity press,  2011  ( , pp 10,11 
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 اختالفاتالنزاع يدور حول  أنيقول " يبدو  john Burton جون بيرتون في حين أن 
موضوعية للمصالح , و يمكن تحويله إلى نزاع له نتائج إيجابية, وذلك بتعاون األطراف مع 

على أساس وظيفي من أجل استغالل الموارد المتنازع عليها " يتجه بيرتون إلى بعضهم البعض 
الوظيفة التعاونية الستغالل نفس المورد تجعل للنزاع اعتبار االختالفات  كمصدر للنزاع وأن 

 .نتائج إيجابية

أنه نوع من أنواع المسابقات "لى تعريفه على إ   Thomas schillingتوماس شيلينغو يتجه 
يسعى المشاركون فيه إلى الفوز بدراسة سلوك واعي و ذكي ومعقد من سلوكيات النزاع أي 

قواعد للسلوك "الصحيح" بمعنى السلوك المؤدي للفوز دراسة سلوك ناجح يشبه البحث عن 
 .1النزاع عبارة عن مسابقة يسعى فيها كل طرف للفوز   دائما , فحسب شيلينغ "بالمسابقة

 

تعرفه المحكمة الدائمة للعدل الدولي على أنه خالف حول نقطة قانونية أو واقعة أو كما 
 تناقض و تعارض للطروحات القانونية أو المنافع بين دولتين 

 على الشكل اآلتي:  خصائص النزاع  Mack and Snyderماك و سنايدرويقدم كل من 

 ينشأ النزاع من أهمية الموقع و ندرة الموارد  -1

 يتورط في النزاع طرفين على األقل  -2

 تشابك األطراف في تفاعالت تتألف من أعمال مقاومة و أعمال مضادة  -3

سلوك و تصرف األطراف يهدف إلى تعطيل ، اإلضرار، إبادة الطرف األخر، أو ضبط  -4
 المعارضة 

 السلطة أو ممارستها  امتالكالسلطة أو ممارستها أو محاولة  امتالكيشمل النزاع أيضا  -5

                                                           
 .7-6ص. ص  مرجع سابق ،سعداني أسمهان ،  -1
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 1للنزاع نتائج اجتماعية مهمة  -6

على "النزاع في كتابه النظرية في العالقات الدولية  حتي يوسف ناصيفو يعرف الدكتور 
 أكثر أوالتوافق في المصالح بين طرفين  عدمأنه تصادم أو تعارض بين إتجهات مختلفة، أو 

، يكمن " القبول بالوضع القائم و محاولة تغييره  عدممما يدفع باألطراف المعنية مباشرة إلى 
النزاع إذن في عملية التفاعل بين طرفين إثنين على األقل و يشكل هذا التفاعل معيارا أساسيا 

 2بشكل واسع النزاعاتلتصنيف 

دمت العديد من التصنيفات للنزاعات الدولية و ذلك وفق معايير مختلفة ، بعضها نسبي كما ق  
السمة العامة  أولهماو غير محدد بدقة ، لكن أي تصنيف بسيط للنزاعات يقوم على معيارين 

للنزاع ) داخلي أم خارجي( و ثانيهما حجم النزاع )كبير أم صغير ( إذن حسب هذا التصنيف  
 اع من النزاعات وهي هناك أربع أنو 

: نزاع مفتوح تشترك في أطراف عديدة و رئيسية و هو يتسم بحدة قتالية نزاع دولي كبير -1
 في إطار حل شامل  احتوائه إالكبيرة و عادة ال يمكن 

يتم التوصل إلى  أن: وهو عادة من نوع الحوادث الحدودية التي يمكن  نزاع داخلي صغير -2
تستطيع أن تمارس  إقليميةعد تفاوض مباشر أو بواسطة قوة كبرى أو إيقافها بسهولة نسبيا ب

 النزاع الحتواءضغطا 

و يشمل الثورات و الحروب األهلية واسعة النطاق و قد يتحول إلى نزاع  :كبيرنزاع داخلي  -3
 خارجي عبر اجتذاب أطراف خارجية و يتطلب جهدا كبيرا سياسيا أو عسكريا الحتوائه 

                                                           
)الدار الوطنية للدراسات و النشر و التوزيع  1.، طالنزاعات الدولية دراسة قانونية دولية في علم النزاعاتكمال حماد، -1

  17-12 .( ، ص ص1998ش.م.م ، 

 293 .، ص(5198بيروت : دار الكتاب العربي ،  ،)1.،طالنظرية في العالقات الدولية ناصيف يوسف حتي ،  -2
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و غير متكررة يمكن احتوائها  محدودة عنف: و يتمثل في أعمال نزاع داخلي صغير -4
 1بسهولة

بين طرفين أو أكثر،  اجتماعيةنستخلص من خالل التعاريف السابقة أن النزاع عملية تفاعلية 
 قائمة على اإلختالف و التباين في المصالح و األهداف ونميز بهذا بين تصورين لمفهوم النزاع 

و بالتالي  انسجاماموضوعي يرى بأن النزاع حالة طبيعية يمكن تغييرها و جعلها أكثر صور ت
النزاع حالة مرضية  أنكن إدارتها ، في حين التصور الثاني هو التصور الذاتي أين يرى يم

 2يمكن حلها من خالل تصحيح التشوه اإلدراكي 

يعتبر مفهوم النزاع من المفاهيم المرنة أو المائعة التي تثير الكثير من الغموض حيث يعّبر و 
، و  Kenneth waltz كينيث والتزبتعبير  elusiveعنه بالكثير من المعاني ، إذ أنه مفهوم 

بعض الدارسين لدراسة عالقات هذا يعني أنه قريب إلى حد ما إلى المفاهيم التي يستعملها 
 األخرى ذلك فمن الضروري التمييز بين مفهوم النزاع و المفاهيم ، 3الدول ذات النهج النزاعي

 .و الحرب األزمة ،التوتر كالصراع،المشابهة له 
 

 الصراع -1

إن أول تحدي يواجه الباحثين فيما يخص التمييز بين النزاع و الصراع هو إشكالية ترجمة 
مفهوم  استعمال أنباإلنكليزية إلى اللغة العربية ، إذ  conflictأو  بالفرنسية conflitمفهوم 

 يبرز إاّل في الدراساتالنزاع أو مفهوم الصراع للتعبير عن التفاعالت السلبية بين الدول ال 

الخلط بين المفهومين في الكتابات السياسية ، و أحيانا عند عدد من  يتمحيث العربية، 
في وضع  االجتهادو السياسية و القانونية ، لذا تعتبر محاولة  االجتماعيةختصين في العلوم الم

                                                           
  16-15 .( ، ص ص2011، )الجزائر: دار بلقيس،  مدخل إلى حل النزاعات الدوليةحساني خالد ،  -1
 8 .,صمرجع سابقسعداني أسمهان  -2
، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة منتوري  1988-1963النزاع في العالقات الجزائرية المغربية  بوزرب رياض ، -3

 )منشورة(16.،ص 2008قسنطينة ، ،
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مفهومي النزاع و الصراع مسؤولية منهجية تشير ضمنيا إلى تبرير تبني مفهوم النزاع ن حدود بي
 1بدل الصراع 

و  االختالفاتيعّرف الصراع على أنه تنازع اإلرادات الوطنية و القومية ، وهو ناتج عن 
اف الدول و إمكانياتها، و ال يتخذ الصراع شكل المواجهة المسلحة ، و إن التناقضات بين أهد

أو عالميا أو تكنولوجيا ، و  اقتصادياكانت أشكاله و مظاهره تتعدد ، كأن يكون سياسيا أو 
الصراع تتعدد وسائله كأن تكون حصارا أو تهديدا أو تحالفا أو تحريضا ، وتتعدد أسبابه كأن 

و في مجمل مظاهر الصراع ال تقع  اجتماعيةإستراتجية أو أو  اديةاقتصتكون سياسية أو 
 الحرب 

في  اختالفتصادم المصالح )الدولي لبحوث الصراع فيعرفه على أنه  هايلدبرغأّما معهد 
المواقف( على القيم الوطنية على األقل بين طرفين  من الجماعات المنظمة و الدول و 
مجموعة من الدول و المنظمات التي هي مصممة على السعي نحو تحقيق مصالحها و نصرة 

 قضاياهم

أفعال جارية تتعارض مع  أوهو وجود أنشطة ،حادثة  كارل دويتشو الصراع في نظرة 
و هو الذي يمنع أو يعرقل حدوث أو  أخربعضها البعض و هو النشاط الذي ال يتفق مع واحد 

 كبيرا مثل الحرب  أوفعالية النشاط الثاني ، الصراع يمكن أن يكون صغيرا كوجود خالف 

المزيد من  امتالكأن الصراع هو إرادة المجتمع في  Rymon Aron ريمون أرون يعتبر 
 .آليةاألشياء و العيش بنحو أفضل ما يجعل الصراع 

أو مسلحا  ا، سلمييكون مباشرا أو غير مباشر الميادين،عليه فالصراع ظاهرة طبيعية في كل و 
إذ  االتجاهاتختالف في المواقف و اإلبهذا المعني فإن الصراع هو حالة من  كامنا.واضحا أو 

،و لذلك عادة ما يكون الحديث عن إدارة الصراع و ليس حله  أعمق من النزاع اعتبارهيمكن 

                                                           

 - المرجع نفسه ، ص 171
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و مختلف وسائل حل النزاعات ، فالصراع أوسع مثل الصراع الحضاري بين اإلسالم  باستخدام
، إذ غالبا ما الشرقي و الغربي  وجي بين ما كان يعرف بين المعسكراإليديول، و الصراع بالغر 

و يؤثر على عالقات الحاضر و المستقبل ، كما 1يمتد الصراع لعقود طويلة بل لقرون عديدة 
انه مشحون بالعواطف و المشاعر و الرموز، و لهذا فهو متأصل في إدراكات الشعوب على أن  

ي صراع هو "عدو أبدي" ، و كل هذه الصفات تجعل مفهوم الصراع "اآلخر" الذي نحن معه ف
يختلف عن مفهوم النزاع من حيث العمق و الشدة و االمتداد ، و لهذا عادة مانبحث عن السالم 

 2تسوية عندما نكون في حالة نزاع  نعندما نكون في صراع ، وع

 الدولي  التوتر -2

إلى حالة عداء و تخوف و شكوك و تصور بتباين المصالح ، أو ربما الرغبة  التوتر يشير
، غير أنه يبقى في هذا اإلطار دون أن يتعداه ليشمل تعارضا  االنتقامفي السيطرة أو تحقيق 

و التوتر حالة سابقة فعليا و صريحا و جهودا متبادلة من األطراف للتأثير على بعضهم البعض 
لك فإن ب ذان، إلى جو في الغالب ما تكون أسبابه مرتبطة بشكل وثيق بأسباب النزاع  للنزاع

التوترات إذا تحولت إلى شكل خطير ، قد تكون بدورها عامال مساعدا أو رئيسيا لحدوث النزاع 
و  االنفعالأنه يشير إلى حالة من الشدة و ، كما  3لما أنه يؤثر على عملية صنع القرار طا

 -التي تعبر عن بداية خروج النزاع من مرحلته الكامنة إلى العلن ، فتوتر العالقات بين الدول
  كثيرا ما ترافقه الحمالت الدعائية  –بينها ى نهجا نزاعيا فيما خاصة بين الدول التي تتبن

                                                           

1- عبد السالم جحيش ، سليمان أبكر محمد ، دور األطراف الخارجية في النزاعات الدولية :دراسة حالة النزاع في إقليم 

ص.  دارفور 2003-2014 ، ط.1،) برلين: المركز العربي للدراسات اإلستراتجية و السياسية و االقتصادية ،2018،( ص
22_23  

 18.، صمرجع سابقبوزرب رياض،  -2
، رسالة  الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة على ضوء االتجاهات النظرية الجديدةلنزاعات حشاني فاطمة الزهراء ، ا -3

 19 .، ص2008جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية و اإلعالم ، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ، ستير،ماج
 )منشورة(
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فالتوتر إذن يعكس أن الخالفات وصلت إلى الحد الذي ال يمكن .الهجمات اإلعالميةو 
 1تجاهلها و إخفائها 

التوتر الدولي عبارة عن مواقف نزاعية ال تؤدي مرحليا على األقل  مارسيل ميرلو حسب 
 ، ومن أهم أسباب التوتر الدولي نذكر ما يلي على سبيل المثال ال الحصر: 2إلى اللجوء للقوة 

 االستفزازاتإدالء رئيس دولة كبرى بتصريح ينطوي على  -1

 توجيه تهديد من دولة كبرى إلى دولة أخرى يتضمن التلويح بالحرب  -2

 الحرب النفسية انتشارتهجم الصحف و اإلذاعات ضد طرف معين و  -3

 حشد الجيوش على الحدود  -4

 3السلم و األمن المتبادل  معاهداتخرق إحدى  -5
 

و جهود وعليه فإن التوتر ليس كالنزاع ألن هذا األخير يشير إلى تعارض فعلي و صريح 

م البعض ، كما أن التوتر الدولي  هو بداية لحالة همتبادلة بين األطراف للتأثير على بعض

نزاعية و ال يتعارض وجوده مع وجود حاالت التعاون بينما النزاع هو حالة صراعية ال تتضمن 

ن ، و قد ال يتحول التوتر إلى نزاع إذا تمكن األطراف من الحد من شدة التعارض عالقات تعاو 

  أقل حدة من النزاع الذي بدوره األخيرهذا  أنفي المواقف و ذلك بإدارته بطريقة عقالنية ، إذ 

 
                                                           

 20 .، صمرجع سابق  بوزرب رياض ، -1

 15 .، ص مرجع سابقعبد السالم جحيش ، سليمان أبكر محمد ،  -2
، جامعة الحاج لخضر باتنة كلية  ستير، رسالة ماجاألسرائلي–البعد الديمغرافي في النزاع الفلسطيني موسى بن قاصير ،  -3

 ، )منشورة( 17.، ص2008الحقوق ، قسم العلوم السياسية ،
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 1يعتبر أشمل من التوتر الدولي فالعالقة بينهما هي عالقة الجزء بالكل  

 :األزمة الدولية -3

 األزمة الدولية بأنها عبارة عن تفجيرات قصيرة  C-Mclland تشارلز ماكليالنديعّرف  

SHORT BUNSTS   تتميز بكثرة و كثافة األحداث فيها ، و تتميز األزمات الدولية بالسلوك
 2المتكرر أيأن كل أزمة تأخذ مسارا مماثال لغيره 

سائدة عن الواقع بطريقة  اقتراحاتاألزمة الدولية بطبيعتها تطرح  نفيعتبر أ كونت ليامو أما 
خاصة و حادة و عندما يواجه صانعي القرار السياسي بهذا الواقع بطريقة مفاجئة تتسم بوجود 

 خطر محدق و عدم يقين بما سيحدث 

الدولية عبارة عن تسلسل  فاألزمة  Diesing ديزينجو   Snyderرجلن سنايدوحسب كل من 
تفاعلي بين حكومة دولتين أو أكثر في صراع شديد ال يصل إلى درجة حرب حقيقية و لكن 

 3يحوي بين طياته بدرجة كبيرة احتمالية نشوب تلك الحرب 

أن األزمة تبدأ عندما تقوم دولة ما بفعل تكون تكلفته  n FergusonAlla رغسون يفأالنويقول 
 : بثالث خصائص رئيسية  هيرمانحسب  األزمةكبيرة لدولة أخرى  و تتميز 

 حيث أنها تحمل طابع المفاجئة لصانع القرار أو حتى للمالحظ البسيط  :المفاجئة -1

 الفعل تكون تكلفته كبيرة بالنسبة للطرف اآلخر  أن: أي  التهديد العالي لألهداف -2

أي أن صاحب القرار لديه اهتمامات أخرى، و ليس له  :للتصرفق الوقت المتاح يض -3
 الوقت و المعلومات الكافية للتصرف 

                                                           
 15 .، ص مرجع سابقعبد السالم جحيش ، سليمان أبكر محمد ،  -1

 122 .،  صمرجع سابقجيمس دورتي ، روبرت بالتسغراف ،  -2
(  2011، )الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، إدارة األزمة و إستراتجية المواجهة ول الرويلي،هعلي بن هل-3

 3.ص
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إلى جانب هذه الصفات ، تتميز األزمة بكثرة األحداث فيها و قصر مدتها ،و إن لم يتم 
 سلوك األزمة الدولية  وطبقا لتعريف مجمع، 1إدارتها بشكل مقبول قد تؤدي إل الحرب 

International Crisis Behaviour (ICB)،عن حدوث تغير فاألزمة تعبر عن موقف ناجم 

 في البيئة الخارجية أو الداخلية للقرار السياسي، و تتسم بثالثة خصائص رئيسية: 

 قيام تهديد للقيم األساسية للمجتمع  -      

 ترجيح إمكانية الدخول في مواجهة عسكرية  -      

 2إدراك أن هناك وقتا محدودا للرد على هذا التهديد  -      

نقطة تحول العالقات  بأنهاالدولية  األزمة Boulding Kenneth كينيث بولدينغو قد عّرف 
، و يتناول هذا  السياسيهي أزمات النظام  األزمة الدولية أنالدولية أو النظام السياسي  أي 

التعريف األزمة باعتبارها ظاهرة دولية تحدث في إطار النظام الدولي نتيجة للتفاعالت القائمة 
 بين وحداته ، و تنطوي على أخطار محتملة تهدد العالقات الدولية 

هي تحول فجائي عن السلوك المعتاد بمعنى تداعي سلسلة من التفاعالت يترتب  فاألزمة
، مما المصالح الجوهري للدولة أو، اجئ ينطوي على تهديد مباشر للقيمعليها نشوب موقف مف

قرارات سريعة في وقت ضيق و في ظروف عدم التأكد و ذلك حتى ال  يستلزم ضرورة إتخاذ
 .مواجهة  أوفي شكل صدام عسكري  األزمةتنفجر 

مفهوم األزمة يقترب من مفهوم النزاع ، الذي يجسد تصارع إرادتين و  أنو عليه نستنتج 
 أنمير، كما تضاد مصالحهما، إاّل أن تأثيره ال يبلغ مستوى تأثيرها الذي يصل إلى درجة التد

  األزمة، التي يستحيل تحديدها في  أهدافهو أطرافه و  هاتجاهاتالنزاع يمكن تحديد أبعاده و 

                                                           
  20 .،صمرجع سابق حشاني فاطمة الزهراء ، -1
  26 .، ص(1993القاهرة : مركز األهرام للترجمة و النشر ،  )،إدارة األزمات في عالم متغيرعباس رشدي العماري،  -2
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، و هو ما يختلف عن األزمة التي تنتهي بعد  و تتصف العالقة النزاعية دائما باإلستمرارية
 1تحقيق نتائجها السلبية أو التمكن من مواجهتها 

 الحرب : -4

تعريفات كثيرة للحرب في العلوم السياسية و القانون الدولي ، و اختلفت تبعا لدوافعها  قدمت 
و الزمن الذي تستغرقه و النتائج التي تخلفها ، ألن الحرب في كل األحوال تعد  أحجامهاو 

 2من حالة السلم إلى حالة متناقضة تماما وهي حالة النزاع عنيف  انتقال

في أغلب التعاريف على أنها عنف  جاءتمفهوم الحرب بإستعمال العنف ، و لهذا  ارتبطلقد 
بأنها األساليب  الحربRymon Aron ريمون أرون  ف، يعرّ منظم بإستعمال القوات المسلحة 

الحرب هي صراع مسلح يقع بين الدول بهدف  أنفيعتبر  روسوأما  3العنيفة للتنافس بين الدول
 4وسائل تم تنظيمها بموجب القوانين الدولية  باستخدامفرض التوجهات السياسية 

إعتبارها  يمكنأنها نزاع مسلح بين جماعات سكانية   Djhenssonأ.جونسون  اعتبرهاو 
وحدات عضوية ، كالقبائل و الجماعات الدينية أو األحزاب السياسية و الطبقات اإلجتماعية ، 

عرف الحرب على أنها نزاع بين  راسل برتراند أنفي حين و اإلقتصادية و كذلك الدول 
تشويه أو تعطيل أكبر عدد ممكن من المجموعة  أومجموعتين تحاول كل واحدة منهم قتل 

 للوصول إلى هدف تعمل من اجله األخرى 

للحرب و  االجتماعيوهنا يتسم التعريف األول بالشمولية من حيث إعتماده على المعيار 
تشكل هذه الجماعة  أنأ إليها أي جماعة بشرية ، دون بالتالي إدخاله لكل سلوكية نزاعية تلج

 وحدة سياسية بالمعنى الحديث .

                                                           
  18-17. ، ص صمرجع سابق عبد السالم جحيش ،  -1
  14 .، صمرجع سابقموسى بن قاصير،  -2

  97 .،( ص1992،) الجزائر: موفر النشر ، العالقات الدولية  عبد العزيز جراد، -3
 15.صمرجع سابق ، حسين قادري، -4
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اتين الطرفين هما مجموعتين دون تحديد طبيعة ه أنأما التعريف الثاني فإنه ينطلق من 
 المفهوم مفتوحا كما أنه بحيث لم يبين هل هي دول أم جماعات عرقية حيث بقيالجماعتين 

، فالحرب 1تشويه و العرقلة هي الوسائل المستعملة في الوصول إلى الهدف يعتبر القتل أو ال
إلى درجة التصادم العسكري المباشر  يمكن أن يبلغه النزاع حيث يصل الطرفانهي أعلى 

 2مختلف أساليب اإلكراه المادي بإستخدام

أن الحرب هي أداة للنشاط السياسي و ال Carl von Clausewitz زكلوزوفيتويقول  
و 3الحرب ليست إال إستمرار للسياسة بوسائل أخرى  أنتنفصل عنه بأي شكل من األشكال و 

هناك من يرى أن الحرب هي قتال مسلح بين الدول يهدف إلى تحقيق أغراض سياسية أو 
ب تتميز بالخصائص قانونية أو إقتصادية أو عسكرية و يظهر من خالل هذا التعريف أن الحر 

 التالية: 

: أن الحرب تختلف عن الحرب األهلية أو الحمالت المسلحة ضد الثوار، ألنها قتال بين  أوال
 .قوات حكومية للدول

 

  المتحاربتين للدولتين  : أن يكون القتال قتاال مسلحا بين قوات عسكريةثانيا 
 

 قانونيا أم عسكريا، غرض سياسياتحقيق غرض معين سواء أكان هذا ال تهدف الحرب إلى :ثالثا

                                                           
 16 .،صمرجع سابق موسى بن قاصير،  -1

  20 .ص مرجع سابق، حشاني فاطمة الزهراء،-2

( قام بعد محاصرته لنابليون بإنشاء أكاديمية عسكرية في 1831-1780: جنرال و مفكر عسكري ) زكارل فون كالوزفيت

 برلين ووضع مؤلفه الضخم الحرب الذي أثر كثيرا في عقيدة أركان الحرب األلمانية 

 - كارل كالوزوفيتش ، عن الحرب ، ترجمة سليم شاكر األماسي،) عمان : المؤسسة العربية للدراسات، 1977( ، ص. 7353
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 1دولية اتفاقاتو هذه القواعد عرفية، أو ،وفق قواعد حددها القانون الدولي تجري الحرب :رابعا

فقد ، قد ذهب بعض الباحثين إلى أبعد من ذلك فحددوا العنف في الحرب تحديدا كمياو 
وط الحرب وجود ألف قتيل كحد أدنى للنزاع أنه من بين شر  و سمول ديفيد سينغرر اعتب

 2المسلح 

أن الحروب بين  rDavid Singe ديفيد سنجر اعتبرو في دراسة له بعنوان مشروع الحرب 
النظام الدولي في طرفي النزاع و  أعضاءالدول هي صراعات مسلحة تضم على األقل أحد 

 .3تخّلف ما ال يقل عن ألف قتيل في العام 

 في التفريق بين النزاع و الحرب هناك رأيين :و 

 أنيقول أن النزاع المسلح أشمل من الحرب ، ألن قبل الوصول إلى الحرب يمكن  : 1الرأي
 نمر عبر مراحل متعددة يشملها النزاع و ال تشملها الحرب 

الحرب أشمل من النزاع كونها أوسع نطاق و قد تدوم مدة طويلة و النزاع في هذه  : 2الرأي
 الحالة ما هو إال مرحلة أولية قد تسبق هذه الحرب طويلة األمد 

الحرب و النزاع يستعمالن كمعاني مختلفة كوصف مظاهر مختلفة  أنهناك من يقول  في حين
 4ل نزاع حدودي و ليس حرب حدودية ( ) حرب استباقية و ليس نزاع استباقي ، كما نقو 

و بأسلوب واحد وهو ،صورة واحدة عن النزاع بكونها ال تتم إاّل في و عليه فأن الحرب تختلف
 تتنوع مظاهره أنفي حين أن النزاع يمكن  الصدام المسلح بين األطراف المتنازعة ،

 
                                                           

 1- عبد السالم جحيش مرجع سابق ، ص. 19 

 295 .، صمرجع سابق ناصيف يوسف حتي ،  -2
دار هومة ، )الجزائر:دراسة نقدية وتحليلية، -فض النزاعات في الفكر و الممارسة الغربيةمحمد أحمد عبد الغفار ،  -3

 111-110 .ص( 2003
  21 .،صمرجع سابقحشاني فاطمة الزهراء،  -4
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 1إيديولوجياأو  أشكاله فقد يكون سياسيا اقتصادياو  

 وعموما تمثل كل من الحرب ، التوتر، و األزمة مراحل متقدمة أو متأخرة للنزاع ، تتفاوت من
 يبدأ أول األمر بالتوتر ثم ينتقل درجة خطورتها و تهديدها لألمن و السلم الدوليين فالنزاعحيث 

 2الطويلة أو قصيرة المدى  و التي تقود إلى حرب محدودة ثم شاملة  األزمةمرحلة إلى 

 

 العوامل المؤثرة في النزاعات الدولية : المطلب الثاني

من ظواهر العالقات الدولية بأنها ظاهرة ديناميكية متناهية تتفرد ظاهرة النزاع عن غيرها 
لك إلى تعدد أبعادها و تداخل مسبباتها و مصادرها و تشابك تفاعالتها و و يرجع ذ التعقيد،

تأثيراتها المباشرة و غير المباشرة و تفاوت المستويات التي تحدث عندها ، و ذلك من حيث 
 3المدى أو الكثافة أو العنف 

 يويؤثر في النزاع عدة عوامل على المستويين الداخلي على المستويين الداخلي و الخارج
يدخلون  أشكال التبادل بين الفاعلين الذين بالعوامل مجمل الشروط التي تتحكم في كافةويقصد 

 4إطار هذا النظام في 

 :الداخلية أوال العوامل

يوجد العديد من العوامل الداخلية التي تؤثر في النزاعات الدولية ، من بينها العامل الجغرافي 
كما غرافي ،العامل اإلقتصادي ، العامل السياسي، و غيرها من العوامل األخرى و ، العامل الديم

 أنها تتفاوت في تأثيرها من دولة إلى أخرى 
                                                           

تسوية المنازعات الدولية مع دراسة مقارنة لبعض مشكالت الشرق مهنا محمد نصر، معروف خلدون ناجي ،  -1
 9.،)القاهرة: مكتبة غريب (،صاألوسط

 95ص.  ،سابقمرجع  عبد العزيز جراد، -2
 27.كمال حماد، ، ص -3

 145 .، ص(1986القاهرة : المستقبل العربي، )نافعة ، :حسنتر، 1، طسوسيولوجيا العالقات الدولية ميرل مارسيل،  -4
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 : العامل الجغرافي -1

دور المناخ، طبيعة األرض، أهمية  :الطبيعيةمجموع العوامل  الواسع،تضم الجغرافيا بمعناها 
 1الموارد المعدنية و موارد الطاقة إضافة إلى الموقع الجغرافي للدولة

والتي تعتمد في المقاالت Journal of Conflict Resolution وحسب مجلة حل النزاعات 
نشرته التي تنشرها على إيجاد ارتباطات قابلة للتحميص بين مؤشرات كمية ، و أهم عمل 

( تحت 1998)  EllingsenوHuge المفكران  المجلة في موضوع البيئة و النزاعات هو مقال
حيث  البيئية: العالقة السببية بين التدهور البيئي و النزاعات الدولية " الندرةما وراء عنوان 

 النزاعات : بانفجارا عالقة مللقياس له نقابال ناكتشف الباحثان وجود مؤشرا

 تراجع مستويات خصوبة التربة )المجاعة ، سوء التغذية ،...( •
 التصحر، تراجع مستويات تساقط األمطار ،..(استنزاف الغابات ) •

، إذ وجدوا روابط مباشرة  PRIOوهو ما أكده باحثو المعهد الدولي لدراسات السالم في السويد 
 2البيئي و ندرة الموارد و انتشار العنف في القرن اإلفريقي و حوض النيل  األداءبين تراجع 

في  فإن الاّلتكافؤ في توزيع الثروات الطبيعية يؤدي إلى الاّلتكافؤ مارسيل ميرلل وفقاو 
إلى سببين : األول طبيعة المناخ ، التضاريس و طبقات الفرص بين البشر، و يرجع ذلك 

ت غير متكافئة و يشكل العامل التاريخي في تقسيم الحّيز إلى وحدااألرض و الثاني هو دور 
 3هذا مصدرا دائما للتنافس و الصراعات  ؤعدم التكاف

                                                           
  30 .، ص(1980بيروت: دار الطليعة للطباعة و النشر ، مارس )خضر خضر، :تر ،1،طالعالقات الدوليةدانيال، كوالر-1

دور التنافس حول الموارد الطبيعية النادرة في تفجير النزاعات الدولية و الداخلية  دراسة حالة األلماس و  عادل زقاغ ،" -2
 2019مارس  http://boulemkahel.yolasite.com/resources/   ،17فيالنفط"

 150-149 .، ص صمرجع سابق ميرل مارسيل،  -3

http://boulemkahel.yolasite.com/resources/
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وجود عالقة )باحث في المعهد الفدرالي السويدي( فقد رفض  Grunther Baechlerأما 
هناك متغيرات سوسيولوجية وسيطة هي  أندرة الموارد و تفجير النزاعات ، بل يرى مباشرة بين ن

 المسؤولة عن ذلك مثل : 

 التهميش : إذ يتم تخصيص الموارد النادرة لمناطق دون أخرى  •
 اإلنتماء ، وفق منطقفراد دون آخرينو التمتع بها أل السماح للنفاذ إلى تلك المواردالتمييز: •

 1...الجهوي، اإليديولوجي الديني، اللغوي،اإلثني، 

يشكل موضوعا للتنافس بين الدول ، وهو  L’espaceأن الحّيز  مارسيل ميرلو يعتبر 
 فة : مختل أشكالتنافس يعبر عن نفسه في ثالثة 

تنازع الدول حول المناطق اإلقليمية ذات األهمية اإلتصالية أو المحتوية على الموارد التي  -1
 ( Beagleيمكن إستغاللها ) مثل تنازع شيلي و األرجنتين حول قناة 

التنازع الناتج عن رغبة الدول في تملك الثروات البحرية ، إذ أصبحت البحار منطقة  -2
انت مفتوحة للمالحة البحرية و هذا التنافس شجع بدوره النزاعات للتنافس اإلقتصادي بعد أن ك

تحديد الخطوط  في، أضف إلى ذلك النزاعات الناجمة عن الصعوبة داخل الجزر  االستقاللية
الفاصلة بين حقوق الدول البحرية في عدد من أقاليم العالم و التي تفرض تضاريسها مثل هذا 

 ( إيجيهاليونان حول تقسيم بحر  التحديد )مثل النزاع بين تركيا و

على الثروة و إتباع طرق و أشكال أخرى للبحث عن  االستحواذالتنافس بين الدول بغية  -3
ومن بين هذه الطرق غض النظر عن التجاوزات التي تقوم  المباشر، االحتاللالنفوذ بدال من 

 .معهابها تلك الدول و إبرام عقود تجارية 

                                                           
 مرجع سابق عادل زقاغ ،  -1
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، فإنه يتعين علينا لحساب الحّيز المشغول فعال ، أن نضيف إليه تلك  ميرل حسب و
األراضي اإلستراتجية الواقعة خارج الحدود ،فالدول تسعى دائما لتوسيع نطاق و حدود األراضي 

 التي تسيطر عليها وذلك من خالل : 

ة القوة مواجهالعمل على إحاطة نفسها بعدد من الدول التي تستخدمها كحواجز وقائية في  •
 المنافسة 

العمل على الحصول على قواعد عسكرية )بّرية وبحرية( خارج حدودها مما يتيح لها حماية  •
 أفضل مع إمكانية الوصول إلى الخصم بسهولة ومن أماكن بعيدة عن حدودها 

يرى بأنه يعد  ميرلالحرب أو السلم فإن  احتمالورغم أهمية الدور الذي يلعبه الحيز في 
 . 1موضوعا للنزاع أكثر من كونه عامال من العوامل 

 العامل اإلقتصادي : -2

في الدراسات التي تعنى بظاهرة الحروب هي قضية العالقة  نتشاراإمن أكثر القضايا العلمية 
يلعب دورا مهما  فاالقتصاد2بين السياسات العدوانية للدول و بين الحالة التي عليها اقتصادياتها

، و التاريخ يقدم لنا أمثلة عديدة على النزاعات الناجمة عن منافسات في الحياة الدولية
من أجل السيطرة على الموارد األولية ، صراع من اجل الحصول على منافذ اقتصادية : صراع 

 .3تجارية ، صراع من اجل السيطرة على األسواق 

فإن المحافظة على المصالح المسيطرة يؤدي في النهاية إلى دعم  مارسيل ميرلوحسب 
لظهور بما يفسح المجال  Le développement de sous-développementوتطوير التخلف 

وضع نزاعي في العالقات الدولية و يمكن تشبيهه بوضع الصراع الطبقي ، وهذا كله راجع إلى 

                                                           
 194-156 .، ص صمرجع سابق ميرل مارسيل،  -1
 156 .( ، ص1971،) بيروت:الدار المصرية للطباعة و النشر ،  مدخل إلى علم العالقات الدوليةبدوي محمد طه،  -2
 27.ص مرجع سابق ، كوالر دانيال،  -3
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 االقتصادياتمية لعملية توزيع الموارد لتطوير عدم التكافؤ بين الشعوب بسبب السمة التحك
 1المحلية 

 العامل الديمغرافي :   -3

يكتسي العامل الديمغرافي أهمية كبيرة من حيث مدى تأثيره على احتمال الحرب و السلم فقد 
عملية ذات أن الحروب الحديثة هي  Paul Ribotبول ريبوالفرنسي  االجتماعاعتبر عالم 

 طرديا مع حجم الفائض عنف هذه الحروب يتناسب أنبيولوجية في األساس ، و طبيعة 
 2الذي يمثل القوة الرئيسية الضاغطة في اتجاه وقوع الحرب البشري 

فإن ) أستاذ بجامعة تورنتو الكندية (   Thomas Homer Dixon لتوماس هومروفقا و 
تضافر عدة عوامل منها تزايد عدد السكان ، الذين يتقاسمون الحجم ذاته من الموارد قد يؤدي 

يضطر بعض المجموعات إلى الهجرة و بالتالي زيادة الضغط إلى تزايد مستويات الندرة ، مما 
د الذي يقود في النهاية إلى تصاع الشيءعلى الموارد في المناطق المستهدفة بموجات الهجرة ، 

 3األصوات المناوئة لألجانب

حجم السكان إذا تزايد على نحو ال  أنفي هذا الموضوع تؤكد على  اآلراءكما أن أهم 
يتناسب مع موارد الدولة ، و استحال الوفاء بفجوة الموارد المطلوبة لهؤالء السكان من خالل 
التفاعالت السلمية ، يمكن أن يكون مصدرا للصراع ، كذلك هناك من يرى أن توزيعا عمريا 

ك أيضا الفكرة القائلة بأن يكون مصدرا لسلوك صراعي للدول ، وهنا أنمعينا للسكان يمكن 
تحركات السكان في الماضي ،  أنكما يكون مصدرا للنزاع الدولي ،  أنتركيب السكان يمكن 

 أماكانت مصدرا للنزاعات بين الدول بقدر ما كانت تمثل انتهاكا للحدود السياسية القائمة ، 
ياسية و يمكن لهذا الوجود المشروع للقوى العاملة عبر الحدود الس شكل االنتقالفقد أخذت  اآلن

                                                           
  239-240 .، ص صمرجع سابق  مارسيل، ، ميرل -1

 32. ، صمرجع سابق كمال حماد،  -2
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 إتباعيكون مصدرا للنزاع بين الدول المرسلة للعمال و الدول المستقبلة لها ، بسبب  أنأيضا 
 1ضد مواطني الدول المرسلة للعاملين لديها الدول المستقبلة للعمال سياسيات تميزية 

 :السياسي العامل -4

هي طبيعة  أو السلم و لعّل أهم هذه العوامل العوامل السياسية على احتمال الحرب تؤثر
 وقد أكد اغلب الباحثين، 2استقرار الحكومة ، ووجود صراعات سياسية داخلية،السياسي  النظام

إلى الشرعية السياسية التي  السياسية السلطوية هي سبب النزاعات ، ذلك أنها تفتقدأن النظم 
لما أسماه الضمان  أهم أسباب االستقرار و تفادي الصراعات ،فالشرعية السياسية هيمن  تعتبر

 لألمم،  وهو ما أكده السكريتير العام السابق  3الفيلسوف األلماني هيجل بالدولة المنسجمة
إن   1988 قّدمه إلى مجلس األمن في أفريل إفريقيافي تقرير له عن  كوفي عنانالمتحدة 

طبيعة السلطة السياسية في كثير من الدول اإلفريقية و النتائج الحقيقية و المتوقعة لإلستيالء 
 4على السلطة و الحفاظ عليها في آن واحد تعتبر المصدر الرئيسي للنزاع عبر القارة  

ي و إرساء السلم ف االستقراروعلى عكس النظم التسلطية ، تؤدي النظم الديمقراطية إلى 
الدولية ، و هذا ما أكده عديد الباحثين حيث اعتبروا أن الدول الديمقراطية ال تحارب العالقات 

بعضها البعض ، و أن زيادة عدد الدول الديمقراطية في النظام الدولي تجعله أكثر أمنا وسالما  
د أقاليمه غير أن أثر التحول إلى الديمقراطية في نشر السالم في النظام الدولي ككل أو في أح

ال يتضح إال بعد أن يتجاوز عدد الدول الديمقراطية في النظام الدولي أو في ذلك اإلقليم الفرعية 

                                                           
 32-33 .، ص صنفس المرجع السابق كمال حماد،  -1

2-Hoffman Stanley, Contemporary theory in international relations, fifth edition, United States of America : 

prentice-hall, Inc, June 1965, pp, 211 
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حّدا معينا، فقد ثبت أن عملية التحول الديمقراطي ذاتها يصاحبها عادة نمو في المشاعر 
 1القومية ، مما يزيد احتمال نشوب نزاعات و تفجر صراعات على أسس قومية 

مازالت تلعب الرئيسة التي كانت و  وتعد النخبة السياسية و طبيعة دورها عامال من العوامل
 2محوريا في خلق النزاعات الدولية و تسويتها دورا 

 ثانيا العوامل الخارجية :

جهة و ين ميل الدولة لخوض الحرب من لقد شككت العديد من الدراسات في العالقة ب
، فقد توصل كل من المفكران بيئة متخذ قرار الحرب فيها من جهة أخرى البنيوية و خصائصها 

Geller و David Singerف الداخلية خوض الحروب و الظرو  ضعف العالقة بين إلى 

للدول المتصارعة ، مثل ضغوط سكانها و مساحتها الجغرافية ، و مستوى التنمية اإلقتصادية 
ية، و شكل النظام السياسي التجارية وثقافتها الوطن فيها ، و المرحلة التي تمر بها في الدورة

نخراط الدولة في نزاع أو حرب مع دولة أخرى و عّدة إالمقابل وجدوا عالقة بين احتمال في فيها،
 3عوامل خارجية

ة كل عناصر البيئة الدولية التي تقع خارج حدود الدولة ، و و تشمل العوامل الخارجي
تتضمن طبيعة النسق الدولي الذي تتفاعل فيه الوحدات السياسية و سلوك الوحدات الدولية 

دولية أو شركات اقتصادية أو تجارية و بمعنى آخر، فهي األخرى سواء كانت دوال أو منظمات 
 .و أوضاعها و التغيرات التي تطرأ عليهاتضم كل تفاعالت عناصر البيئة الدولية 

                                                           

1- سالم أحمد علي،"عن الحرب و السالم مرجعة ألدبيات الصراع الدولي"، في السياسة الدولية ، العدد 170 ، ألقاهرة  أكتوبر 

 2007 ، ص. 16
 https://www.aljazeera.net،25/3/2019/في أسباب و محركات الصراعات الداخلية العربية  سامي الخزندار، -2
  8.، صمرجع سابقسالم أحمد علي، -3
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تنقسم العوامل الخارجية إلى العوامل اإلقليمية و العوامل الدولية ، فعلى المستوى اإلقليمي إذ 
، فقد يكون حّلها يمكن أن يكون التجاور بين األطراف عامال مهما في الصراعات و في اإلمكان

 1نزاعات المصادر أو الحدودسببا في نزاع ما، كما في التجاور 

هناك عدة عوامل تزيد من احتمال وقوع حرب بين دولتين ف David SingerوGeller ـفوفقا ل
و أوهي التجاور )أي وجود حدود مشتركة ( ، أو التقارب )مثل وجود مسطح مائي بينهما ( 

التوازن و على األقل غير متقدمة اقتصاديا (أن إحداهما  يوى التنمية اإلقتصادية فيهما ) أمست
) أي أنهما في دورة القوة و قد ع قوة األخرى و تراج إحداهمافي قدراتهما مع صعود قوة 

 2يتبادالن موقعيهما فيها (

جماعة عرقية سياسية مشتركة في الدولة  122إلى أن هناك حوالي  Gellerو أشارت دراسة 
كون له نزاع في دولة ما ي اندالعو الدولة المجاورة لها ، وترتبط فيما بينها بروابط اللغة ، و أن 

في دولة أخرى من بينها حركة المتمردين و حركة الالجئين عبر الحدود و  انعكاسات و آثار

 3تتم في الدولة المجاورة لدى نفس القومية  أنعرقي التي يمكن عملية الشحن و الحشد ال

 : المعنونة ب Will Mooreو  David Davisدراسة  أكدتهو هذا ما 

“Ethnic matter: transnational ethnic alliances and foreign policy behavior”  

عابرا للحدود بين  إثنيافحينما تضم دولتان أفراد من نفس الجماعة اإلثنية ، فإنهم يشكلون تحالفا 
تلك الجماعة اإلثنية في إحدى الدولتين ، ويزيد مستوى النزاع بين الدولتين إذا كان أفراد 

خرى أقلية ال الدولتين يشكلون أقلية ذات مكانة متميزة ، بينما أفراد الجماعة ذاتها في الدولة األ
 4تتمتع بمكانة متميزة 

                                                           
بيروت: مركز دراسات الوحدة  )سمير كرم ، :تر ، 1ط، الوساطة في الخالفات العربية المعاصرةياسين حمدان نهلة،  -1

 153-152ص ،ص(2003العربية ، أوت 

 10 .، صمرجع سابق سالم أحمد علي، -2
 117 .صمرجع سابق محمد أحمد عبد الغفار،  -3
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أّما على المستوى الدولي فإن السمات المختلفة للنظام الدولي و كذلك بنية النظام و طريقة 
 1توزيع القوى فيه في مرحلة معينة تؤثر كلها في سلوكيات الوحدات أعضاء النظام 

خصائص النظام الدولي المساعدة على انتشار   John Vasquez جون فاسكزفقد لخص 
الصراعات الدولية ، معتبرا أن الدول األقوى في النظام هي األميل لخوض الحروب ، فحين 
يتغير ميزان القدرات العسكرية سريعا بين الدول الكبرى المتعادية حتى تقترب من درجة التعادل، 

 الدول الكبرى على قواعد اللعبة السياسية  حرب ،أّما إذا اتفقت يزداد احتمال انجرارها إلى

و األعراف الدولية بما يحد من قدراتها على التصرف منفردة ، و يقل نزوعها لخوض حروب 

 2بعضها البعض ضد 

  Karlكارل دويتش فقد اعتبر تسببا في النزاع األكثرالباحثون حول النظام  و إختلف 

Deutsch  ديفيد سينغروDavid Singer  الثنائية في اتجاه  ما ابتعد النظام عن القطبيةلأنه ك
 و على خالف ذلك اعتبر ،3يتالشى تكرار اللجوء إلى الحرب أننه من المتوقع إفالتعددية 

أن النظام ثنائي القطبية هو األكثر استقرار و األقل نزاعا ، Kenneth Waltz  كينيث والتز
الحرب العالمية الثانية الذي يتسم بغياب النزاعات ويشير كمثال على ذلك إلى نظام ما بعد 

 4العسكرية المباشرة بين القوتين العظيمتين و القوى الكبرى 

أن نظام القطب الواحد ، مع ضعف ذلك  Gellerو  David Singeو قد اعتبر كل من 
لحدود و زيادة طول االقطب و تراجع قوته ومكانته، و تذبذب ترتيب القوى في النظام الدولي ، 

 5الدولية ، يزيد من احتمال و قوع حرب دولية
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كخاتمة لهذا المطلب فإنه بالرغم من تعددية العوامل الجغرافية ، الديمغرافية ، اإلقتصادية، 
ختالف سير المجتمع الدولي، مع اإلالسياسة ... فإن كل واحد منها يمارس تأثيرا واضحا على 

و نفوذها الذي يرتبط بالسياق التاريخي و بنية الوسط  تأثيرهاطبعا ن في درجة كثافتها و 
، ويرى  1أخرى الدولي ،هذه العوامل تكون متالزمة أحيانا ، و معزولة عن بعضها أحينا 

ألن هذه العوامل تؤثر في مارسيل ميرل صعوبة في عزل العوامل بعضها عن البعض اآلخر 
 Remon Aronريمون أرون  وهو يوافق في ذلكض في عملية تفاعل مستمر بعضها البع

الذي يعتبر أن التفرقة بين المتغيرات الداخلية و المتغيرات الخارجية هي عملية مستحيلة في 
 المساحة  أوينسحب إلى العدد  الفاعلينالعالقات الدولية ، و بان كل موقف صراعي بين 

) العسكرية ،السياسية ، اإلجتماعية ، و االقتصادية ( و بأن هذه  األنظمة أوأو الموارد 
 .2تشكل بدورها موضوعا لألزمات بين الدول  العناصر

 

 الدولية اإلطار النظري للنزاعات  الثاني: المبحث

مبحث توضيح مستويات تحليل النزاعات الدولية و كذا أهم التفسيرات أردنا من خالل هذا ال
و هذا بهدف رسم صورة عامة للنزاعات  الظاهرة،التي قدمتها نظريات العالقات الدولية لهذه 

 الدولية 
 

 ويات تحليل النزاع مست : األول المطلب

ُتطرح إشكالية مستوى التحليل بشكل مستمر في دراسة العالقات الدولية الرتباطها الوثيق 
أكبر تفسير ناجع للظاهرة المدروسة ،  تقديمبقضية متعلقة بأكثر المستويات التحليلية قدرة على 

ني أن تبالتي يلتزمها الباحث في مسار البحث كّله ، كما  ستوى التحليل يحّدد وحدة التحليلفم

                                                           
 37-36 .، ص صمرجع سابق دانيال، كوالر -1
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للمستويات األخرى ، و إلى أي  بالنسبةيطرح تساؤالت حول مدى أهميته  مستوى تحليلي معين
صعوبة كّلما مدى يمكن أن يمدّنا باإلجابات الدقيقة لإلشكالية المطروحة ، إن هذا األمر يزداد 

لنزاعات الدولية ، أين تتعدد مصادرها و أسبابها و تقل توجهنا إلى دراسة ظواهر معقدة كا
 .1احتماالت إيجاد تفسيرات موحدة لها

إلى بروز هذه المسألة على ساحة العالقات الدولية  Bari Buzan يبزانباري و يرجع 
هجية و الخمسينيات من القرن الماضي ، كنتائج للثورة السلوكية ، التي سعت إلى إدخال من

العلوم اإلجتماعية ، من خالل التأسيس لمقترب أكثر علمية مرتكز  ىالعلوم الطبيعية إلصرامة 
على وقائع المالحظة ، القياسات الكمية و استخدام الفرضيات ...، و بخصوص العالقات 

الدولية فإدخال مسألة مستويات التحليل إلى هذا الحقل يرجع إلى ثالث مفكرين أمريكيين وهم  
 D.Singerديفيد سينغر  و M. Kaplanمورتن كابلن و K. Waltzكينيث والتز 

)مبني على أطروحة  1959"  " الفرد ، الدولة و الحربفي عمله الكالسيكي  فكينيث والتز
 (? why war )( حيث إعتمد على ثالثة مستويات لإلجابة عن سؤاله "لماذا الحرب ؟ " 1954

، نفس األمر الفرد ، الوحدة أو الدولة ، و النظام المعّرف في إطار بنيته الفوضوية و هي  
عتمد على إ 1957في كتابه " النظام و المسار في السياسات الدولية "  تن كابالنر لمو بالنسبة 

ثالثة مستويات وهي الفرد و الدولة و النظام الدولي مانحا األهمية التحليلية لمستوى الدولة في 
قد  أخرى يقدم مستويين فقط وهما الدولة و النظام لكنه ال ينفي وجود مستويات  سينغر ن أنحي

 تكون أكثر أهمية في التحليل 

على  االتفاقو  في تحديد عدد المستويات ، االختالفاتفجوهر المشكلة يتمحور حول 
 األقلبوجود ثالثة مستويات على الدولية يقبلون  العالقاتمستويات معينة لكن أغلب باحثي 

وهي الفرد ) غالبا ما يتم التركيز غلى صانع القرار ( ، الوحدة ) عادة الدولة ، لكن أيضا أية 
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نب مجموعة من البشر محددة كفاعل( وأخيرا النظام ، و هذا التصنيف يمنح األفضلية للجوا
 1نتولوجيةاإلبستمولوجية على الجوانب األ

 حليل النزاعات الدولية : الفرد كوحدة لت -1

من الفكرة التي مفادها أن اإلنسان هو السبب الرئيسي لكل  االتجاهينطلق أصحاب هذا 
و هذا بالرجوع إلى طبيعته وسلوكه ،فهي  البشرية،أشكال الحروب و النزاعات التي تعرفها 

 2السيكولوجية ألعضائهاالكل "ظاهرة النزاع الدولي " من خالل الدراسة  تحاول فهم

، وهو أيضا  نالسياسييإن هذا المصدر المرجعي في التفسير عّبر عنه العديد من الفالسفة 
في تحليل النزاعات الدولية ، كما عّبرت  مصدر أساسي للتحليل لدى النظريات البسيكولوجية

عنه بقوة المدرسة السلوكية التي تنطلق من مسّلمة رئيسية مفادها أن سلوكية وحدة سياسية هي 
 3لسلوكية صناع القرار فيها  انعكاسبالنتيجة 

في الساحة  شيء ن حدوث أيأ Arnold Wolfers أرنولد وولفرفي هذا السياق يعتبر 
 األخوة  أحاسيسما في عقل اإلنسان ، لما لديه من رغبات و  شيءالدولية إنما يكون بحدوث 

يقع لإلنسان ليس للدولة ، ألن مصالح الدولة في الواقع  االستفزازو أن  االنتقامالكراهية و و 
 هي مصالح إنسانية .

 نيكوال قات بين األفراد كوحدة للتحليلمن بين الباحثين الذين ركزوا على العال أيضا
الذي عّرف العالقات الدولية بأنها " عالقات بين أفراد ينتمون Nicolas Spykman  سيبكمانس

 لدول مختلفة ، و السلوك الدولي هو السلوك اإلجتماعي ألشخاص أو مجموعة تستهدف 
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 1أو جماعات ينتمون إلى دول أخرى "  أفرادسلوك  بوجودأو تتأثر 

تشترك أرائهم في أن ن تقديم تفسيرات للحروب و الكالسيكييكما حاول أبرز الفالسفة 
لهذه الظاهرة يكمن في الطبيعة اإلنسانية الشريرة التي تتميز باألنانية و المصدر األساسي 

 .السيطرة و التحكم في وترغب  صالنق

لحرب أن ا ق.مXeniphon (426-354 ) أكزينفون  ففي تحليله للطبيعة البشرية يرى 
و إظهار  االنتصارتهدف إلى انتزاع اإلعجاب و التقدير الشخصي من قبل الغير ، و أن 

الذي هو رغبة متأصلة في اإلنسان ، و هذا ما الشجاعة يصبح أحد وسائل تحقيق ذلك التقدير 
 ( من أن الحربق.م 427 – 347) أفالطون ( و ق.م 384 – 322) أرسطوذهب إليه 
 الجنس البشري نتيجة سيطرة األهواء ي متأصلة ف

( إن اإلثم متأصل في اإلنسان  354 –413)  saint Augustin سانت أوغستينكما يرى 
، فالنزاع ينتج عن تركيبة الطبيعة البشرية ، التي تتسم بعجز و قصور في العواطف ، يترجم 

العنف ، حب اإلنتقام ، العداء ، و التوق إلى القوة ، و ال تخرج عن هذا في مشاعر من نوع 
الذي يفسر العنف بإرجاعه إلى النواقص    Spinozaزاسبينوأراء الكثير من الفالسفة مثل 

الذي يرى أن اإلنسان هو المصدر الوحيد للنزاعات    F.Neitcheفريديريك نيتشهالبشرية ، أو 
من H.Lasweell  هارولد السويلالوجود اإلنساني هو نزاع دائم و متواصل ، كما يعتبر  أنو 

السلوك السياسي ، فقد أوضح أن على  علماء السياسة الذين حللوا أثر الدوافع الذاتية أشهر
الدافع الرئيسي للنشاط السياسي للفرد هو اإلحساس بعدم األمان العاطفي و افتقاد احترام الذات 

 .، فالفرد يحاول تغطية هذا النقص عن طريق السعي إلى القوة 

و اإلشارة إليها هو محاولة لتوضيح األساس الفلسفي الذي تقوم عليه  اآلراءلهذه إن التطرق 
النزاعية بالطبيعة البشرية ، و إبراز األساس الذي منح للفرد أهمية في  تالسلوكيافكرة ربط 

، محور  العقيديتحليل السلوك السياسي ، وجعل من القائد ، من خالل بيئته النفسية ونسقه 
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ة معاصرة ، ورغم أن أراء هؤالء الفالسفة تبدو بسيطة و غير للتحليل لدي إتجهات علمي
عن البدايات الفكرية األولى الي من األشكال  لناهج علمية ، إال أنها تعّبر بشكمؤسسة على م

حلّلت الظاهرة النزاعية و دور القائد في العملية عنيت بظاهرة النزاع قبل بروز تيارات علمية 
 السياسية تحليال علميا .

وفي هذا الصدد سنشير إلى اجتهادات علم النفس ، و التأكيدات اإلمبريقية التي دعّمت  
مكانا بارزا بين مختلف الدراسات  السيكولوجيأهمية هذا المستوى التحليلي ، إذ يحتل المدخل 

هذه النظرية بقدراتها التفسيرية  أنصارحيث يؤمن التي تتناول بالتحليل ظاهرة النزاع الدولي ، 
، السلوك التعويضي، اإلحباط ، و عتمادا على العوامل البسيكولوجية ، فالمشاعر العدوانية إ 

 .الرغبة في السيطرة كّلها عوامل تساعد على فهم و تفسير النزاعات و الحروب

ي المستوى الدول إن علماء النفس يّركزون في تفسيرهم للدوافع المحركة لعملية النزاع على
، و هي نزعة تجد أساسها في غريزة حب السيطرة و ربنزعة اإلنسان للتدمييسمونه على ما 

 سيلة مثلى لتحقيقها. النزاعات و  التسّلط حيث تعتبر الحروب و

 ر هو العدوان ، الذي يعبّ في هذه النظريات المفهوم الرئيسي الذي يعّد أساس البناء النظري إّن  
آخر ، و لتفسير النزعة  بشيء وبفرد أعن دافع سلوكي يوجه نحو إيقاع األذى و الضرر 

 : العدوانية نستطيع أن نمّيز بين ثالثة اتجاهات هامة في علم النفس 

ا اإلتجاه هو ذسا غريزية ، و ابرز من عّبر عن هيعتبر أن العدوانية هي أسا:  األول االتجاه
، الذي يرى ان العدوانية تولد مع اإلنسان ، وهذا ما يفّسر ميله  S.Freudفرويد  سغموند

للنزاعات التي تساعده على التعبير عن الطاقة العدوانية غير الواعية في داخله ، وهذا ما ذهب 
بغض النظر عن وضعهم في –يرى أن أكثر الناس حيث  K.Loronz الورنز كونرادإليه 

، فالعدوانية  مسلوكياتهيملكون في داخلهم دوافع عدوانية تظهر في تصرفاتهم و  -المجتمع
 حسبه نوع من غريزة الحفاظ على الذات 
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: يرى أن العدوانية تكتسب ، فالميوالت العدوانية للقادة تفسّرها الوسائل التعليمية اإلتجاه الثاني 
 مستخدمة ، و أساليب التنشئة األسرية ، و هو الرأي الذي يدافع عنه علماء النفس اإلجتماعيال

: يرجع العدوانية إلى اإلحباط و اليأس الذي قد يكون فرديا أو جماعيا ، و اإلتجاه الثالث 
العدوانية حسب هذا  تفالسلوكيايؤدي إلى نزاع أو إشعال حرب ،  أناإلحباط عند القادة يمكن 

ليست غريزية ولكنها تثور تحت أسباب معينة كاإلحباط الذي يعكس الفشل في عدم  جاهاإلت
عدوانية، و هذا ما  تسلوكيالفرد، فالفشل يخلق إحباطا يؤدي إلى تحقيق هدف يسعى إليه ا
اللذان يريان أن العدوان مترتب عن  Doller and Dopp دوبو  دولرعّبر عنه بوضوح كل من 

اإلحباط و أن " حدوث ظاهرة العدوان تدل دائما على وجود إحباط ، كما أن وجود اإلحباط 
، فكما من الدولية على أهمية الفرد األحداثكما تدل الكثير من  ،1يؤدي دائما إلى العدوان "

"لصدام  الحرب العالمية الثانية ، فقد كان هناك دورا خاصا "لهتلر"أهمية خاصة في كان 
في الحروب الواقعة في الخليج بدءا من حربه ضد إيران و مرورا بغزوه للكويت إلى غاية حسين"

، و هكذا أصبح من الضروري معرفة شخصية األفراد للتعرف على 2003سقوط نظامه سنة 
 .أسباب تصرفاتهم و قراراتهم 

المفاهيم التي  انتشارإن اإلتجاه الذي يعتبر الفرد كوحدة لتحليل النزاعات الدولية يؤدي إلى 
التشريعات المتعلقة بحقوق  انتشارو المسؤولية الفردية ، باإلضافة إلى  القيم الفردية تركز على

 أهميةتزايد  يق بحقوقه في التنظيم ، و هذا يعنما يتعل أواإلنسان سواء ما حقوقه كفرد بمفرده 
ت ول ومجمل التفاعالاألشخاص غير الحكوميين ، و أمكانية تزايد تأثيراتهم على سلوك الد

تناولت الفرد كأحد وحدات تحلي النزاعات الدولية في وضع  يالدولية ، و ساهمت البحوث الت
حجر األساس لنظرية صنع القرار فيما بعد و التي تمثلت في تحليل أفكار و إرادات ومشاعر 

 2األفراد بدال من الدولة 
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 تحليل النزاعات الدولية : لالدولة كوحدة  -2

ن بصدد دراسته يتعلق بالدولة أو الفاعل الرئيسي في مستوى التحليل الثاني الذي نح
العالقات الدولية ، و هو المستوى الذي تّم في البداية التركيز عليه بشكل مسرف من ِقبل 

امعات كتابات و الجالباحثين الغربيين ، وهو االتجاه الذي هيمن تقريبا على كل ال
الدولة تحّركها مصالحها القومية في إطار المنظومة  أننجد المستوى سونية في هذا األنجلوسك

ملك سلطة التصرف و بالتالي ال بدون دولته ال دور له و ال ي اإلنسانحيث أن  ،الدولية القائمة
األمثلة على أن يمكن أن يؤثر في مسار العالقات الدولية و يقّدم أنصار هذا الطرح العديد من 

 .الديكتاتوريات هي التي كانت السبب في النزاعات و الحروب

ة كوحدة تحليل رئيسية في كما تمثل المدرسة الواقعية أهم توجه نظري اعتمد على الدول
، غير أن تبني الدولة كوحدة تحليل لفهم مصادر النزاعات الدولية أدى ببعض قات الدوليةالعال

فقط بما تقدمه النظرية الواقعية ، في حين أن المقصود منهجيا بالدولة  االكتفاءالباحثين إلى 
 أوكمستوى تحليل هو البحث عن مصادر النزاعات الكامنة في طبيعة الدول ) عدوانية 

أي موقعها الجغرافي  تأثيردكتاتورية( و  أومسالمة ( ، طبيعة أنظمتها السياسية  )ديمقراطية 
ة داخل الدولة ،أنظمتها ، مؤسساتها ، و نخبها ، و ليس فقط البحث عن تأثير عوامل موجود

النظر إليها كوحدة متميزة تواجه العالم الخارجي ككتلة بعيدا عن سياقاتها التي تنتمي إليها أو 
الفاعلين المشكلين لها ، و هذا ما سيدفعنا إلى التطرق إلى التفسيرات التي تعطي أهمية للعامل 

ف طبيعة النظام السياسي ، باإلضافة إلى التفسيرات الواقعية لظاهرة الجغرافي و تأثير اختال
 .النزاعات الدولية 

تعتبر هذه المدرسة أن الدولة هي الحجر األساس في العالقات الدولية ، ومن فهي مصدر 
النزاعات و الصراعات الدولية ، و القضاء على هذه النزاعات يتطلب التركيز على الدولة في 

تحركها المصلحة القومية ، و التي تحدد من ق و المحيط الذي تعيش فيه ، فالدولة إطار النس
في  كثيرة أثيرت تاستها الداخلية ، إاّل أن تساؤالخاللها سياستها الخارجية التي هي مرآة لسي
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حول من يسير شؤون هذه الدولة  ، ليس ألن الدولة سبب النزاعات الدولية ، و لكنذا اإلتجاهه
 سمها في الظروف العادية وغير العادية ؟ .إالقرار بن يتخذ وم

يذهب القائلون بأن الدول فاعل أساسي في العالقات الدولية ، إلى أن اإلنسان بدون دولته 
يؤثر في مسار العالقات  السلطة و التصرف باسم دولته فإنه الليس له أي دور ، إذا لم يتملك 

تعطى للدولة و ليس للفرد، فمعرفة طبيعة الدولة مهم في تفسير  األولويةثم فإن  نالدولية، وم
 ظاهرة النزاع الدولي ، و التاريخ مليء بممارسات بغض الدول التي تسببت في كوارث و حروب

 .عادت بالسلب على اإلنسانية 

عن كثير  لسبب في الحروب ال ينزع الغطاءة هي اوالديكتاتوريالدول الشمولية  إعتبار أنكما 
من الدول الديمقراطية التي كانت السبب في نزاعات عديدة ، و كما كانت تعتقد الماركسية بان 

الدول الرأسمالية ترى ذلك في تعميم نظامها الحّر، ما أصبحت شيوعية ، فالحروب ستنتهي إذا 
ح تلة مازالت لم ، إن الدولة السلميو ال تلك تمتلك الحقيقة المطلقة ال هذه أنو لكن الواقع برهن 

 .في األفق بعد

النزاعات تنشأ بين الدول عادة عندما ترغب دولة أن تحقق أهدافها على  أنو يمكن القول 
إمكانية انسجام المصالح بين الدول ،حسب الطرح  أنحساب بعض الدول األخرى ، و بما 

من سلطة الدولة إلدارة و تسوية العالقات مع  أعلىو مع غياب سلطة  الواقعي غير ممكنة ،
اآلخرين ، فإن احتماالت اهتمام الدولة بأمن اآلخرين غير واردة، و لهذا فإن األمن يعتبر 

على  االعتمادو هو ينصب على البحث عن "الحماية الذاتية " أو  الملزمة ألي دولة ،األولوية 
قد يؤثر مباشرة في أمن  ،و أن سعي الدول لتحقيق أمنها بمفردهاالذات في مواجهة العالم 

و هل  ،اآلخرين ، خاصة في بيئة يغلب عليها عدم اليقين حول اإلستعدادات العسكرية لآلخرين
كرد –ءا من الخيار العدواني، مما يؤديهي مصممة خصيصا للدفاع الذاتي أم أنها تمثل جز 

إلى اتخاذ تدابير دفاعية يمكن أن تفهم أو تفّسر على أنها عدوانية ، و هذا ما يسمى  -فعل



 الفصل األول: التأصيل المفاهيمي و النظري لدراسة النزاعات الدولية 
 

39 
 

وهناك عدد من الباحثين يرون بأن الدولة هي ،  Dilemme de Sécuritéاألمنيبالمأزق 
الطرف الوحيد في العالقات الدولية و أن الفاعلين اآلخرين ال يمثلون إال كيانات تترجم إرادة 

 .لدولة و لكن من خالل واجهات أخرى ا

يركز البعض على العالقات الدولية باعتبارها تفاعالت و مبادالت بين جانبي الحدود للدول 
دة لتحليل النزاعات الدولية و حتى و لو شاركها حالمختلفة ، وهذا تركيز على مركزية الدولة كو 

" بأنها  مارتنممثلين آخرين في تنفيذ تلك التفاعالت مثل األفراد و الجماعات ، فمثال يرى 
فيعتمد  PH. Braillardفيليب برايارأو تحاول عبورها " أّما مجموع المبادالت التي تعبر الحدود 

على نفس المعيار و لكن ال ُيأخذ كمعيار مطلق ، فعند تعريفه للعالقات الدولية كعالقات 
اجتماعية عابرة للحدود يوضح أنها عالقات قائمة بين مجتمعات أخذت شكل الدول و األمة و 

 األمةيشير إلى أن تعريفه هذا محدد زمنيا و يمكن أن يفقد كل معني إذا ما اندثرت الدولة 
سياسية ت إن كانت ال تتلخص في قيام عالقا لذلك فإن العالقات الدولية  و، وحدة سياسية ك

إاّل أنه ال ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن  الشعوب،بين الدول بصفتها الممثلة الشرعية لألمم و 
و صاحبة  الدولية،في عملية اتخاذ القرار في الحياة  األساسيالدولة هي لحّد اآلن المركز 

 1الشرعية و السيادة و العنف الرسمي القانوني داخل حدودها 

 تحليل النزاعات الدولية :النظام الدولي كوحدة  -3

 حالة نم التحليل في نظام الدوليال ىتومس على زتكرتالتي  وحاترالط أصحاب نطلقي
 ىومست على االختالفات إغفال كذل نع يترتبودولي، الالنظام  في قمسبكمعطى  ضىفوال

                                                           

التناقض الذي  إلى، وطورها أرنولد ولفرز ، تشير  الخمسينياتطرحها ألول مرة  جون هيرز في بداية  المأزقاألمنيفكرة  - *
نتائج عكسية بزيادة ال ثقة  إلىيعتري كل سياسية دفاعية ، مؤكدا على أن زيادة القوة ال تؤدي إلى األمن ، و يمكن أن تؤدي 

دات الدولة أ لتحسين أمنها دول الجوار ، الذين قد يحّسون بالتهديد بسبب هذه الزيادة في الوسائل و الترتيبات الدفاعية ، فمجهو 
، قد يفهم انه متجه إلضعاف أمن الدولة "ب" التي بدورها بإعادة التسلح تهدد أمن الدولة "أ" و بالتالي الدولة "ب" دفعت أو 

أسلحة جديدة ، و البحث عن حلفاء ، و تحسين أنظمتها الدفاعية ....(  على على تبني سياسية هجومية )باإلعتماد أجبرت  
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 يهملون ية النسقية ، و ن بشكل أساسي بالقدرات التفسير ، فأنصار هذا المنهج يهتمو  1اتدحوال
التفسيرات الداخلية و تأثيرها على سلوكيات الدول ، ذلك أنهم يفصلون بين السياسة الخارجية و 

أي االهتمام بشبكة التفاعالت وإعطاء األولوية للضغوطات والتأثيرات التي ، العالقات الدولية
ع عنه تمارس على الفاعلين )الدول( من طرف النظام الدولي والتي تحدد سلوكاتهم وهذا ما يداف

 " الذي يرى" أن النظام الدولي يحدد سلوك الفاعلين المشكلين له ".ث والتزينيك"

 تأثيرات األنظمة الداخلية واإليديولوجية والبيئات و بهملولهذا فان هذا المستوى يلغي 
ذ أنه يبحث عن أصول تفسيرية في بنية النظام الدولي، الذي ُيعنى بالتفاعل اإلدراكية للقائد، إ

يعني  ما،  Maclelland تشارلز ماكليندالذي يجري خارج نطاق " الصناديق السوداء بتعبير 
، حيث نزاعات داخل بنية النظام الدولي أن هذا المستوى التحليلي يبحث عن أصل الحروب وال

بر المصدر يرى أن النظام السياسي الدولي قائم على أساس مبدأ السيادة القومية ، التي تعت
 .الرئيسي ألشكال الفوضى

وهنالك من يركز على شكل النظام بينما يركز البعض اآلخر على التفاعل داخل هذا النظام  
يساهم في معرفة سلوك الدول ومدى ميلها إلى الحرب مثل وهنا نجد أن شكل النظام الدولي 

نظام الثنائية القطبية أو األحادية القطبية أو المتعدد األقطاب ،فمثال نظام الثنائية القطبية تميز 
بالصراع بين المعسكرين في حين أن النظام الدولي الجديد تميز بصراعات من نوع جديد ،أي 

 .ة السلوك التنازعي للدولأن طبيعة النظام تمكن من معرف

فالنظام الدولي إما تتحكم فيه قوة واحدة مهيمنة ويوصف بأحادي األقطاب، وإما بالثنائية 
القطبية ويتحكم فيه قطبان، أي مركزان كبيران للقوة، سواء من خالل دولتان كما كان الحال مع 

اسة الدولية، أما النظام االتحاد السوفيتي والو.م.أ، أو تحالفان كبيرين يسيطران على السي
المتعدد األقطاب فيحتوي على ثالثة مراكز للقوة أو أكثر، وهي الحالة التي توصف بتوزيع واسع 

 .لمراكز القوة
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و يتفق الباحثون في هذا المجال على البنى التحليلية األساسية في هذا المستوى والقائمة 
 مورثنيقول و ى سلوك الوحدة، التي تؤكد تأثير البنية الدولية عل على االفتراضات

الدول تجاه بعضها البعض تحددها بشكل أساسي طبيعة  " بأن سلوكات M.Kablan كابالن 
النظام الدولي القائم وسماته األساسية ، كما يتفقون على أنه يتشكل من مجموعة من الدول في 

فمن خالل تتبع شكل النظام الدولي،  تفاعل مستمر ، تحتل مكانا في داخله ولها أدوار معينة،
ثة للنظام الحروب والنزاعات من خالل الصور الثاليمكن معرفة سلوك الدول ومدى ميلها إلى 

تي قوا حول بنية النظام الدولي الغير أن دارسي العالقات الدولية لم يتف االدولي التي سبق ذكره
 1ثالث وجهات نظر مختلفة حول هذه العالقة نجدمصدرا للنزاع أكثر من غيرها حيث تشكل 

 : األقطاب بالنزاعاتاالتجاه األول :عالقة نظام تعدد 

أمنا هو القائم  األكثرالتي تشير إلى أن النظام  الكالسيكيةمن الفرضية  االتجاهينطلق هذا 
على تعدد األقطاب ، فاحتماالت النزاع تنقص كّلما كان هناك نوجه غلى بناء بنية دولية قائمة 

فيد سنجر يدو  K.Doutch كارل دوتشيمثل هذا اإلتجاه كل من  األقطابعلال تعدد 
D.Singer   بنيان القطبية المتعددة يتسم بدرجة من المرونة تتيح درجة  أنحيث يؤكدان على

 أهدافهاآليات لتمرير طموحاتها و التعبير عن أكبر من هذا التفاعل بين الدول ، مما يمنح لها 
و مصالحها بالطرق السلمية ودون اللجوء إلى الحرب كما أنه نظام ال يتميز بخاصية السباق 

دفاعية معينة لن تفهم من سياسيات  إتباعالعسكري أو  اإلنفاقنحو التسلح ، ألن أي زيادة في 
 األحالفبمرونة تشكيل  التسامهتشكل تهديدا لها ، إضافة  أنهاعلى  األخرى طرف الدول 

، فيقلل بالتالي من عدد النزاعات ،  أقطابو يّسهل إحداث التوازن المطلوب لوجود عّدة  
 .ددية القطبية كّلما قّلت احتماالت نشوء النزاعات إذن فكّلما اتجه النظام الدولي إلى التع
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 اإلتجاه الثاني: عالقة نظام ثنائية القطبية بالنزاعات  

، الذي يرى أن نظام الثنائية القطبية هو األكثر تحقيقا  كينيث والتز يمثل هذا اإلتجاه
 ن: من حيث النزاعات ، انطالقا م و األقل  لالستقرار

قدرة الدولتين المهيمنتين على استخدام العنف أو السيطرة عليه ، تمكنها من تخفيف أثار  -
 .استخدام اآلخرين للعنف 

القطبية الثنائية تسعى من خالل هدف الحفاظ على وجودها إلى الحفاظ على توازن  قوى  -
 التكنولوجية و يةرالعسك راتدالق نم واسعالقوى الموجودة اعتمادا على مدى 

زيادة الدول العظمى في القطبين لقوتهما يقلل من احتماالت استخدامها ،  أنعلى  والتزيؤكد  -
كدافع  بوجودهاحيث تصبح األسلحة في هذا النظام القائم على توازن قوتين رئيسيتين مهمة 

، فالحرب حسب  االستقرارمما يعني أن فكرة التوازن تحقق ردعي و ليس باستعمالها ، 
، و عليه كّلما ابتعد النظام الدولي وازن في النظام الدوليتنتيجة الالهي عادة   Giplanجبلن

 عن البنية ثنائية القطبية ، كّلما زادت الحروب 

 الثالث : عالقة نظام القطب الواحد بالنزاعات الدولية  االتجاه

الذي يرى أن نظام القطب الواحد أكثر ميال إلى  M. Haas يكل هاسما يمثل هذا اإلتجاه
يضمن استقرار النظام بحكم القوة المهيمنة -حسبه-االستقرار الدولي، فوجود قطب واحدتحقيق 

 1649في تحليله لواحد وعشرين نظاما دوليا فرعيا بدأ من عام  Haas لهذا القطب، وقد وجد
 أن نظام القطبية الواحدة كحالة اإلمبراطوريات هو أكثر أشكال األنظمة الدولية استقرارا

بهذا النوع من األنظمة قد شّكل محور التفكر لدى بعض المفكرين الذين  االهتمام أنكما 
من قبل إلى التخلص من  روسو و دونتيحيث دعا كل من يبحثون عن سبل تحقيق السالم ، 

و هذا  الحروب عبر إقامة حكومة دولية فدرالية تكون فوق الجميع وتربط الدول بعضها ببعض
 .ثالية بدعوتها إلى إقامة حكومة عالمية ما عبرت عنه المدرسة الم
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 روزكراسو الثاني من طرف  األول االتجاهللنقد ، خاصة  االتجاهاتلقد تعرضت هذه 
Rosecrace  نائية و التعددية القطبية شّكل اتجاهه آخرا باقتراحه لنموذج يجمع بين الث الذي

، أما النقد األساسي  الذي وجهه للنظام المتعدد أطلق عليه اسم "القطبية الثنائية التعددية " 
يتمثل في زيادة  –أي تغيير في ميزان القوى  أهميةرغم أن هذا النظام يقلل من  –األقطاب 

ئية فهو نظام على دولتين التي ستترتب على ذلك ، أما نظام الثنا اآلثارعدم اليقين بمدى 
 قويتين محكومتين بنزاع صفري .

من ايجابيات كل نظام " حيث تعمل فيه  على محاولة اإلستفادة ساروزكر يقوم نموذج بحيث 
عن حدود كل  كمنظمين ضابطين للصراع في المناطق الخارجة-القطبان-الدولتان العظميان

 .  1تعمل دول القطبية التعددية كوسطاء أو عوازل في النزاع بين القطبين "منهما في حين 

 نظريات العالقات الدولية المفسرة للنزاعات الدولية : الثاني لمطلبا

هناك العديد من النظريات التي قّدمت تفسيرات للنزاعات و الحروب وأسباب و كيفية نشوبها 
في النظرية الواقعية ،  تمثلتثة اتجاهات نظرا ألهميتها ، و ، و قد اخترنا في دراستنا هذه ثال

 .النظرية الليبرالية ، و النظرية البنائية 

 :  )Realism   (النظرية الواقعية -1

يرى العديد من الباحثين بأن الواقعية ليست نظرية و إنما مجموعة نظريات ُتشّكل مع بعضها 
أساسية متماسكة فيما بينها و متميزة عن غيرها و على فرضيات  يعتمد paradigm منظورا 

أمثال  األوائل الواقعيينمشتركة بين منظريه، و تعود جذورها إلى إسهامات المفكرين 
و  ةالكالسيكي الواقعية، و ُيقّسم الفكر الواقعي إلى "توماس هوبز"و  "يميكيافلو  ثيوسيديدس"

 الواقعية البنيوية 
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 Realism) (Classicalةالكالسيكيالواقعية - ❖
خصوصية تتميز عن التاريخ و القانون ، الذي  بوسائلإّن الحاجة لدراسة العالقات الدولية 

سعت إليه الواقعية التي تعد أول محاولة تنظيرية في العالقات الدولية ، حيث برزت هذه 
كرد فعل  األولىبعد نهاية الحرب العالمية  األمريكيةالمتحّدة الدراسات األكاديمية في الواليات 

 .للجمهوريين  االنعزالية األخالقيةعلى النزعة  الويلسونية و "مزدوج" على المثالية التدخلية
 

 : مسة مبادئخترتكز على  الكالسيكيةفالواقعية  هانس مورغانتو حسبو 
الخلل الذي يميز  السياسة تحكم بقوانين موضوعية مصدرها الطبيعة البشرية و النقائص أو -*

 العالم 
 المصلحة هي المرجع األساسي للفعل )العمل( الدولي  -*
التبريرات  االعتباربعين  األخذكل نظرية في العالقات الدولية ، يجب أن تتجنب  -*

 اإليديولوجية و مشاعر الفاعلين 
 أحسن سياسة خارجية هي تلك التي تقلل األخطار و تعظم الفوائد  -*
التوتر بين متطلبات نجاح العمل السياسي و القوانين األخالقية غير المكتوبة التي تحكم  -*

 1العالم ال يمكن تجاوزه 
 

العالقة بين الدول هي  أنيرى الواقعيون أن العالقات الدولية تتسم بالفوضى التامة، و  إذ
داء محتملين أن لم يكونوا فعليين، كما عالقة قوة، فالدولة تعمل لزيادة قوتها مما يجعل لها أع

ينظرون إلى و  هي الوحدة المركزية والفاعل الوحيد في العالقات الدوليةيعتبرون أن الدولة 
 .على أنها ذات طبيعة تنافسية و أن الدول تتعامل من منطلق األنانية الذاتية السياسة الدولية

 :اتجاهينهناك  ،النظريةهذه  حسب أسباب سلوكيات الدول النزاعيةوفيما يخص 
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يعتبر أن الطبيعة البشرية تحكمها غريزة القوة، و هي غريزة حيوانية تتمثل في  األولاالتجاه 
حب السيطرة و الهيمنة و تستمد نظرتها من المدرسة الهوبزية وهي نظرة تشاؤمية ، و تزداد 
هذه العدوانية عندما ننتقل من مستوى الفرد إلى مستوى الدولة نتيجة ازدياد اإلمكانيات الموجودة 

 و صراعات عنيفة .إلى نزاعات  تؤديأبعادا أخرى  ، و تأخذ
فيقول أن البحث عن القوة ليس نتيجة غريزة حيوانية متأصلة في الطبيعة  اإلتجاه الثانيأّما  

األمن في النظام الدولي الذي يتّسم  فانعدامالبشرية ، و إنما تنتج عن توق شديد لألمن 
بالفوضى يخلق ضغوطا على الدولة للحصول على أكبر قدر من القوة و المفارقة الكبرى هي 

، و تدخل ا من اجل دعم أمنها يؤدي إلى زيادة حّدة النزاعات اضطرار الدول لزيادة قوتهإن 
يصبح األفراد كمواطنين و كرجال دولة أقل سوء مما هم عليه في مفرغة الدولة بالتالي في حلقة 

 1.النظرة األولى ، هذا اإلتجاه ينطلق من نظرة لوك التفاؤلية 
 

العالقات الدولية هي صراع من أجل القوة ،  )H.Morganthou( لهانس مورغانتو و وفقا
فسلوك الدول تحّركه الرغبة في الحصول على القوة و زيادتها باللجوء إلى كّل الوسائل المتاحة 

اجتماعية سواء األسرة أو التنظيمات  هيئةالنزوع إلى السيطرة هو خاصية كل  أنلذلك ، و يرى 
 .اإلجتماعية و المؤسسات المحلية في الدولة 

 في تحليلهم لمصادر النزاعات الدولية يهمل الواقعيون المصادر اإلقتصادية و اإلجتماعية
في سعيها  النفسية للنزاعات، فالنزاع حسب رأيهم ظاهرة طبيعية تنتج عن تنافس الدولو 

و ، األخرى مصالحها الوطنية التي تكون عادة متناقضة مع األطراف  الكتساب القوة و تحقيق
يرون أنه في الغالب الدول تتضارب مصالحها إلى درجة يقود بعضها إلى الحرب ، كما أن 

المتوفرة في الدولة تلعب دورا هاما في تحديد نتيجة الصراع الدولي ، و قدرة الدولة  اإلمكانيات
 .ن في التأثير على سلوك اآلخري
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 :réalisme)-(Néoالواقعية الجديدة  - ❖
" و هي امتداد Structural réalismeُيطلق أيضا على هذه النظرية اسم " الواقعية البنيوية" "

و  روبرت تاكرا، و روبرت جبلنو  كينيث والتزللواقعية التقليدية في الثمانيات، ومن أهم روادها 
، ، حاولت هذه النظرية إعطاء دفع جديد للواقعية التقليدية  جعلها أكثر علمية  جورج مودلسكي

 و لهذه النظرية منطلقات أساسية تعتمد عليها في التحليل و هي : 
 

و الشركات الدولة الوحدة األساسية للتحليل ، رغم وجود فواعل أخرى كالمنظمات  إعتبار -1
مادام الدولة هي الفاعل الرئيسي ، وكما متعددة الجنسيات، لكنها تبقى ذات أهمية ضئيلة 

و أنها فاعل عقالني ألن صانعي القرار  )actore Unitary (يعتبرون أن الدولة فاعل وحدوي 
 األمنيختارون البدائل التي تعّظم فوائد الدولة و تقلل من خسائرها و ترى الواقعية الجديدة أن 

 العسكري و المسائل اإلستراتجية األمن، و يشمل  األولوياتالوطني يكون دوما في أعلى سلم 
 

و النزاع ظاهرتان غير قابلتان للتجنب بسبب  الواقعية الجديدة تنطلق من افتراض أن الحرب -2
فوضوية النظام الدولي و عدم وجود سلطة دولية عليا فوق الدول ، ففي ظل هذه الفوضى تهتم 

اعتمادا على القدرة الذاتية و زيادة قدرتها العسكرية و اإلقتصادية من  األمنالدول بالبحث عن 
 التحالف مع القوى الكبرى  لخال

 

النظام الدولي  Waltz تزلوال فالنسبةم الدولي ،ُتغفل الطبيعة البشرية وتّركز على النظا -3
مكون من مجموعة الدول القوية التي تسعى كل واحدة منها للمحافظة على وجودها مما يضفي 
طابع الفوضوية على شكل النظام الدولي ، و تصبح كل دولة مهتمة بمصالحها ، و بالنسبة 

دول للدول الضعيفة فإنها تتجنب أي صراع و تحاول إيجاد توازن دولي ، و عدم التصارع مع ال
و يدفع شكل ذلك النظام نحو الحرب  أنالمكاسب ستكون ضعيفة ، و هذا يمكن ألن القوية ، 

لهذا  التنازع حتى و لو كانت القيادات السياسية ترغب في السالم ، و قد استند الواقعيون الجدد
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الذي يعتمد على شكل النظام الدولي فقط ، ة إهمالها  الطرح الخاص بسلوك الدول النزاعي
 .1للطبيعة البشرية و التركيز على الدول و النظام الدولي 

وفيما يتعلق بتحليل النزاعات ترى الواقعية الجديدة  أنه بالتركيز على األسباب األساسية 
تعامل ، ومنه فتفادي للنزاع ، نجد أنها تكمن في الطبيعة البشرية و ناتجة عن األنانية في ال

برتراند بالفرد و تحقيق وجوده اإلجتماعي و الفيزيقي ، و قد أوضح هذا  االهتمامالنزاعات هو 
حيث يقول أنه حتى يتحقق السالم يجب على الفرد أن يقلل من  Bretrand Russelراسل 

 2غريزة حب التملك و السيطرة على اآلخرين 
ناتجة عن غياب سلطة عليا فوق  فاعتبروهاالدولية،ربطهم بين النزاع و الفوضى  أما في

و هنا تحدث النزاعات و  مصلحتها،سلطة الدول ألنها ذات سيادة، و لهذا فهي تفكر حسب 
و في ظل هذه ، ةالمرجو فيما بعد هي الوسيلة لتحقيق العديد من النتائج الحرب  تصبح 

الفوضى يغيب التناسق و تضطر كل دولة استخدام ما تملكه من القوة لتحصل على األهداف 
ومنه تعطي قيمة خاصة لهذه  النجاح،بعدما وضعت احتماالت  البداية،التي رسمتها في 

 3األهداف و تهمل الرغبة في السالم 
 

 أما ظاهرة الصراع فقد تناولتها الواقعية الجديدة من خالل نموذج الصراعات العرقية 
Ethnique Conflict)( باري بوزان من طرفBarry Posen  و قد اعتبر أن انهيار الدول

، و ، ألنها تعيش حالة فوضى االستعداد أهبةمتعددة اإلثنيات يجعل الجماعات المختلفة على 
جماعة استخدام القوة من اجل تحسين و ضعها النسبي ، و  لهذا يؤدي بدوره إلى محاولة ك

ضي دول متجاورة تقطنها عرقيات تنتمي إلى الجماعات االصراع خطورة عندما تتضمن أر يزداد 
، كما تعتبر  المتصارعة مثلما حدث في يوغسالفيا الن كل طرف يحاول إبادة الطرف اآلخر

                                                           
 21-22 .ص ، صمرجع سابق موسى بن قاصير ،  -1
 (2006الجامعية،الجزائر: ديوان المطبوعات ) ،2ط الدولية،النظرية في تحليل العالقات  االتجاهاتمصباح، عامر -2
 216 .ص 
 220 .، صنفسه المرجع-3



 الفصل األول: التأصيل المفاهيمي و النظري لدراسة النزاعات الدولية 
 

48 
 

و لهذا فالصراع يشكل طبيعة  االحتماالتالواقعية الجديدة أن الدول تتعامل على أساس أسوء 
 .1اإلحتماالت في المستقبل  كأسوء تتبناهاالدول التي  أفعال

 :هي تافتراضاوفيما يتعلق بسلوك الدولة فتضع الواقعية ثالثة 
 )Possibility Versus Probability  (االحتماليةاإلمكانية مقابل  -أ

و في هذا فالواقعية الجديدة ترىأن النظام الدولي يتلقى ضغوطا أمنية عالمية بشكل مستمر، 
 تعتقديمر أن الواقعية الجديدة تنظر إلى النظام الدولي كصراع قاس، و اشر السياق يرى جون مي

البعض ، و هي تتبنى أسوء الحاالت الفرصة مناسبة ألخذ المصالح من بعضها  الدول أن
 أسباب : المنظورة و ذلك لثالث

 يركزون على مجرد إمكانية النزاع  سبب يجعل الفاعلين الدوليينأن الحرب المحتملة  •
من قبل دول أخرى ، و الذي تعرف عالماته من خالل القدرات  االعتداءأن الدول ترجح  •

 المادية لهذه الدولة ،فالدول العقالنية التي تتبنى أسوء اإلحتماالت
ح إن الدول تركز على إمكانية النزاع ، ألن الدفاع الوقائي يعتبر الضمان الوحيد و الصحي •

أسوء احتمال ألنها تفترض أنها ال تتبنى فكرة أو تيار  لو دال أنفمعنى هذا  االعتداءات ضد 
 2تضمن أمنها ما لم توفره لنفسها 

 ) longterm Shortterm ,verus(الفترة القصيرة مقابل الفترة الطويلة  -ب

من األمن العسكري على  األدنىبسبب الفوضى الدولية تجد الدول نفسها تبحث عن الحّد 
المدى القصير، و هو ما يحدث تأثيرات على المدى الطويل ، فالدولة العقالنية ال يمكن أن 
تفكر بهذه الطريقة مهما كان النظام فوضوي ، و يتوقف هذا على قوة التنافس األمني في 

أن يوفر لها البقاء، الذي يحتمل  األدنىيؤدي بالدولة إلى البحث عن الحّد  النظام الدولي ، ألنه
الذي يحتمل  األدنىإذن فالنظام األكثر تنافسية سيؤدي بالدولة العقالنية إلى البحث عن الحد 
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تنافسية سيؤدي بالدولة العقالنية إلى إهمال حساب  األكثرأن يوفر لها البقاء، إذن فالنظام 
 1األهداف البعيدة المدى 

 Mimitary security versus econimic القدرة اإلقتصادية كري مقابلالعس األمن-ج

capacity: 

الدولة  تفصيالتهو العالمة التي تجعلنا نفهم  ألنهفالدولة تهتم بتامين وجودها القومي 
،فالبقاء في الفوضى يتطلب ردع عسكري قوي وقاعدة إنتاجية ودينامكية اقتصادية في نفس 
الوقت فالدول العقالنية تبحث أوال عن األمن العسكري،لكن هذا ال يعني أنها تهمل العامل 
أالقتصادي ، كما ال تعتبر من العقالنية أن تركز الدولة على االقتصاد في الوقت الذي هي 

 2ي فالتطور االقتصادي ال يكون على حساب األمن العسكر  ضة فيه لتهديدات أمنية،عر 
 

 النظرية الليبرالية  -2
حاول أنصار الطرح الليبرالي االبتعاد عن النظرة التشاؤمية للنظام الدولي ،حيث ينظرون     

إليه نظرة تفاؤلية،وهذا لكي يقللوا من حدة التفاعالت النزاعية بين الدول بسبب انسجام القيم 
وة والمصالح مما يجعل األمن معطى مشتركا فيما بينها،إلى جانب استمرار أهمية ميكانيزم الق

 .في إدارة العالقات الدولية 
 
 توما بنثام، جون لوك ،جيريمياستمدت النظرية الليبرالية أفكارها من بعض فالسفة أمثال )و 

بالعقل  إيمانهم( الذين أعربوا عن ارلوند توينبي ،نورمانوودرو ويلسن، كانت امنويل، االكويني
 و"الضمير بوصفهما يشيدان بالسالم الدائم واالنسجام الشامل حيث اعتبر هؤالء الفالسفة

 المطلقة و االنظمة الجمهوريات ذات المؤسسات التمثيلية هي أكثر ميال للسلم من الملكيات 
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 1ية ،ورأوا أن النخب االرستقراطية الحاكمة لها ميل للدخول في نزاعات وحروب دولاالستبدادية
  :أهمها االفتراضاتكما تقوم النظرية الليبرالية على مجموعة من 

وحدات مهمة في السياسة العالمية من   actors(Non state(الفاعلين من غير الدول  -*
 منظمات حكومية ومنظمات حقوق اإلنسان 

بل تتكون من أفرد و جماعات مصالح و   )actor)  Unitryالدولة ليست فاعال وحدويا  -*
 بيروقراطيات متنافسة و هي تؤثر داخليا و خارجيا و لهذا ال يجب تجاهلها 

 سوءألن  عقالنيا،الواقعي القائم على اعتبار الدولة فاعال  االفتراضيتحدى الليبراليون  -*
لم تكن  تقراراو بالتالي تنتج اإلدراك أو السياسة البيروقراطية قد يسيطران على صناعة القرار 

 غير مرغوبة  أومنتظرة 
الدول الديمقراطية ال تحارب بعضها البعض نظرا لبنيتها  أنتنطلق النظرية الليبرالية من  -*

 2حرب هي الدول غير الديمقراطيةانغماسا في ال األكثرالدول  أنالسياسية و ترى 
 

النزاعات الدولية فمصدرها حسب النظرية الليبرالية هي البنية السياسية للدول،  بخصوصأّما 
 األهدافخاصة الديكتاتورية و الشمولية بحكم إيديولوجيتها، و بحكم الدوافع التي تحرّكها و 

التي ترمي لها و األساليب التي تنتجها ، و تعّد السبب الرئيسي الذي يكمن وراء تزايد حّدة 
الديمقراطية ال تحارب ول دال أن نمالليبرالية ية ظرالن قلطتنإذ النزاعات في النظام الدولي 

 لبنيتها. اظرن ضالبع ضهابع
ويستند دعاة هذا الطرح الذي يقر بوجود تالزم سببي وثيق بين الدكتاتورية والنزاع الدولي على 

 :اآلتيةالحجج 
 أي ضفروت أهدافهاتحقيق أجل  نم لنفسها المطلق فرالتص يةرحالديكتاتوريات تدعي  أن-*

 . ضغطوالبواسطة القوة  عليه أكرهت إذا إال تهافارتص علىقيد 
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بة دافع اثو الذي هو بم  ليةوالشم نظمةاأل تخوضه يذال العالمية ةطرالسي على اعرالص -*
في نظام دولي تتحقق فيه لتلك  غريزي فيها يستمد نفسه من الرغبة في إخضاع اآلخرين

إذ ينزع نظام الحكم الديكتاتوري إلى تدمير كل أثر للرأي المعارض ، السيطرة المطلقة  األنظمة
هذا الطرح أن األنظمة الشمولية على إختالف اتجاهاتها العقائدية ، و سواء  أنصار، كما يعتقد 

في سباق نحو الهيمنة و التسلط ، و يضيفون انه لم  كأنهاكانت فاشية عنصرية أو ماركسية ، 
ت مثل هذه القوى التي تتحرك بدافع من الرغبة في التوسع و العدوان يحدث في التاريخ أن ظهر 

 1إال و أّدت إلى الفوضى و الصراع و الحرب 
 

 :و في تفسيرهم للسلوك النزاعي ينطلق الليبراليون من ثالثة فرضيات
بالطبيعة البشرية التي تقول أن األفراد والجماعات الخاصة الذين  الفرضية األولىتتعلق   

يتميزون بكونهم فاعلين عقالنيين ومنظمين، يجمعهم الفعل الجماعي نحو تحقيق مصالح 
مختلفة، تقيدها بعض المقيدات المادية والقيم المتضاربة واختالف النفوذ االجتماعي، وهو ما 

حدتا التحليل األساسية)وليست الدول( وهو ما يعني االهتمام يعني أن األفراد والجماعات هما و 
باحتياجاتهما ومطالبهما، ومراقبة شروط وظروف حياتهما وسلوكها، ومدى تأثيرهما في الدول 
وأدائها الداخلي والخارجي.  باعتبارهما المسبب الرئيسي للصراعات جنبا إلى جنب مع 

ة بين طبيعية لهما.وعدم المساواة في القوة السياسياالختالفات العقائدية. وتأمين الموارد ال
وباعتبار أن الليبرالية تقوم على االزدهار ،الترابط ،التجارة الحرة  مختلف الجماعات الوطنية ، 

والحرية الفردية،فعمليات تدخل  الحكومات على المستوى المحلي والدولي توقع بالنظام الطبيعي 
جارة الحرة وهذا ما يؤدي إلى نزوع األفراد إلى العنف والدخول في القائم على الحرية الفردية والت

 نزاعات ألنه هناك تأثير على حاجاته األساسية 
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من أن الدول كجماعات سياسية عصبها المجتمع المحلي  الفرضية الثانيةفي حين تنطلق 
اختالف  دولية.وأيوأن القواعد المبنية عليها مصالحها هي التي تحدد أداء الدولة في السياسة ال

أو تغيير في هذه القواعد)سواء عن طريق التحوالت الجذرية الداخلية أو تحديد طبيعة العالقات 
بالمعلومات.أو غيرها من التكتيكات( من شأنه  الثنائية.أو المخاطر الخارجية أو التالعب

يتوقف مدى وطبيعة وقوة  ث، حياإلضرار بأداء الدولة الخارجي، وبالتالي التأثير في أمنها
الدعم الوطني ألي من أهداف الدولة.حتى لو كانت سياسية أو أمنية أو دفاعية)كالسيادة ووحدة 

 القومي والرفاهية االقتصادية( على السياق االجتماعي الداخلي للدولة ن، واألمالتراب الوطني
 

أداء االعتماد المتبادل للدولة يحدد سلوكها بمعنى أن  ءبأن تجز  الفرضية الثالثةوتجادل 
سلوك الدول ما هو إال انعكاس ألدائها. فقد أظهرت األدلة مدى قوة العالقة يبن األمن والتنمية 
المحلية من جهة، واالستقرار وفاعلية السياسة الخارجية للدولة من جهة أخرى، فالمجتمعات 

والصراع واالنكفاء إلى الداخل بصورة أكبر من الدول  التي يسودها الفقر تميل إلى العنف
األخرى، حيث يساهم غياب األمن في إعاقة تحقيق التنمية ألغراضها، من توفير احتياجات 
الناس ومتطلباتهم،وهو ما سيؤدي إلى انفجار األوضاع، وتسريع وتيرة االنحراف نحو 

 1ريده الدول يحدد ما تفعله،بمعنى آخر أن ما ت الصراعات االجتماعية الالمتناهية
و حسب أنصار الفكر الليبرالي فحّل و تفادي النزاعات الدولية يقوم على ثالثة أسس هي : 

 المتبادل  االعتمادديمقراطي، المؤسسات الدولية و لالسالم ا
 السالم الديمقراطي : -أ

فادها أن الدول الديمقراطية ال مكانط و على فكرة  الديمقراطي السالم حطرال اذه دويعتم
تذهب إلى الحرب و أنها مسالمة ) الدول الديمقراطية ال تحارب دولة ديمقراطية أخرى( و ترى 

يكون جمهوريا ، يعترف بمبادئ  أنيقوم على دستور مدني لكل دولة يجب  الدائمالسالم  أن
كة و المساواة أمام العدالة لكل على منظومة قانونية مشتر  االعتمادالحرية لكل أفراد المجتمع  و 
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في مسألة الحرب ألنه هو الذي سيشارك فيها و  الشعبالمواطنين ، و تقّر بأنه يحب أخذ رأي 
يتأثر بها ، كما يرى الليبراليون أنه في حالة وجود خالفات فتسويتها تتم دون التهديد باستخدام 

 القوة 
 

 :المؤسسات الدولية  -ب
حسب النظرية الليبرالية فتأسيس مجموعة من المنظمات و المؤسسات المشتركة بين الدول ، 

في مسائل مختلفة ، مشكّلة ما يسمى بالمنظومة الدولية تساهم تكون قادرة على إدارة التفاعل 
هذا الرأي في أوروبا في إطار  ، و قد برزفي تفادي الوقوع في الحروب و النزاعات الدولية 

... ويمكن أن  الناتو،  األوروبي اإلتحادسات المتكاملة التي تعزز بعضها بعضا مثل المؤس
يطبق أيضا على  مثل هذا المنهج أنو  التعاون،طار المستقبلي لتعزيز األمن و تكون اإل

 .الدوليةإفريقيا و آسيا التي تعاني من ظاهرة النزاعات  يالمناطق األخرى ف
و لكن هذا ال يعني أن هذه المؤسسات تمنع حدوث النزاعات و الحروب ، لكن بوسعها تخفيف 
مخاوف الدول و بهذا المعنى فمن المفترض انه في عالم مقيد بقوة الدول و المصالح المتباينة 

ن على األقل جزءا مكونا أساس المعاملة بالمثل ستكو فإن المؤسسات الدولية التي تعمل على 
المؤسسات الدولية ذاتها النزاعات  تستأصلفإنه من غبر المحتمل أن  أخرى لسالم دائم،و بعبارة 

و الحروب من النظام الدولي لكنها تستطيع لعب دور مهم في تحقيق المزيد من التعاون بين 
 الدول 

 المتبادل : االعتماد-ج
العالقات بين الدول ال تبنى على العالقات السياسية فقط، و  أنأنصار هذا اإلتجاه يرون 

المتبادل معناه وجود عالقات  فاالعتمادلكن يجب أن تشمل أيضا العالقات عبر الوطنية ، 
، فالدول ترى انه من المفيد  األطرافمشتركة بين الدول مرتبطة بالكلفة و درجة الحساسية بين 

أكثر من الثاني ، و الحساسية تعني إلى أي درجة  األولمن  التعاون بدل التنازع ألن الفائدة
للتعاون في منطقة معينة، فنتيجة العالقة التبادلية فإن يتأثر الفاعلون بالتغير في أي موضوع 
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المتبادل( من ثالث نقاط  االعتمادالدول تتأثر بهذه التغيرات، و ينطلق أنصار هذا الطرح )
 رئيسية وهي :

بين المجتمعات بما فيها الفروع  االنتشارالمتبادل يشير إلى أن هناك قنوات متعددة  االعتماد •
 المختلفة للمنظومة الحكومية و كذا الفاعلين غير الحكوميين 

 المتبادل يشير إلى أغلب قوى العالقات الدولية ستكون قليلة األهمية  االعتماد •
يع فكل المواضيع قابلة للنقاش ، و يمكن في اإلعتماد المتبادل ال يوجد ترتيب هرمي للمواض •

 .وقت  أيأن تكون أولويات مذكرات التعاون في 
 

هو منظر تكاملي أنه ال بد من التعاون الذي  و David Mitrany دافيد ميتراني و يرى 
 يأند قدم مفهوم جوهري و هو التفرع أيتخطى الحدود الوطنية لحّل المشاكل المشتركة ، و ق

 نطاق تعاونها إلى مجاالت أخرى  عأن يجعل الحكومات توس التعاون في قطاع ما من المحتمل
ولكن يبقى هذا الطرح بعيدا عن الواقع العملي حيث تختلف موازين القوى الخاصة بين الدول 

إلى تكريس نظام التبعية عوض عن  األولىالمتقدمة الديمقراطية و الدول المتخلفة ، فقد سعت 
تخضع ماد المتبادل الذي من المفترض أن يزيد فرص السالم ، و أصبحت هذه الدول اإلعت

 1بدال من التعاون )تكريس مبدأ المنفعة الخاّصة على المنفعة العامة( االشتراكيةلنظام 
 

 :النظرية البنائية  -3
بتيار البناء واضحا  تعكس الدراسات الحديثة والمتزايدة في مجال العالقات الدولية اهتماما

كمنافس للواقعية والليبرالية  الذي بدأ في البروز  Social Constructionism االجتماعي
في العالقات الدولية في السنوات األخيرة  وقلما  يخلو عدد من المجاّلت العالمية المتخصصة

 واألفكار فياالجتماعي، الذي يركز على دور الثقافة والقيم  من موضوع يناقش مدخل البناء
،ويرى أن خالفه مع  العالقات الدولية ،ويتناول بالتحليل قضايا الهويات والمصالح واألفضليات
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المدارس األخرى ليس حول مدى أهمية القوة في السياسة العالمية وإنما حول "هل يمكن تفسير 
قق ذلك بإدراج أنماط القوة وأشكال استمرارها فقط باالعتماد على االعتبارات المادية؟ أم يتح

مثل: كيف تشكلت هوية أسئلة  هذا المدخل الجديديطرح  والجوانب االجتماعية والثقافية كذلك؟ 
 وفي1و كيف تؤثر البيئة في سلوك الفاعلين ؟ الدولة أنفسهم؟ مواطنووكيف يعرف  ؟الدولة

لتغير في السياسة العالمية ومفهوم الفوضى في  مجال العالقات الدولية يتناول قضايا مثال
 العالقات الدولية 

، ويعتبر دون شك  1999و قد ظهر مصطلح البنائية في العالقات الدولية في نهاية 
من استعمل مصطلح البنائية في كتابه "عالم من أول  ufeNicholas On نيكوالس اونوف"

"األفراد  ، ويرتكز تعريف "اونوف" للبنائية على فكرة أن:" making World of ourصنعنا"
حول عملية البناء  Giddensأعمال  وهو ما أخذه من والمجتمع يبني ويؤسس كل منهما اآلخر،

االجتماعي وكيفية حصولها وتأسيسها وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لمفهوم الواقع اإلجتماعي 
 .Oneufعند 

تزامن ظهور النظرية البنائية مع النهاية السلمية للحرب الباردة  التي أضفت الشرعية  كما
عليها ألن الواقعية والليبرالية أخفقتا في استباق هذا الحدث كما أنهما وجدتا صعوبة كبيرة في 
تفسيره، بينما استطاعت البنائية تفسيره من خالل اعتمادها على متغيري الهوية والمصلحة، 

صا ما يتعلق بالثورة التي أحدثها "ميخائيل غورباتشيف "في السياسة الخارجية السوفيتية خصو 
باعتناقه أفكارا جديدة "كاألمن المشترك". و تعتبر البنائية نظرية هيكلية للنظام الدولي والتي 

 تعتمد على االفتراضات التالية: 
 دولية. الدول هي الوحدات األساسية للتحليل في نظرية السياسة ال •
إن البنى  في النظام الدول وهمية وجماعية مشتركة أكثر من كونها مادية،أي أنها تقع في  •

 . intersubjectivثنايا التبادل الفكري، فهي مبنية بشكل "تذاتاني" 
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مصالح وهويات الدول في جانبها األهم يتم صنعها وبنائها بواسطة هذه البنى االجتماعية  •
خارجية المنشأ أتت إلى النظام بواسطة الطبيعة اإلنسانية أو السياسة أكثر من كونها مسلمات 

 الداخلية 
الدولي:"هو مجموعة من األفكار، ونظام من المعايير التي تم ترتيبها من قبل بعض  النظام •

 كما أن النظام الدولي مبني اجتماعيا وليس معطى مسبق ،زمان ومكان وخاصة فياألشخاص 
 

صور أكثر اجتماعية وأكثر انطالقا من هذه االفتراضات تحاول البنائية أن تبني نظرة أو ت
ية لدى فهي تحاول إذن ربط أي عكس المفاهيم المادية والحتمية للتصورات الواقعية البنيو إرادية 
 ادراكاتهم للواقع  الفاعلين والبنى 

 Billiard Ball image إلى جانب ذلك ،ترفض البنائية ما يسمى بتصور كرة البليار
في إبراز أفكار  -في نظرها -للعالقات الدولية، والذي تعتمد عليه الواقعية ،ألنه فشل 

النزاعات والصراعات الدولية .بينما يرغب البنائيون ومعتقدات الفاعلين الذين أقحموا أنفسهم في 
في اختبار ما يوجد بداخل كريات البليار للوصول إلى إدراك تصور معمق بشأن تلك النزاعات، 
ألنه من المهم فهم التفاعالت االجتماعية الداخلية الستيعاب المخرجات السياسية ،حتى ال يتم 

وية للنظام الدولي وبالتالي بدل االعتماد على حتمية حصرها في مخرجات البيئة الدولية الفوض
البنية المادية الجامدة ومدى تأثيرها على السلوك النزاعي للفواعل، نجد البنائيين يدخلون 

 متغيرات البنية القيمية ودورها في تشكيل هوية الفاعل 
 

 أجل المصلحة )كماو حسب البنائيين النزاعات الدولية ال يغذيها السعي الكتساب القوة من 
يعتقد الواقعيون التقليديون( وال الطبيعة الفوضوية المطلقة للنظام الدولي ) على غرار الواقعيين 
الجدد(، بل يستندون في تفسير أشكال النزاعات المختلفة بالتركيز على تفاعالت الوحدات 

جتماعية لألفراد أو األساسية، من خالل إرجاع أسباب النزاع إلى التوجه التنازعي للهوية اال
القادة وهي العوامل التي ترى البنائية أنها ليست معطى مسبق بل تحكمية يديرها القادة واألنظمة 
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ثنية التي زيادة حدة النزاعات العرقية واإل أو الظروف االجتماعية، فالبعد الهوياتي يلعب دورا في
 .ألطراف المتنازعةيعود سببها إلى اختالفات في التركيبة الثقافية والهوية ل

ثني ذريعة للتدخل الخارجي بدافع القرابة واالنتماء االثني وقد شكلت النزاعات ذات الطابع اإل
الواسع حيث يصبح البديل األقل تكلفة واألكثر فعالية من حيث التنسيق الداخلي، هذا إذا أضفنا 

يبدو للوهلة األولى بأنه مدى إسهامها في توسيع دائرة األطراف المتصارعة، وبالتالي فإن ما 
 صراع داخلي قد يتحول إلى صراع دولي علني أو خفي وبالتالي ال يعود صراعا داخليا 

 
 وربما يتفق التحليل البنائي للنزاعات )المرتكزة على الهوية( مع فكرة هنتنغتون، إذ يقول

''يكشف الناس هويات جديدة عادة ما تكون قديمة، هم يسيرون تحت أعالم جديدة، عادة ما 
تكون قديمة، لتؤدي بدورها إلى حروب مع أعداء جدد، هم في حقيقة األمر أعداء قدامى." وهذا 
يعني أن النزاعات بين الدول تغذيها التراكمات الحضارية الثقافية. فالهوية التي تعتبر بناء 

اعيا يتشكل باستمرار عبر الخطابات االجتماعية النافذة، يقوم المنظمون بالتحكم بها اجتم
باستدعاء األساطير وإعادة صياغة المفاهيم، وإعادة تفسير حقائق سابقة، بل وحتى تلفيق 
قصص خيالية يدعمون بها وجهات نظرهم،ويستعمل المتطرفون هذه العملية لتصعيد النزاع 

وذهم وسلطتهم المطلقة، وعندما تصبح سياسة المجموعة مجرد تنافس بين بحيث يمكن تبرير نف
 1العالقات مع المجموعات األخرى تدخل حلقة العنف فالمتشددين، 

 

وعموما نستخلص أن النزاع وفق التحليل البنائي ليس معطى مسبق أو نتيجة لفوضى النظام 
للهوية االجتماعية لألفراد أو القادة )أي نتاج لعوامل  الدولي، وإنما هو نتاج للتوجه التنازعي

غير مادية( وهي العوامل التي ترى البنائية بأنها ليست معطى مسبق بل تحكمية يديرها القادة 
 واألنظمة باإلضافة إلى طبيعة التنشئة االجتماعية، والتي تنعكس في الخطابات السائدة في
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انها تشكيل الهويات على أسس تنازعيه من خالل تعبئة المجتمع والميول النخبوية التي بإمك
 1 الجماهير وإحياء الضغائن التاريخية من أجل تمرير أهدافها المصلحية

 

 

وكخالصة لهذا الفصل فقد تطرقنا إلى مفهوم النزاع وأهم المفاهيم التي تتشابه مع هذا المفهوم 
ين هذه المفاهيم ومفهوم النزاع الدولي وقمنا بالفصل بينها وتوضيحها مع تحديد درجة التداخل ب

 العوامل المؤثرة في النزاعات الدولية أهم  طرقنا إلىوكذا ت
إلى مستويات التحليل وكيفية تأثير كل مستوى ومن أجل فهم ظاهرة النزاعات الدولية ، تطرقنا 

إلى أهم نظريات العالقات الدولية التي تفسر سبب حدوث هذه على النزاعات الدولية  ومن ثم 
 الظاهرة ، فكل نظرية ركزت على جانب معين وهذا انطالقا من المسلمات التي تسلم بها

 أنه كذل ثالبح اتطوخ لبقيةالخلفية المرافقة ن وسيكأّن هذا الفصل ل والق ر يمكنفي األخي
وض الذي كان في ذهن الباحث وأزال الغم تدور تكانالتي األسئلة  نع ما حد إلى أجاب

 .يسيطر على الموضوع  
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 conflict إنهاء النزاع أنها على  Conflict settlemen ف تسوية النزاعاتتعر   

 termination متبادل إتفاقعن طريقmutual agreement   1 ذات العالقة األطرافبين  ،

قعهم ومطالبهم ، و هذا ال األطراف عن بعض أهدافهم األولية و موا تراجع إذ تمثل التسوية
يعني بالضرورة أن يكون التراجع بنفس الحجم لكل األطراف و إنما يستلزم بعض التصحيح 

لح بإيقاف كل  األطرافللمواقف األولية لكل  ، و الهدف هم التسوية هو إنهاء حالة النزاع المس 
تدمير قوة  االستيالء أواألعمال العسكرية و جعل األطراف في وضع غير راغبين في 

 .2الخصم

و غالبا ما يكون السالم الناتج عن مثل هذه التسوية باردا ألنه ال يعكس بالضرورة 
، و إنما لمصالح بعيدة المدى للطرف الضعيفالعادلة لألطراف كما ال يعكس ا االحتياجات

إلى النزاعات التي تتم تسويتها تعود ، لذا فمعظم 3 المتنازعة األطرافيعكس ميزان القوى بين 
 . االتفاقيةالسطح مرة أخرى و تندلع من جديد من الناحية العملية رغم إنهاء النزاع من الناحية 

عبارة عن  )حل  النزاع(األخيرحل  النزاع إذ أن هذا  إدارة النزاع وعن وتختلف تسوية النزاع عن
و حل ها، بمعنى إنهاء حالة العنف دون العودة عملية تهدف لمخاطبة األسباب الجذرية للنزاع 

بنفس  األساسية للطرفيناالحتياجات إذ يتم بلورة إتفاق و معالجة  4 مر ة أخرى إلى النزاع
، أم ا إدارة النزاع يقصد بها الجهود المشتركة لمنع 5و ليس وفقا لموازين القوى بينهماالمستوى 
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حصر  )احتواء، 1تفاقم النزاعات الدولية و التدخل إلرجاعها إلى المستوى القانوني إذا تفاقمت
المعتمدة  وعليه سنتطرق في هذا الفصل إلى أهم األدوات)السلمية و غير السلمية( . النزاع(

 لتسوية النزاع 

  ات الدولية ية لتسوية النزاعالوسائل السلمالمبحث األول: 

، التي ترتبط األساسيةالسلمية للنزاعات الدولية من مبادئ القانون الدولي  ةالتسوي يعتبر مبدأ
،و يقصد به أن تقوم كل دولة بتسوية نزاعاتها ارتباطا وثيقا بمبدأ القوة أو التهديد باستعمالها 

المساواة في السيادة وفقا لمبادئ العدالة و القانون الدولي الدولية بالوسائل السلمية على أساس 
 و وفقا لمبدأ حرية اختيار الوسيلة السلمية المالئمة .

ووسائل التسوية السلمية للنزاعات الدولية كثيرة ومتعددة ، و على الرغم من أن جميعها تهدف 
ا البعض سواء من حيث تختلف عن بعضه أنهاإلى تسوية النزاعات الدولية تسوية سلمية إال 

 طبيعتها أو من حيث الطريقة التي تتبعها في التسوية أو من ناحية النتائج التي تتوصل إليها 

المتحدة على ضرورة حل النزاعات الدولية بالطرق  األممقد نصت المادة الثانية من ميثاق  و
لمحكمة  األساسيمن الميثاق هذه الوسائل وتضمنها أيضا النظام  33السلمية و عددت المادة 

 العدل الدولية

فتشمل الوسائل الدبلوماسية على المفاوضات و الوساطة و المساعي الحميدة و التحقيق و 
فتضم أما الوسائل القانونية  اإلقليمية،المنظمات الدولية و  التوفيق، و يقصد بالوسائل السياسية

   2 القضاء و التحكيم الدوليين

                                                           
  64.، ص مرجع سابقكمال حم اد ،  -1

2- بوجالل سمية ، التحكيم في النزاعات الدولية ، رسالة  ماجستير ، جامعة منتوري قسنطينة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

، ) منشورة( 7.ص    
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   المطلب األول: الطرق السياسية و الدبلوماسية لتسوية النزعات الدولية 

و عرض النزاع على  ساعي الحميدة، التوفيق، التحقيق ،الم  الوساطة،وتتضمن المفاوضات، 
 المنظمات الدولية 

  :المفاوضات ❖

إحدى الطرق الدبلوماسية إلجراءات تسوية ودية بين  بأنهاللمفاوضات  يقضي المفهوم العام
المشتركة في هذه  األطرافللوصول إلى حل  تقرره  الرأي و ذلك بتبادل أكثردولتين أو 

المفاوضات ، و بصفة عامة تجري المفاوضات بين الدول تمهيد لتنظيم أية معاهدة أو لتنظيم 
 1أية عالقة قانونية بينها و لو لم يسبق ذلك نزاع يقتضي تسوية أو حل  

قيام الدول المتنازعة نفسها بتسوية خالفاتها عن طريق تبادل وجهات  و تعر ف المفاوضات بأنها
وسيلة لتمكين األطراف المتنازعة  أفضلأن التفاوض هو  Alain Planety ، و يرى  2ظرالن

.إذ يتكون التفاوض من مجموعة من الممارسات التي تمكن من التوفيق  من الوصول إلى إتفاق
 3سلميا بين مصالح متنافرة أو متباينة و خاصة بين جماعات أو كيانات سياسية مستقلة 

فها على أنها منافسة بين طرفين متنازعين يبحثان عن تسوية مسألة عن  مارسيل ميرل أما فيعر 
ا على استعداد لدفع ثمن بتمثل في قبول حل  وسط بين طريق اإلتفاق ، و ذلك بأن يكون

 4المواقف األولية 

                                                           
جامعة أمحمد  رسالة ماجستير، ، لحّل النزاعات بالطرق السلمية  المتحدة األممالمقررة في ميثاق  األدواتبولحبال محمد،  -1

 ، )منشورة(  17.، ص2014كلية الحقوق، ، ، بومرداس بوقره

القانونية، ماجستير ، المعهد العالي للتعليم العالي للعلوم  رسالة،  تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلميةشريف سليمان، -2
 ، )منشورة(  91.، ص1985وزو، نوفمبر  ي تيز 

  97.ص سابق،مرجع جراد عبد العزيز،  -3
  494 .، صمرجع سابق ،  مارسيل ميرل -4
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يقصد بالمفاوضات بوجه عام تبادل وجهات النظر حول الموضوع محل التفاوض ، ومن  و 
هنا فإن المفاوضات هي إحدى أدوات العالقات الدولية أو باألحرى هي أحدى األدوات التي 

مع غيرها من الدول ، وكذلك المفاوضات تعتبر مرحلة من  تباشر بها الدول عالقاتها الدولية
 المفاوضات بوصفها إحدى األدوات إلىالمعاهدات الدولية واالهتمام  ينصرف  إبرام مراحل

واألساليب التي تستخدم لتسوية النازعات بين الدول بالوسائل السلمية ، فحيثما ينشأ نازع بين 
ع ا ز الن الحتواءاألمثل  األسلوبدولتين أو أكثر فإن المفاوضات المباشرة بين األطراف تكون هي 

اع مسل ح و أن يستمر إلى نز  إلىتسوية ووضع نهاية له تحول دون أن يتحول  إلى والوصول
  1العالقة بين األطراف فترة من الوقت و يؤدي إلى تدهور 

المفاوضات عادة تجري بين وزراء خارجية الدول المتنازعة وممثليهم الدبلوماسيين أو كم أن 
و في بعض النزاعات ذات ،من يوكلون لهم القيام بتلك المهمة من خالل وثائق التفويض

كذلك  دولتين تتولى دراسة موضوع النزاع ،لجنة خبراء من الرسم الحدود ُتعين الطبيعة الفنية ك
أشكاال متعددة فقد تكون شفوية كما قد تكون خطية في تبادل كتب و  المفاوضاتتأخذ 

تتم في أقاليم أطراف النزاع أو ، فقد  انعقادهامستندات و ال تتقيد المفاوضات من حيث مكان 
 . 2في إقليم دولة محايدة 

 

 

                                                           

 924 ص، (1985، ة العربية للنشر و التوزيعالقاهرة: دار النهض )1ط العام،مقدمة القانون الدولي الدين عامر،  صالح -1
  ة أشخاص لتمثيل  وثائق التفويض عبارة عن وثيقة صادرة عن الجهات المختصة في الدولة يعين بموجبها شخص أو عد 

 الدولة في التفاوض

، رسالة دكتوراه في القانون ، جامعة شندي  ، الوسائل السلمية لتسوية النزاع الدوليعبد الحميد العوض القطيني محمد -2
  )منشورة(،  112، ص2016السودان ،
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  :و التي يمكن حصرها فيكما تتعدد أنواع المفاوضات 

 : المفاوضات المسبقة : أوال

جدول في  إدراجهاي تحديد موضوعات التفاوض التي سيتم تتهدف المفاوضات المسبقة ال
مائدة  ىلك أنه قبل الشروع في التفاوض عل، كما أنها تمهد للمفاوضات المباشرة ، ذاألعمال 

 المفاوضات وجها لوجه تحدث مفاوضات مسبقة أو اتصاالت مبدئية لتعيين حدود المفاوضات
جدول األعمال الذي سيتم مناقشته فهي إذن مرحلة تحضيرية للمفاوضات  فيستدرج التي 

 نفسها لذلك ليس من القريب أن يطلق عليها التفاوض علي المفاوضات أو الشروع في الجلوس
 .يق للمفاوضات في شكلها الرسمي وبمعناها الفني الدقتمهيدا على المائدة 

  :: المفاوضات المباشرةثانيا

ف المفاوضات المباشرة بأنها المباحثات المباشرة بين الطرفين المتنازعين لتسوية نازع تعر  
المفاوضات التي تتم قائم بينهما عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة ويقصد بالقنوات الدبلوماسية 

 عبر البعثات الدبلوماسية الدائمة في الخارج والبعثات المؤقتة التي ترسل لغرض التفاوض في
رسمية بقصد  تفويض بأوراقتتم بين ممثلي الدول والمنظمات الدولية المزودين قضية معينة 

ميز هذا النوع من ، و يتتنظيمه رادولية تنظم أو تحكم الموضوع الممعاهدة د إلى إبرامالتوصل 
كانت النزاعات ذات طابع  في تسوية مباشرة وودية سواء إنالمفاوضات بالمرونة و اليسر 

 سياسي أو قانوني

 :: المفاوضات الجماعيةثالثا

الدولتين المتنازعتين ا لتكرار حدوث المشاكل الدولية ،أصبحت المفاوضات الثنائية بين نظر 
ال تستجيب لتطور العالقات الدولية وتسوية المنازعات ذات الطبيعة العامة التي تهم مجموعة 

االعتماد علي المفاوضات إلى لدول بواسطة المنظمات الدولية لهذا فقد اتجهت ا الدول،من 
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أهمية بالغة في تطور  إذ اكتسبتمن أجل تذليل الصعوبات التي تواجه الدول.  الجماعية
العالقات الدولية ، وعقد اتفاقيات دولية جماعية نتيجة المفاوضات المباشرة بين مجموعة كبيرة 

 1 وضع قواعد خاصة بالمفاوضات الجماعية إليالمجتمع الدولي  من الدول وقد أتجه

وبالرغم ما للمفاوضات من أهمية في تسوية النازعات الدولية إال أنها تظل مرهونة بموافقة   
أي من  إلىفي اللجوء  األطراف، وذلك حيث أنه ال قيود علي  إليهااللجوء  ىع علا ز الن أطراف

ما ورد من ال يعد  اع الذي هو طرف فيه ولحل النز  الوسائل السلمية التي يرى أنها هي األنسب
  2رتيب في ميثاق األمم المتحدة للوسائل السلمية ملزما ت

ة خالفات نذكر منها:   و على كل فقد كان للمفاوضات دور هام في حل  عد 

عن طريق المفاوضات بين الرئيسين  1962ة الصواريخ بكوبا في أكتوبر محل  أز  - ✓
   خروتشوف السوفيتيجون كندي و  األمريكي

باريس في  اتفاقياتفي الفيتنام بعد المصادقة على  األمريكيوقف التدخل  ✓
27/01/1973  
 بريجنيف ليونيد السوفيتيو  Nixon نيكسون  األمريكيالمفاوضات التي جمعت الرئيس  ✓

Léonid Brejnev   حول الحد  من  إتفاقلى أول إو التوصل  1972ماي  30إلى  22من
  ( SALT 1)سالت  26/05/1972في  ياالستراتجالتسلح 

 
  :الوساطة ❖
إلى  اللجوءإذا لم تؤدى المفاوضات بين الدولتين المتنازعتين إلى حل النزاع القائم يتم   

 .يتمهيد لحل النزاع بطريق ودي وسلمالنظر وال اتالوساطة لتقريب وجه
                                                           

 115-114ص ص.  ، المرجع نفسه - 1
 - المرجع نفسه، ص  1132
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  وتهدئة المتعارضةاإلدعاءات  بين التوفيق ثالث طرف محاولة و تعرف الوساطة على أنها 
 1اقتراح حل للنزاع القائم بينها لخال من وذلك المتنازعة األطراف بين المتبادلة صاتاالمتعا

 ى تنظيم الوساطة، و اعتبرتها مجردعل 1907و سنة  1899لهاي لسنة  اتفاقيةو قد  عملت 
و يبقى للدول  مشورة غير إلزامية سواء أتمت عفويا أم بناءا على طلب إحدى الدول المتنازعة

 2المتنازعة كامل الحرية في قبول الحلول المقترحة أو عدم األخذ بها 

أنه من األحسن التفكير في الوساطة كنوع من التفاوض يقوم   William Zartmanو يقول  
ثالث بمساعدة األطراف المتنازعة على إيجاد حل ال تكون هذه األطراف قادرة على  فيه طرف

 3 على استراتيجيات االتصال باالعتمادالتوصل إليه بمفردها من خالل تبنيه أفكارا للتسوية 

بأنها تدخل طرف ثالث مقبول و الذي ال  Moore Christopher ويعرفها كريستوفر مور  
على  متنازعةلمساعدة أطراف  ،يملكها إطالقا ال محدودة على اتخاذ القرار أوقوة إال   يملك

 Jacob جاكوب بيركوفيتش ماإلى تسوية إرادية مقبولة للمسائل محل النزاع ،أ التوصل

Bercovitch  بجهود األطراف  : بأنها عملية إدارة للنزاع ، تتعلقللوساطة  فيقول في تعريفه
عرضا بالعون من  ا ، حيث تطلب األطراف المتنازعة مساعدة أو تقبلذاتها ، لكنها تتميز عنه

مشكلتهم دون اللجوء   تغيير سلوكهم و تسوية نزاعهم أو حلل ،شخص ، مجموعة أو منظمة
  4 إلى قوة مادية أو مناشدة سلطة القانون 

 

 
                                                           

 53، ص. مرجع سابق ناجي،مهنا محمد نصر، معروف خلدون  - 1

 87(، ص. 1998الكتاب العرب،  ، ) دمشق: منشورات إتحاددراسات دوليةعصام جميل العسلي،  - 2
3-  William zartman and Saadia Touval , Mediation and Foreign Policy , in International studies Review , Vol 5, 

No.4, Dissolving Boundaries (Dec,2003) p.913  
 22، ص مرجع سابقنهلة ياسين حمدان ،  - 4
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 :أننستنتج من هذه التعريفات 

حيادي ليس له صلة مباشرة بالنزاع أو هو الطرف الثالث، و غالبا ما يكون شخص  الوسيط •
 ) هناك حاالت يكون الوسيط طرف من النزاع و لكنها ضئيلة (  المطروحة، األساسيةبالقضايا 

لتدخل الوسيط إذ ال بد من وجود رغبة لدى المتنازعين للسماح لطرف ثالث  األطرافقبول  •
بالتدخل في النزاع و مساعدتهم على الوصول إلى حل للنزاع إذ أن هذا القبول يعن بان 

 األطراف توافق على حضور الوسيط و لها رغبة في األخذ بمقترحاته للوصول إلى تسوية 
على دعوة مباشرة من أحد األطراف المتنازعة أو أكثر من  يتدخل الوسطاء في النزاعات بناءا •

يمكن أن يتدخل الوسيط بموجب توصيات من أطراف ثانوية أو بمبادرة مباشرة من قبل طرف،
سلطة معروفة مثل مسؤول حكومي أو وكالة  أوالوسيط نفسه ، أو بتعيين من قبل جهة 

 .1حكومية 
 

كما هو الحال في النزاع العراقي اإليراني عام  -الثالثة-بمبادرة من الدولة الوساطة  قد تكون   
الوساطة التي قامت بها فرنسا بين الواليات  ، و 2إذ تقدمت الجزائر بخدماتها الودية  1980

، كذلك الوساطة التي قامت بها الواليات  1898ديسمبر  10المتحدة األمريكية و إسبانيا في 
، كما قد تكون بناءا على طلب األطراف  3 1985بين فرنسا و تونس سنة األمريكيةالمتحدة 

، و قد  1995البوسنة و الهرسك سنة المتنازعة كوساطة الرئيس كارتر في النزاع القائم في 
تكون فردية تقوم بها دولة واحدة أو جماعية تشترك فيها عدة دول للتوسط بين أطراف النزاع 

حيث قامت لجنة مكونة من خمسة دول  1989مثل ما حدث في النزاع الموريتاني السنغالي عم 
                                                           

 مع التركيز على الوسيط 2002-1998ي اإلريتر دور الوساطة المختلطة في تسوية النزاع اإلثيوبي العربي فارس،  - 1
 19ص. ،2013 ،3الجزائرة ماجستير، جامعة ، رسالالجزائري 

، رسالة ماجستير ، جامعة دراسة نظرية و تطبيقية(–التسوية السلمية للنزاعات الحدودية اإلفريقية سعداوي كمال، - 2
 26ص. ،2014قسنطينة ، متنوري 

 19، ص. مرجع سابقبوجالل سمية ،  -  3
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و ذلك في إطار منظمة الوحدة نيجيريا،الطوغو، زيمبابوي( بالتوسط لحل  النزاع  تونس، )مصر،
 اإلفريقية .

الوساطة إما لمنع تطور الخالف بين األطراف إلى نزاع مسل ح كمثال وساطة البابا  تسعىو   
اإلسباني على جزر الكارولين في المحيط الهادئ عام  -األلمانيفي النزاع  عشرليون الثالث 

 المتحدة الواليات بها قامت التي الوساطة ذلك لومثاقائم  نهاء نزاع مسلحإلبهدف  أو ; 1885
عام  Portsmouth بورتسموث معاهدة بعقد تكللت والتي ،اليابانية الروسية الحرب نهاءإل

1905 1 
 : المساعي الحميدة ❖

 حتى أو لالدو من مجموعة أو دولة به تقوم الذي الودي لالعم ذلك هي الحميدة المساعي  
 بعضها مع المتنازعة لالدو لجمع محاولة في المتحدة لألمم العام كاألمين رفيع مركز ذي فرد

، و مصدرها العرف الدولي حيث اعتمدت إثر  2فها استئنا أو بالمفاوضات ءالبد  على وحثها
  3 1907أكتوبر  18و اتفاقية الهاي ل  1899جويلية  29اتفاقية الهاي لـ 

 لح إيجاد في للمساهمة ،المتنازعة األطراف موافقة بعد يكون ثالث طرف لتدخ إذن فهي  
 في يشترك ال أنه كما ل،ح قتراحال مفوض غير الثالث الطرف هذا أن غير 4 للنزاع سلمي

 األطراف نظر وجهات بين التقريب على مهمته تقتصر إنما و مباشرة بصفة المفاوضات
   5 مباشرة مفاوضات في لللدخو مالئم جو وإيجاد النزاع حدة من والتخفيف المتنازعة

                                                           
 27، ص. مرجع سابقسعداوي كمال ،  -  1
 41ص. ،سابقمرجع  ناجي،مهنا محمد نصر، معروف خلدون  - 2

 33، ص.  مرجع سابقبولحبال محمد ،  - 3
  25، ص. مرجع سابقسعداوي كمال ،  - 4
 33ص. (1978، ) بغداد: دار السالم ،الدوليةالمنازعات جابر إبراهيم الراوي،  - 5
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و تنتهي المساعي الحميدة في حالة ما نجح الطرف الثالث في جعل األطراف المتنازعة تباشر 
م تتوصل إلى نتائج إيجابية قبول مساعيه ، و تنتهي أيضا إذا لالمفاوضات بينها ، أو ترفض 

إذ ال يعتبر قيام أي دولة بالمساعي الحميدة عمل إجباري   1بسبب تعنت األطراف المتنازعة
النزاع غير ملزمين  أطراف أنبالنسبة لها و إنما هو عمل تطوعي تقوم به بكامل إرادتها ، كما 

الذي تقدمه لهم ، فكثيرا ما رفضت هذه اإلقتراحات من قبل األطراف المتنازعة و  االقتراحبقبول 
الحرب التي قامت  أثناءح الذي قدمته الواليات المتحدة األمريكية أبرز مثال على ذلك ، اإلقترا

  19392بين فنلندا و االتحاد السوفييتي )سابقا( عام 

 نزاع إلى أو أكثر دولتين بين الخالف تطور دون الحيلولة على لتعم الحميدة لمساعيفا  
 المساعي أدت حيث ، و البيرو ركوادو اإل بين الحدود على للخالف بالنسبة لحص كما ،مسلح

المؤرخة  التسوية إلى األمريكية المتحدة والواليات لوالبرازي األرجنتين بذلتها التي   الحميدة
 مجلس لتشكي ذلك لومثا ،قائم مسلح نزاع ء تعمل على إنها أن وإما،  1942جانفي  28في 

 وبلجيكا استراليا لدو ممثلي تضم) الحميدة للمساعي لجنة، 1947 عام من نوفمبر في األمن
 الجمهورية بين الحربية للعمليات حداً تضع مفاوضات قيام على للمساعدة( المتحدة والواليات

من اجل تسهيل إعادة العالقات الدبلوماسية بين الدول  أو،  3هولندا وبين الناشئة اإلندونيسية
 1951 أوتمن األمثلة على ذلك ، العالقات اإليطالية األثيوبية التي استعيدت في شهر 

   4بريطانيا  وبفضل مساعي الواليات المتحدة 

 
                                                           

 29ص. ،سابقمرجع  خالد،حساني  -  1
 14، ص. مرجع سابقبوجالل سمية ،  - 2
 25، ص.مرجع سابق،  لسعداوي كما - 3
  2012،جامعة وهران، رسالة ماجستير،  حل النزاعات الدولية على ضوء القانون الدوليبسكاك مختار،  - 4

 ،)منشورة(77ص 
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  : التحقيق - ❖
 إلى المتنازعة األطراف تلجأ إذ، الدولية  النزاعات لتسوية نسبيا حديثة وسيلة التحقيق   

 إضافة إلى  المتنازعة لالدو لك من األعضاء من متساو عدد من مكونة تحقيق لجنة  تعيين

و يعود الفضل في ،  1النزاع  لح عملية تيسير بقصد النزاع في طرف غير أخرى لدو
، التي 1907الهاي لسنة  اتفاقياتإيجاده إلى المبادرة الروسية بمناسبة إنشاء التحقيق و 

تعريفا مدققا للتحقيق في مادتها التاسعة و التي تنص على ما يلي : " في النزاعات ذات  تعطينا
، و التي تكون نتاج اختالفات  أهميةمصالح ذات  الطابع الدولي، و التي ال تمس شرف، و ال

مكن للقوى المصادقة أن تحكم أنه من الضروري على األطراف التي لم في تقدير وقائع ، ي
تتوصل إلى إتفاق عن طريق الوسائل الدبلوماسية ، إنشاء لجنة دولية للتحقيق مكل فة بتسيير 

ما يمليه الضمير لمسائل حل من هذه النزاعات ن مع توضيح ذلك، بتحليل كلي و حسب 
 .الواقع " 

( من نفس االتفاقية فاللجان الدولية للتحقيق )لجان مكونة من 10) العاشرة و حسب المادة  
، 2خمسة أعضاء من بينهم ثالثة محايدين( تنشأ بموجب اتفاقيات خاصة بين أطراف النزاع 

، و هناك حاالت  االختصاصفي الغالب من بين الشخصيات ذات الخبرة و  اختيارهمويتم 
و يملك مجلس األمن سلطة إنشاء  ،بهمة لجنة التحقيقص واحد للقيام شخ اختيارجرى فيها 

 3 يةرس تبقى فمداوالتها،  هذه لجان ، كما أن جلساتها ال تكون علنية 

 حقائق تحديدفمهمة لجان التحقيق تقتصر على  33و وفقا لميثاق األمم المتحدة في مادته   
 الذي للتقرير يكون أن دون عنها تقرير وتقديم ،المتحيزة غير التحقيق لوسائ بواسطة النزاع

                                                           
 35، ص.مرجع سابقسعداوي كمال ،  - 1
 66-65 .، ص ص  مرجع سابقبسكاك مختار،  - 2
 59، ص. مرجع سابقمحمد ،   بولحبال - 3
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 بنزاع المتعلقة الحقائق تقصي هو التحقيق لجان وضع من الهدف أن أي ،اإللزام صفة تقدمه
 عليه تقع الذي الطرف تحديد في تؤثر أن يمكن مالحظاتيتضمن  أن دون ،دولتين بين قائم

 يريانه ما استخالص في الحرية المتنازعة لألطراف يكون إنما و ،النزاع قيام مسؤولية
  1إذ أنه ال يملك صبغة إلزامية  التقرير من مناسبا

وهناك العديد من األمثلة عن تطبيقات لجان التحقيق في حل النزاعات الدولية فقد أستخدمت   
 (1919/1939ما بين )  بكثرة من طرف عصبة األمم لحل النزاعات الدوليةسيلة سياسية وك

الدولية المنشأة بموجب قرار  قلتحقيا لجنةمثل  1946م لعاالمتحدة منذ ا مألماقبل  نموكذلك 
العام  األمينيطلب من  2004سبتمبر  18بتاريخ  1564يحمل الرقم  األمنصادر عن مجلس 

ت بانتهاكالمتعلقة ا ريرلتقاتضطلع في الية ء لجنة تحقيق دوعة بإنشارلساجه وعلى م ويقأن 
 روفدار فياف طرألا بعضتكبها رت تيلن اإلنساق اوحقن وقانالدولي و سانيإلنالقانون ا

لكفالة ت النتهاكاا تلك وتحيد هوية مرتكبيعية جمادة بال إعماأ كانت قد وقعتما إذا  تحديدو 
جانب لجنة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق  لىإ ،عنها محاسبة المسؤولين

ي صورة عاجلة تقريرا عن تنفيذا لطلب مجلس األمن بأن يقدم إليه و فرفيق الحريري و ذلك 
  2ظروف و أسباب و عواقب اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري 

 التوفيق  ❖

هو إجراء تقوم به لجنة يعينها أطراف النزاع أو إحدى المنظمات  Conciliationالتوفيق   
 تقوم ض رلغا وتحقيقا لهذااع زمعينة للن تسوية ح قتر ي تقرير فعاع ورزلنب اسباأ لدراسة الدولية 

 بنبت لعالقاا في الخلل مواطن علىف رلتع، واجوانبها مختلف نقائع مولابتمحيص  اللجنة

                                                           
 42، ص.مرجع سابق ،ناجيمهنا محمد نصر، معروف خلدون  - 1
 57-56، ص.  مرجع سابقبولحبال محمد ،  - 2
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يتمتع التوفيق و ال  .سلميااع زلناية ولكفيلة بتس، و البحث عن الحلول االمتنازعة األطراف  
ى خاصة ، حيث نصت بعد الحرب العالمية األول األسلوبهذا  نتشراوقد ،  1بصفة اإللزامية 

 دائمة تخول بعضها حق لجان ى إنشاءعل األطرافمن االتفاقيات الثنائية والمتعددة  العديد 
 .2يوجه إليها طلب بذلك من قبلهم أنعرض خدمتها على أطراف النزاع  دون 

 تتألفو و االستمرارية عضائهاأ بين تلصالحياا لمساواة فيا لمبدأ نللجاا هذه تخضعو   
 :ءعضاأ ثالثة نم دةعا قفيولتا لجنة تتألف دفقمن ثالثة أعضاء أو خمسة أو أكثر  نللجاا

 تفعإذا ار يضاأ و قاعدة التساوي تطبق .ثالثهما انولعضا ويختار،  عضوا فطر كل يعتبر
عدد األعضاء إلى خمسة ) لكل طرف عضوان و األربعة يختارون الخامس( ، و تتكفل اللجنة 

بأغلبية  ت، و تكون اجتماعاتها سرية و تتخذ القرارابعد إنشائها بوضع نظامها الداخلي 
  3األصوات

 توفيق أبرزها : و هناك العديد من النزاعات التي تم حل ها إعتمادا على لجان ال

) قضية  1940، التي جرت في عام  الدانمركتسوية النزاعات البحرية مابين بلجيكا و  ✓
و قد قضى تقرير  ستوكهولمالسفينتين غوموسفاقا التي عرضت على لجنة عقدت إجتماعها في 

 (  لدنمركيةااللجنة بالتعويض لحكومة 
حجز الفرقة  بشأن نازعان يتعلقان من جهة  بنفقات وسويسراالتسوية التي تمت بين فرنسا  ✓

،  سويسرا إلىالفيلق الفرنسي الخامس واألربعين ، والتي لجأت  إلىالبولونية الثانية المنضمة 
السويسرية ، عرض النازع  األراضيالفرنسية الجمركية في  تالسلطاومن جهة ثانية بتصرفات 

                                                           
 66، ص . المرجع نفسه -1
 153، ص.مرجع سابقعبد الحميد العوض القطيني،  - 2
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والتحكم الفرنسية المعقودة  علي لجنة عقدت اجتماعها في الهاي بموجب معاهدة التوفيق
 و التي قبل بها الطرفان ووضعت حدا للنزاع  1955عام
 1686 حول تفسير اتفاقية اإلقامة المعقودة عام وسويسراالناشب بين ايطاليا  النزاعتسوية  ✓

  1 الستثنائية علي الرعايا السويسريينا الضرائبوبشأن تطبيق 
ديسمبر  31( في 2961رقم ) هاررق بموجب بيةرلعا الدول جامعة كونها مجلس تيلا للجنةا ✓

من كل من الجزائر و سوريا و الكويت و ليبيا و مصر، بقصد تسوية الخالفات التي  1972
كانت قائمة بين شطري اليمن سابقا حول مناطق الحدود ، حيث زارت اللجنة كل من عدن و 

ى صنعاء ، و أسفرت جهودها على إتفاق يقضي بوقف إطالق النار ، و سحب الطرفين إل
 2ماوراء الحدود المشتركة 

  : عرض النزاع على المنظمات الدولية ❖

تعد المنظمات الدولية إحدى الوسائل السلمية المتبعة في حل النزاعات الدولية حيث تعاظم   
و دورها خاصة بعد نهاية الحرب الباردة ، و ظهور األمم المتحدة ، و مع نهاية الحرب الباردة 

المتحدة ،و مع نهاية الحرب الباردة برز دور آخر يتمثل في المنظمات الدولية  األممظهور 
 األخرى تقوم بحل النزاعات الدولية قليمية ، حيث أصبحت هي اإل

 أوال: دور هيئة األمم المتحدة في تسوية النزاعات الدولية 

،  1945الدوليين منذ  األمنتقوم منظمة األمم المتحدة بدور هام في إطار حفظ السلم و  
و وقفا الجماعي و حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية ، األمنعلى فكرة  باعتمادهاوذلك 
  هذه تنفيذ عن المسؤوالن هما األمن مجلس و العامة الجمعية فإن الهيئة ميثاق من 2/للمادة 

                                                           
 173، ص.مرجع سابقعبد الحميد العوض القطيني،  - 1
 73، ص .مرجع سابقبولحبال محمد،  - 2
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 لذا سنتطرق باختصار إلى وظيفة كل منهما في مجال تسوية النزاعات الدولية  ، 1الوظيفة 

للجمعية العامة الحق في مناقشة  14في مادته  اقر ميثاق األمم المتحدةالجمعية العامة :  •
األمم  أعضاءيرفعها إليها عضو من  ،والسلم الدولي األمنحفظ بمسألة تكون لها صلة  أية

كما اقر لها أن توصى باتخاذ التدابير  أعضائهاالمتحدة أو مجلس األمن أو دولة ليست من 
على كيفية التصويت على تلك  18،  كما نصت المادة  لتسوية أي موقف تسوية سلمية

العامة توصياتها في المنازعات باألغلبية والبد من  القرارات فنصت على أن تصدر الجمعية
وال يوجد في  إلزاميةتوصيات الجمعية العامة في المنازعات ليست لها أي صفه  بأن اإلشارة

كان ، و إن  2في الهيئة الدولية احترام تلك التوصيات األعضاءالميثاق ما يفرض على الدول 
وتجنبا  أنه إالالميثاق قد أعطى الجمعية العامة صالحيات واسعة في نظر المنازعات الدولية 

، كما نالحظ أن 3 األمنالتي تكون معروضة على مجلس  لالزدواجية  أستثنى بعض النزاعات
إن دول العالم الثالث تفضل االلتجاء إلى الجمعية العامة بالنظر إلى االستخدام المتكرر لحق 

  4 األمريكيةالفيتو في مجلس األمن من جانب الدول الكبرى السيما الواليات المتحدة 
 
 بصالحيات يتمتع ،الدولية النزاعات للح دولية مؤسسة األمن مجلس : األمنمجلس  •

المتنازعة إلى  األطرافللمجلس الحق في أن يدعو ، إذ 5له ميثاق األمم المتحدة  خولّها واسعة
تسوية ما بينهم من خالف بطريق المفاوضات و الوساطة أو االلتجاء إلى الوكاالت والمنظمات 

حله  إذا اختلفت الدول التي يقوم بينها النزاع في،و  أو غيرها من الوسائل السلمية اإلقليمية
                                                           

  110، ص. المرجع نفسه - 1
، في: المجلة الليبية الطرق الدبلوماسية أو السياسية في تسوية النزاع وديايونس المهدي ميكائيل الشريف،  - 2

 09،ص.2017، ماي 18العالمية،العدد 
 173ص.، مرجع سابقعبد الحميد العوض القطيني،  - 3
 10، ص. مرجع سابقيونس المهدي ميكائيل الشريف،  - 4
 49( ص.2005، )الجزائر: ديوان المطبوعات الجزائرية ،حل النزاعات الدوليةسعد هللا عمر،  - 5
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اع سلميا ، و األمن حتى يقدم توصياته لحل النز  بالوسائل السابقة فيجب أن يحال إلى مجلس
 درجة حساسية المشكلة المطروحة  باختالفتختلف التي يتمتع بها مجلس األمن في هذا الصدد 

 إاليتعلق بمجرد تهديد السالم فإن مجلس األمن ال يملك  األمروخطورتها فإذا كان عليه 
 مناسبةالطرق التي يرونها  أوالنزاع لحل خالفاتهم بالطريقة  أطرافتوصيات يدعو فيها  إصدار

ولكن إذا كان الخالف يهدد السالم الدولي فإن سلطة مجلس  يقترح عليها الحل المناسب ، أو
األمن ال تكون مجرد التوصية بل تكون سلطة حرة فله أن يأمر إطراف النزاع باتخاذ إجراءات 

أو كذلك ما قرره  1984 بصدد مشكلة فلسطين في وقتية مثل وقف القتال وهذا ما حصل
 ءات، وله الحق في تطبيق الجزا1950عام  38 بخصوص سحب القوات الكورية خارج خط

 . 1االقتصادية

 دور المنظمات اإلقليمية في تسوية النزاعات الدولية  ثانيا:

مهمة المحافظة على السلم  في اإلقليميةالمنظمات على دور نص ميثاق األمم المتحدة   
انه على مجلس األمن أن يشجع من ميثاق األمم المتحدة  52الدوليين فحسب المادة  واألمن

عن طريق هذه المنظمات أم عن طريق طلب الدول التي يعنيها  للمنازعات السلميعلى الحل 
مات بذل الجهد اإلحالة إليها من مجلس األمن حيث فوضت المادة السابقة على المنظاألمر أو 

لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق المنظمات التي هي عضو فيها وذلك قبل 
دعوة األطراف ل النزاعات من خالل وتقوم هذه المنظمات بح،  2األمنعرضها على مجلس 

إصدار توصيات لألطراف باختيار ل السلمية .أو من خالل إلى الوسائ اللجوءالمتنازعة إلى 
  3لجنة تحقيق أو وساطة ومساعي حميدة ل أو بتشكي، أو الوساطة كالتحقيقوسيلة معينة 
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النزاعات الدولية .ففي دراسة قام بها جوزيف ل اإلقليمية دور بالغ األهمية في ح فللمنظمات
العربية في ل منظمة الوحدة اإلفريقية وجامعة الدو، األمريكيةل دور منظمة الدول ناي حو

 ماتالمنظالصراعات المبحوثة تمكنت وجد أنه في تلك ، نزاعا إقليميا 19إدارة وتسوية 
المنظمات  كفاءة"ناي" أن ووجد ته ، تهدئ أو من توفير تسوية دائمة للصراعاإلقليمية 

  1 األمم المتحدة كفاءةاإلقليمية في تسوية الصراعات اإلقليمية تضاهي 

 

 الطرق القضائية لتسوية النزاعات الدولية  : المطلب الثاني

 وتتمثل أساسا في التحكيم الدولي و القضاء الدولي 

 :  التحكيم الدولي -1

يعد التحكيم من أهم و أقدم الطرق المستعملة في تسوية النزاعات التي تندلع بين الدول لكونه   
الخاصة  1899من اتفاقية الهاي  39و حسب المادة ، االتفاقيةيجمع بين الصبغة القضائية و 

الدولية فالتحكيم الدولي يهدف إلى حل النزاعات بين الدول عبر  للمنازعاتبالتسويات السلمية 
  2ذات النزاع و على أساس احترام القانون  األطرافقضاة يتم اختيارهم حسب أشكال حددتها 

 يذلا اررلقا إلتزامهم بتنفيذ مع المتنازعون  ليهإ يلجأو  اعزن في النظر وهفالتحكيم الدولي 
، وهذا اإللتزام هو ما يميز التحكيم عن الوساطة و التوفيق ، إذ كما ذكرنا  اعزلنا في يصدر

و يتسم التحكيم بإجراءات خاصة ، تميزه عن  3سابقا كالهما يقفان عند حد العرض و االقتراح
مرحلتين ة منها و تتكون هذه اإلجراءات من القضائيباقي طرق حل النزاعات األخرى السيما 
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اف على إحالة النزاع فالمقصود بالمشارطة هو أنه عندما تتفق األطر  القرار المشارطة و :وهما 
يتعين عليهم صياغة وثيقة قانونية تكون بمثابة النظام األساسي لهيئة  إلى التحكيم القائم بينهم

حيث تتضمن المسائل التي  (Compromis)طة التحكيم التحكيم ، تسمى هذه الوثيقة بمشار 
تتعلق بهيئة التحكيم كأسماء المحكمين وتلعب إرادة األطراف المتعاقدين دورا هاما في بلورة هذا 

  1اإلجراء

المشكلة أما القرار فهو الركن الثاني و يقصد به الحكم أو القرار الذي تصدره الهيئة التحكيمية   
و يحتوي على للمحكمة ، و يتم إصداره بأغلبية األعضاء ، يذكر فيه أسماء المحكمين 

األسباب التي أدت إلى نشوب النزاع ، و يعد ملزما لألطراف أي أنه يملك قوة األحكام القضائية 
وال يجوز إعادة النظر في القرار إال في حالة واحدة فقط و هي حدوث ظروف كان من شأنها 

  2كانت معلومة من المحكمين قبل صدور الحكم أن تجعله يصدر بشكل آخر لو

         االختياري كما يمكننا التمييز بين نوعان من التحكيم هما التحكيم اإلجباري و التحكيم   
 يوضع ذلك نكا اءوس اعزلنا ءونش قبل الدول ينب عليه قإلتفاا يتم الذي فالتحكيم اإلجباري 

أما التحكيم  في المستقبل تظهر عندما،  عامة رةوبص النزاعات يةولتس مبالتحكي خاصة معاهدة
 قالتفاا يتم نما، وإ اعزلنا بونش قبل مزمل غير  نه، أي أ ولألا عولنا اإلختياري فهو نقيض 

أو  حالتهإ على قالتفاا ماإ زجا انلتدو ينب اعزن مقا ذافإ ةرمباش اعزلنا مقيا بعد الحقا عليه
 3المتنازعة  افطرألا قبل نم به التقيد ينبغي يارجباإ  يصبح  فإنه،  ملتحكيا لىإ  حالتهإ عدم

 للطعناع زلناف اطرأ لىإصة رلفا يعطينه ال ، أ التحكيم قيطر لىإ المضيعلى ب يعالكن 
ولعل هذا ما يميز االحكام ف قابلة لإلستئنا يرهي غ.و لحكمب اشا الذي القصور إستدراك أو
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التخلص نهائيا من النزاع من الناحية القضائية ، في  لىإتفضي  لذلك، التحكيمية عن القضائية
ذلك ميزة إيجابية لكونه ينهب النزاع في أقصر مدة ممكنة مما  يذهب البعض إلى إعتبارالمقابل 

  1يحافظ على إستقرار العالقات الدولية بين أعضاء المجتمع الدولي

كما ان هناك العديد من االمثلة عن النزاعات التي تم تسويتها عن طريق التحكيم نذكر منها :   
 المتحدة ت الياوللاتهمت الحكومة الفدرالية  يكيةرألمل اإلنفصاب ارحن با: إية األالباماقض

كانت تستعملها  تيلا نلسفء اببنا لهاح بالسما الجنوبت الياولا رس المساعدة بتقديمريطانيا ب
إحدى هذه السفن و قد  ألالباما، وكانت ا نجليزية الا الموانئ فيوبتموينها بية الحرفي األعمال 

 نهاية  عتداء على مراكب و اليات الشمال فأغرقت عددا منها فمعبنيت في ليفربول لتقوم باإل
ت الشمال طالبت إنجلترا بتعويضها عن هذه األضرار ، و اتفقا الطرفان اليار وبانتصا الحرب

تقرر  1871 على عرض هذا النزاع على التحكيم ، و تم ذلك في معاهدة أبرمت في واشنطن
فيها أن تتكون هيئة التحكيم من خمسة أعضاء تعين كل من بريطانيا و الواليات المتحدة واحد 

ليا، و منهم ،و يعين الثالثة اآلخرون من جنسيات أخرى وكانت من البرازيل و سويسرا و إيطا
الزمت  و أصدرا قرارها لصالح الواليات المتحدة و 1872اجتمعت الهيئة في جنير في سبتمبر 

 2 إنجلترا بدفع التعويض المالئم

 : القضاء الدولي – 2

بخالف التحكيم ، القضاء الدولي يعد فكرة جديدة بعد العديد من المحاوالت ، حيث كانت سنة 
في عهد  1921هما األساسي سنة ممهدا لقيام محكمة عدل دولية دائمة التي أعتمد نظا 1907

بحيث حل ت محل سابقتها المحكمة  في ميثاق األمم المتحدة ، 1946في  عصبة االمم و
 مهمة لها تأوكلالدائمة للعدل الدولي و ذلك بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ،و 
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ائي الرئيسي لهيئة األمم المتحدة، إذ أنها تسوية المنازاعات القانونية بإعتبارها الجهاز القض
تمارس نوعان من اإلختصاص، إختصاص قضائي يتعلق بالنظر في النزاعات التي ترفعها لها 

 لي .م فتاوى في مسائل القانون الدو الدول و آخر إستشاري يتضمن تقدي

يثاق األمم كما أن أعضائها هم أنفسهم أعضاء االمم المتحدة، إذ ان كل دولة وافقت على م 
المتحدة تكون قد وافقت بالضرورة على محكمة العدل الدولية و نظامها ، ووفقا للمادة الثالثة من 

( قاضيا، يتم إنتخابهم 15النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية تتكون من خمسة عشر )
الذين  بواسطة الجمعية العامة لألمم المتحدة و مجلس األمن من قائمة تحوي أسماء األشخاص

ترشحهم ، و ال يمكن لألعضاء الدائمين في مجلس االمن ممارسة حق النقض)الفيتو( ضد 
 .  1سنوات  9يت أثناء عملية إنتخاب القضاة الذين تستمر فترة انتخابهم التصو 

 ب:                              الدولي عن الوسائل االخرى لحل النزاعات  القضاء يتميز و

حق اللجوء للقضاء الدولي في حين يمكن أن تكون المنظمات الدولية أو فقط من لها  -
 2الشؤكات التجارية و االفراد أطرافا في الدعاوى المقدمة أمام هيئات التحكيم الدولي 

 3كمة العدل الدولية باإلستقاللية عن إرادة االطراف يتميز قضاة مح -
  4تصدر عن القضاء الدولي قرارت ملزمة لألطراف و غير قابلة لإلستئناف  –

 كما تمكنت محكمة العدل الدولية منذ إنشائها من الفصل في عدد كبير من المنازعات 
مركب فرنسي صدم  Le lotusالمسائل الدولية نذكر منها قضية اللوتس ،موضوعها اللوتس و 

فأغرقها ومعا ثمانية اشخاص من رعايا تركيا ، ولما وصل  سفينة فحم تركية في البحر المتوسط
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إسطنبول قبضت الحكومة التركية على ضابطه الفرنسي و قدمته للمحاكمة أمام  ميناء"اللوتس" 
الحكومة الفرنسية على تركيا  قضائها الجنائي فحكم عليه بثمانين يوما و بغرامة ،إحتجت

كمة ما وقع من المركب الفرنسي في عرض البحر فنازعتها بدعوى أنها ال تملك الحق في محا
الحكومة التركية في هذه الدعوى و اتفقت الحكومتان على رفع االمر إلى محكمة العدل ، 

حر م على تركيا أن فحكمت لصالح تركيا على أساس أنه ليس هناك من قواعد القانون العام ما ي
 .تتصرف مثلما فعلت 

 باقي مثل وتعد ،الدولية المنزاعات يةولتس جديدة سلمية سيلةو لمتخصصةا مكلمحااكما تعتبر 
 كل موليا تشمل.و ئيةارإلجا بالتفاصيل حاماازد سائلولا ركثأ نم ىرألخا لقضائيةا سائلولا
 لعملا لمنظمة يةدارإلا و المحكمة المتحدة مملأل يةدارإلا المحكمةو  رلبحاا نوقان محكمة نم

 ىرخأ ليةدوإلى المحاكم  ءوباللج ءألعضاا الدول مكانيةإ الدولي لميثاقا ضحو،  الدولية
المنشئة للمحاكم الدولية  ألساسيةا النظمجميع  من خالفات وقد حذا هذا الحذو مبينهينشأ  عندما

  1اإلقليمية تقريبا

 المبحث الثاني : الوسائل غير السلمية لتسوية النزاعات الدولية 

تحاول الدول تسوية النزاعات بينها بالطرق الودية و السلمية ، فإن أخفقت في ذلك عمدت إلى 
أعمال و طرق غير سلمية )اإلكراه( التي تجبر بواسطتها دولة ما دولة أخرى على الرضوخ 

 إذ،غير مرغوب فيه على الصعيد الدوليلوجهة نظرها، و اللجوء إلى هذه األعمال يعتبر أمرا 
 ا و في هذا المبحث سنحاول التطرق له  2جتمع الدولي عددا كبيرا من هذه الوسائلعرف الم
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 المطلب األول : الطرق التقليدية للتسوية غير السلمية للنزاعات الدولية 

تتعدد أشكال و أدوات التسوية غير السلمية للنزاعات الدولية و تتفاوت في شدتها ، إذ يدخل  
حجز  الحصار البحري )العالقات الدبلوماسية، الثأر و االنتقام، الحصار ،في هذا اإلطار قطع 

  ة اإلقتصادية ، و أخيرا الحربع، المقاط ها(توقيف والسفن 

 :قطع العالقات الدبلوماسية  ❖

أقصي درجة من درجات تطُور إبداء يصفها السفير المصري السابق "هاني خال ف"  بأنها   
« أ»حزمة من اإلجراءات التي تبدأ مع سحب الدولة و يعرفها بأنها  الدبلوماسيالغضب 

، مع مطالبة نظيرتها بتنفيذ اإلجراء ذاته، وتتطور في بعض األحيان «ب»لسفيرها من الدولة 
لطاقمها الدبلوماسي الكامل ألرض الوطن مع إغالق السفارة والذي تحدد « أ»إلى إعادة 

للعالقات الدبلوماسية حتى في أقصى درجات العداء، كما ورد في مادتيها ضوابطه اتفاقية فيينا 
تلزم الدول المعتمد لديها بمنح تسهيالت لألشخاص  و الرابعة واألربعين والخامسة واألربعين

فضاًل عن أعضاء أسر هؤالء  -بخالف من هم رعايا–المتمتعين بالمزايا والحصانات 
ي أسرع وقت. أما فيم يخص مباني البعثة وما يوجد فيها األشخاص لتيسير مغادرة أراضيها ف

فقطع  .1من منقوالت ومحفوظات، فتلتزم الدولة المعتمد لديها باحترامها، فضاًل عن حمايتها
العالقات الدبلوماسية يمثل تحذيرا من دولة إلى أخرى بان االمور قد وصلت إلى نقطة لم تعد 

كمثال قطع المملكة العربية معها العالقات الطبيعية ممكنة، وأن وسائل أقسى قد تطبق  
جمهورية عالقاتها الدبلوماسية مع تركيا والمملكة األردنية الهامشية بسبب اعترافهما بالل السعودية
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قطع جامعة الدول العربية قطع العالقات الدبلوماسية مع مصر و  1961 العربية السورية عام
 1 1979 مع إسرائيل في عام على أثر توقيع اتفاقية كامب ديفيد

  : الثأر أو اإلنتقام ❖

لنزاع  من دولة إلجبارها على الموافقة على تسوية مرضية وهي أعمال غير شرعية تتخذ انتقاما 
بحق كل دولة ارتكبت  أيضا ويطبق 2نشأ عن عمل غير شرعي قامت به في وقت سابق

مخالفة لنص صريح وارد في المعاهدات أو القواعد الدولية العرفية ، و قد كان الثأر في 
لنوع قصف الطائرات االمريكية الماضي يتم بواسطة القرصنة ، من بين االمثلة عن هذا ا

قصف الطائرات لفييتنام الشمالية ردا على نسف المنشآت األمريكية في فييتنام الجنوبية ، و كذا 
بحجة تورط ليبيا في افجير ملهى ليلي يرتاده  1986االمريكية لمدينتي طرابلس و بنغازي عام 
  3الجنود االمريكيون في فرانكفورت بألمانيا 

 : الحصار ❖

بالد ما و منعها من اإلتصال بالبالد االجنبية و يمثل الحصار و هو ضرب نطاق حول  
وسيلة بالغة الفاعلية لتسوية نزاع عن طريق إجراءات ضاغطة ال تصل إلى حد الحرب ، ومن 

في محاولة  1863الفرنسي ضد هولندا سنة –األمثلة عن الحصار، الحصار البريطاني 
و حصار الواليات المتحدة االمريكية لكوبا مطلع  4الل بلجيكا لضمان إعتراف هولندا باستق
 5الرئيس فيدل كاسترو الستينيات عقب إنتصار ثورة 
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 :  )حجز السفن و توقيفها(الحصار البحري  ❖

موانئ وشواطئ دولة ما بقصد حرمانها من من و إلى  عبارة عن منع دخول أو خروج السفن  
من أعمال الحرب حيث يكون مشروع في  يعتبر في األصل، و  االتصال بالدول األخرى بحريا

 هذه الحال، ويحق للدولة أن تحجز أي سفينة تحاول اختراق الحصار ولو كانت لدولة محايدة
إذ يعتبره القانون الدولي المعاصر وسيلة من وسائل  في وقت السلم ويعتبر غير مشروعلكن 

سواء أكان كعمل كن يدة من الحجز أو الحظر أشكاال جد الحرب، و قد شهد القرن العشرين
جانب دولة أو كعمل جماعي وذلك بهدف منه معتد محتمل من زيادة مخزونه من المواد 
الحربية أو إلجبار دولة ما على التوقف عن القيام بنشاطات غير شرعية أو غير مرغوب فيها 

على شواطئ اليونان التي  1826حصار بريطانيا وفرنسا وروسيا عام  ومن االمثلة عن ذلك
كانت تحتلها الجيوش التركية لتمنع وصول اإلمدادات لتلك الجيوش إلجبار تركيا على إنهاء 

     . حالة الحرب مع اليونان، والتي انتهت بتدمير األسطول التركي

 : المقاطعة اإلقتصادية ❖

صالح خطأ وقعت فيه أو مل التجاري مع دولة ما إلكراهها على إاوهي عبارة عن قطع التع  
بين ، و تقضي بقطع كل عالقة مالية أو تجارية 1تعديل تصرف غير مشروع أقدمت عليه 

الدولتين و رعاياهم ، بل تصل احيانا إلى درجة عدم السماح لسفن و طائرات الدولة التي 
استهدفت باستعمال مرافئ الدولة التي فرضت المقاطعة ، و يسمى هذا النوع مقاطعة من 

، ومن االمثلة عن ذلك المقاطعة اإلقتصادية التي قامت بها الدول العرية ضد الدرجة الثانية 
التي فرضتها األمم المتحدة على جنوب إفريقيا  و كذا المقاطعة اإلقتصاديةالكيان الصهيوني 

 2مطلع التسعينيات لتتراجع عن سياسية التمييز العنصري 
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 : الحرب ❖

عالن وشن الحرب على دولة اخرى ، وهو إ تعتبر بعض الدول أن مصالحها تؤمن من خالل  
ول المطلقة في كان معموال به في القانون الدولي التقليدي انطالقا من مبدأ تمجيد سيادة الد ما

دولية بعاقب الداخل و الخارج ، لكن في ظل القانون المعاصر فالحرب أصبحت جريمة 
مرتكبها و يخضع للمسائلة القانونية ، و ال يجوز استعمال العنف بأية صورة كانت أال في 
حالتين حسب ميثاق االمم المتحدة ، و هي في حالة الدفاع المشروع عن النفس و ضمن 

تحدة وذلك بهدف حفظ الميثاق ، أو تحت راية االمم الم من 51تي رسمتها المادة الحدود ال
  1السلم و االمن الدوليين 

 

 : تدخل الطرف الثالث بقرارات أممية المطلب الثاني 

ر و الحجز و غيرها محر مة ، قتصاص و الثأئة األمم المتحدة أصبحت وسائل اإلمع بروز هي
  من ميثاق الهيئةيها في الفصل السابع لالتدابير الزجرية و القسرية المنصوص عو حل ت محل ها 

، و هذا إنطالقا من سلطته في إتخاذ من سلطة إكراه حقيقية فهذا الفصل يخول لمجلس األ
إذ يتدخل في هدد فيها السلم العالمي، أو أية عملية إخالل باألمن قرارت إلزامية في حاالت يُ 

من أجل أخذ نظرة شاملة عن هذا األمر سنتطرق إلى مضمون الفصل السابع و  هذه الحاالت ،
 .من ضبط مفهوم التدخل و ما المقصود به  لنا ، لكن قبل ذلك ال بد

إن التباين في وجهات النظر في الدراسات األكاديمية حول مفهوم التدخل الدولي نابع من 
 كل دراسة، و األهداف تستند عليها  اإلختالفات في المنطلقات )سياسية أو قانونية( التي
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أو الدوافع وكذلك المعايير المعتمدة في تقدير القضايا التي تستجوب التدخل من غيرها، وعادة 
 المفاهيم التي تطرقت للتدخل الدولي داخل الدول على الشكل القسري للتدخل .ما تركز معظم 

" التدخل بأنه حركة تأتي بغض إتمام حركات سابقة مع النية في إذ يعرف "ريمون بالنت 
، فالتدخل بهذا المعنى يقع في حال التأثير على السياسة الداخلية  للدولة المستهدفة بالتدخل 

تحقق مايلي: طرف موكل يقوم بالفعل، وجهة مستهدفة يقع عليها الفعل و الوسيلة المعتمدة في 
 .تنفيذ العملية 

كما ورد في األدبيات المهتمة بالعالقات الدولية أن التدخل هو ممارسة سلطة عامة من جانب  
إلضفاء نوع من اعمال دولة على أراضي دولة أخرى من دون موافقة هذه االخيرة، وفي محاولة 

عمال التي تقوم بها نه االأبتعريف التدخل على    R.J.Vincentحاطة بالمفهوم قام "فينيست" اإل
ولة ما أو مجموعة في إطار دولة ما، أو مجموعة من الدول، أو منظمة دولية تقوم بالتدخل د

بشكل قسري في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وهذا التدخل عمل منفرد له بداية ونهاية وهو 
موجه ضد الكيان السلطوي للدولة المستهدفة بالتدخل، و ليس بالضرورة ان يكون هذا العمل 

 . ات الدولية تهك فعال النموذج التقليدي للعالقو غير قانوني، و لكنه ينقانونيا أ
و ينظر سميث إلى التدخل على أنه فعل خاص بالطرف الثالث في سياق تحالف معين، 

معين إرة إلى تفسيرين أساسيين األول يتمثل في التدخل الذي يتم عبر  وتحمل عبارة تحالف
في أغلب األحيان اللجوء إلى التنسيق عبر  تحالف بين القوى المتدخلة، وهو ما يتطلب

المؤسسات الدولية مثل األمم المتحدة، أما التفسير الثاني فهو مرتبط باإلستدعاء الداخلي 
ه سلوك المتدخل ضد أحد االطراف المتنازعة خارج التحالف، للطرف الخارجي، و بالتالي توجي

                                .مما يوحي بأن هناك نوعا من التحي ز في عملية التدخل 
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و في ظل إنتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن إفرازات النزاعات بغض النظر عن أسبابها و 
  1ذه الحاالت يأخذ طابعا إنسانياولي في مثل هاألطراف المنخرطة فيها، اصبح التدخل الد

التدخل اإلنساني على أنه قيام دولة أو مجموعة دول بالتدخل في شؤون  Arntzيعر ف  كما  
دولة أخرى انتهكت حقوق االنسان أثناء ممارستها لسيادتها سواء كان ذلك بإجراءات تؤثر أو 

و حسب "شارل روسو" فالتدخل اإلنساني هو األعمال التي تقوم بها دولة  2تضر بدولة أخرى 
  3لمعامالت اإلنسانية المطبقة لرعاياهاضد سلطة أجنبية بغرض وقف ا

جملة من الشروط كمبررات للتدخل    Woodhouseو   Ramsbothamو قد حدد كل من   
وفق المقترب اإلنساني  اإلنساني منها: وجود سبب إنساني، العمل على إنهاء المأساة األنسانية

بالتوجه نحو توفير الحاجيات األساسية اإلنسانية، التأكد من تحقق مخرجات إنسانية خالل 
 . 4القيام بعملية التدخل، هذه الشروط توفر إطارا جيدا لمناقشة و تعريف التدخل األنساني 

لتدخل الدولي وعليه ومن خالل التعاريف المقدمة نستنتج أن التدخل الدولي هو نفسه ا  
ميزة و طبيعة اإلنسانية بإعتبار أن الغرض األساسي من هذا  ضيفت لهاإلنساني إال أنه أ

 .  التدخل هو حماية حقوق اإلنسان 
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 : محتوى الفصل السابع من ميثاق هيئة األمم المتحدة

و يندرج ضمن ميثاق األمم  ( ،51- 39( مادة )13يتكون الفصل السابع من ثالثة عشر )
المتحدة تحت عنوان ) فيما يتخذ من االعمال في حاالت تهديد السلم و اإلخالل به و وقوع 

يتيح لمجلس األمن سلطة إتخاذ تدابير قسرية ضد الدول التي يعتبر ان تصرفاتها  إذ العدوان(،
 المراحل التالية  :  و وفقا لهذا الفصل يتم ذلك من خالل تهدد السلم و األمن العالميين،

يعاين مجلس األمن وجود تهديد ضد السلم ، أو إخالل باألمن أو وقوع إعتداء، يقوم مجلس  •
االمن في هذه الحالة، وقبل أي إجراء بدعوة األطراف المعنية لإللتزام باإلجراءات الظرفية و 

 [ 40و 39المادتين  ]اآلنية المؤقتة التي يرى ضرورة اتباعها لمنع تأزم األوضاع 
 يقوم مجلس األمن بإصدار توصيات أو يتخذ قرارات تفرضها االوضاع  •
تتمثل خاصة في  [41المادة ]ت ال تستلزم استعمال القوة ابإمكان مجلس األمن اتخاذ قرار  •

 إجراءات الحصار أو العقوبات اإلقتصادية تلتزم بها الدول و تطبقها 
عن طريق مكن لمجلس األمن اللجوء إلى إستعمال القوة بقيامه بأي عمل أو إجراء ضروري ي •

لم تحترم  41استعمال القوة الجوية أو البرية ، وذلك إذا تبين أن اإلجراءات المقررة لنص المادة 
 [  42أو غير مناسبة ] المادة 

كيفيات تحضير استعمال القوة الموضوعة تحت تصرف  50إلى  43توضح المواد من  •
فتنظم حق الدفاع الشرعي، الفردي، و  51مجلس األمن من قبل الدول األعضاء، أما المادة 

 1.الجماعي في حال ما إذا تعرض أحد أعضاء هيئة األمم المتحدة إلى اإلعتداء 

مجلس االمن في إطار تدخله و لجوئه إلى إستعمال القوة  تختلف القرارت المتخذة من ِقبلما ك
 و يمكن مالحظة ذلك من خالل ما يلي: 
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إجراءات تابعة لعملية اللجوء إلى القوة العسكرية، دون مرجع لنصوص ميثاق الهيئة، اخذت  -1
 : من قبل مجلس األمن

: قامت بلجيكا بإرسال قوات عسكرية مكونة من مضليين  1960في قضية الكونغو سنة   ✓
قصد حماية مواطينيا بعد المشادات الدموية التي قامت في عيد إستقالل الكونغو، غذ رات 

و رفعت القضية إلى مجلس  الحكومة الكونغولية أن ما قامت به بلجيكا يعتبر تدخال و اعتداء،
ب بسحب القوات البلجيكية معوضا إياها بقوات أمنية مكلفة بمساعدة السلطات األمن، الذي طال

الكونغولية، غير أن هذه القوات تدخلت بقوة أثناء محاولة اإلنفصال التي قامت في مقاطعة 
( األمر الذي أثار حفيظة الحكومة الكنغولية التي اعتبرت ذلك تدخال في katanga)كاتانغا 

  شؤونها الداخلية 
من اإلجراءات المتضمنة اللجوء إلى القوات العسكرية كعمل صريح بالفصل السابع  -2

 الميثاق : 

بمناسبة االزمة التي نتجت عن  1990اتخذت من قبل مجلس األمن في شهر أوت من سنة   
بعد المصادقة عليه في  678إجتياح العراق لدولة الكويت ، إذ صدر القرار رقم 

امتناع الصين عن ااتصويت، تطبيقا مع  02وت مقابل ص 12بتصويت  29/11/1990
للفصل السابع من ميثاق الهيئة، و أعطى هذا القرار مهلة للعراق، كفرصة أخيرة لإلمتثال 
للقرارت السابقة الصادرة عن مجلس األمس ، وفي حالة ما لم يطبق العراق هذا القرار في أجل 

الضرورية، أي اللجوء إلى إستعمال القوة يتم  إستعمال كل الطرق  1991جانفي  15أقصاه 
و كذا كل القرارت الالحقة من   1990 سنة الصادر 660العسكرية، وذلك تطبيقا للقرار رقم 

و أمام عدم انصياع العراق و عدم تراجعه عن السلم و االمن الدوليين بالمنطقة أجل إعادة 
 من قبل القوات المتحالفة  16/01/1991في موقفه، انطلقت العمليات العسكرية بالمنطقة 
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و التي لم تكن تحت سلطة هيئة االمم المتحدة بل تحت إشراف قيادة مشتركة تقودها الواليات 
 .  1المتحدة االمريكية 

ونجد أيضا ان مجلس األمن إتخذ عدو إجراءات لم تتضمن اللجوء إلى القوة ، و هذا عمال  
 بالفصل السابع أو بإحدى المواد المكونة له ، نذكر منها :

لميثاق الهيئة،  41، و طبقا للمادة  1977و  1966سيا الجنوبية بين سنتي ديقضية رو   ✓
مجلس األمن قطع العالقات الدبلوماسية و كل العالقات اإلقتصادية و التجارية مع  أعلن

سلطات روديسيا ) التي كانت تمثل أقلية البيض الذين أعلنو إستقالقلهم بعد تنحيتهم األغلبية 
في مدة الحكم( ، كل الدول إمتثلت لقرار مجلس االمن ماعادا جنوب التي كانت تمثل السود 

 تحمل تسمية جديدة وهي زيمبابوي  1980إفريقيا و البرتغال، و أصبحت روديسيا المستقلة سنة 
، من  41صدر قرار طبقا للمادة  1977قرار مجلس االمن ضد جنوب إفريقيا، ففي سنة   ✓

فرض  م األبرتايد وكذا تهجمها ضد الدول المجاورة ، إذاجل التنديد باألعمال العنصرية ونظا
أي تعاون في منع أي نموين لجنوب إفريقيا بالسالح وأيضا هذا القرار نوعا من الحصار ل

    2و إعتبر ذلك كعقوبة إقتصادية  المجال النووي 
 
المتحدة كانت السلطة  مة األمسنة من نشأ 45ة نا القول أنه و لمد  يمكنو كخاتمة لهذا الفصل   

الردعية المعترف بها لمجلس األمن مجمدة و مشلولة و المثال الوحيد خالل هذه الفترة و التي 
تم اللجوء فيها إلى القوة العسكرية كانت في أزمة الكوريتين ، و تبقى الوسائل السلمية هي 

 .الوقت الحاضري األكثر فاعلية ، و االكثر شيوعا في اإلستعمال على الساحة الدولية ف

 

                                                           
 187، ص.المرجع نفسه  - 1
 149، ص. المرجع نفسه - 2
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في معرفة سنتطرق في هذا الفصل إلى مجموعة من المحددات و العناصر التي ستساعدنا 
 بعات تدخل الطرف األمريكي في النزاع الكوري ، وذلك بدءا باألهمية الجيوستراتجيةأسباب وت

لشبه الجزيرة الكورية والخلفية التاريخية للنزاع فيها ، إضافة إلى محاولة شرح للعالقة بين 
 . الطرف االمريكي و الطرف الكوري الشمالي و كذلك الجنوبي 

 المبحث األول : النزاع في شبه الجزيرة الكورية 

د من الحديث عن الكوري و تفاصيله الب-في هذا المبحث و قبل التطرق إلى النزاع الكوري  
جيوستراتجية شبه الجزيرة الكورية بهدف تحليل أعمق للنزاع فيها، و معرفة تأثير الموقع في 

 .العالقات السلمية و النزاعية 

 المطلب األول : األهمية الجيوستراتجية لشبه الجزيرة الكورية 

مملكة "كوريو" و هي إحدى السالالت التي  يعتبر الكثيرون أن إسم "كوريا" مشتق من إسم
 .ضارة الشعب الكوري حكمت البالد في العصور القديمة و أدت دورا مهما في بناء ح

 1100بطول  تقع شبه الجزيرة الكورية في أقصى شرق آسيا، تمتد من الشمال إلى الجنوب 
ن الغرب، و بحر الصين من الشرق و البحر األصفر م )بحر اليابان( كلم يحيط بها بحر اليبان

كم  19كلم، و روسيا بـ  1416الشرقي من الجنوب، أّما من الشمال فتحّدها الصين بحوالي 
 ، تشغل كوريا الشمالية الجزء الشمالي من الجزيرة بمساحة 2كم 222.154تبلغ مساحتها  1فقط 

 بمساحة، أما الجزء الجنوبي فتشغله كوريا الجنوبية 2 و عاصمتها "بيونج يانج"  2كم 120.410

                                                           
، النسخة  2014، 349، في: مجلة الجيش اللبناني، العددكوريا الجنوبية معجزة على ضفاف نهر الهانأحمد علو،  -1

 /https://www.lebarmy.gov.lb/ar/contentاإللكترونية ، في 

 

القاهرة:العربي للنشر و ، )كوريا الشمالية األرض المحرمة تفاعالتها الداخلية والخارجيةستار جبار عالى،  -2
 10( ص.2016التوزيع،

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/
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 . 1 "سول"و عاصمتها  2كم 100.364
 
من مساحتها  %70تعتبر معظم أراضي شبه الجزيرة الكورية مناطق جبلية إذ تغطي  

باك"  أما أعالها " شيري" و "ماسيف" و "تابيك سو ، و أشهر جبالها  2خصوصا في الشمال 
كم  8460تمتد شواطئها بطول يقارب  ،3عن سطح البحر  م 1950بإرتفاع  "فهي قمة "هالال

جزيرة تابعة لها معظمها في الجنوب و الشاطئ الغربي منها ، و  3579حيث تنتشر نحو 
كما يتميز مناخ شبه كم( ،  514كم( و بعده نهر الهان ) 521أطول أنهارها نهر "ناتونغ" )

رطب مع أمطار و  و صيف حار و خريف و ربيع قصيرانالجزيرة الكورية بشتاء طويل وبارد ،
 . رياح موسمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 Geographical and Topographical Features of south korea,in .ـــــــــــــــــــــــــــــــــ- 1
http://arabic.korea.net/AboutKorea/Society/South-Korea-Summary  , 09/05/2019 

  مرجع سابقأحمد علو،  -2
،  2002، 42، في: مجلة الجيش اللبناني، العدد كوريا بين واقع التقسيم و احتماالت الوحدةنائاله باسيل بصبوص ،  - 3

 /https://www.lebarmy.gov.lb/ar/contentالنسخة اإللكترونية ، في 
 

http://arabic.korea.net/AboutKorea/Society/South-Korea-Summary
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 : خريطة شبه الجزيرة الكورية 01خريطة رقم 

 
 www.wikimedia.org المصدر : 

 :  السكان
عدد سكان كوريا الشمالية  أنمليون نسمة ، بحيث  75يبلغ عدد سكان شبه الجزيرة الكورية 

و ذلك في يوم اإلثنين نسمة  25.711.937يبلغ بناءا على أحدث التقديرات لألمم المتحدة 
من  % 0.33، و تشكل هذه النسبة ما يعادل  2019الموافق للثالث عشر من ماي لعام 

ثافة من حيث عدد السكان ، بك في قائمة الدول 52سكان العالم إذ تحتل المرتبة إجمالي 
عدد سكان كوريا ، أما   1سنة 71متوسط عمر و ،  2شخص لكل كم 214سكانية تقدر بحوالي 

                                                           
1  - North Korea Population (Live)، https://www.worldometers.info/world-population/north-korea-population/ 

13/05/2019  
 
 

http://www.wikimedia.org/
https://www.worldometers.info/world-population/north-korea-population/
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نسمة و ذلك في يوم  51.316.079الجنوبية بناءا على أحدث التقديرات لألمم المتحدة فيبلغ 
 % 0.67، و تشكل هذه النسبة ما يعادل  2019الموافق للثالث عشر من ماي لعام  اإلثنين

في قائمة الدول من حيث عدد السكان وهذا  28، لتحتل بذلك المرتبة  سكان العالمإجمالي  من 
  1سنة 82، و متوسط عمر  2نسمة لكل كم 528بكثافة سكانية تقدر بــ 

 : التقسيم اإلداري 
 يوضح الجدول التالي التقسيم اإلداري في شبه الجزيرة الكورية  و المعتمد منذ تقسيمها إلى 

 كوريا الشمالية و كوريا الجنوبية 
 

 :  جدول يبين التقسيم اإلداري في شبه الجزيرة الكورية 1الجدول رقم 

 النوع المنطقة البلد
  
 
 
 

 كوريا   
 الجنوبية  

 مدينة 부산시  بوسان
 مقاطعة 충청북도 تشنغشونغ الشمالية 
 مقاطعة 충청남도  تشنغشونغ الجنوبية

 مدينة 대구시  ديجو
 مدينة 대전시  ديجون 

 مقاطعة 강원도  غانغوون 
 مقاطعة 경상북도  غيونغ سانغ الشمالية

  

 مقاطعة  경상남도  غيونغ سانغ الجنوبية 
 مدينة 인천시   إنشون 
 مقاطعة  제주도   جيجو
 مقاطعة 전라북도   الشمالية جوال 

                                                           
1  - South korea populatio (Live) ، https://www.worldometers.info/world-population/south-korea-population/ 
13/25/2019  

https://www.worldometers.info/world-population/south-korea-population/
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 مقاطعة 전라남도   جوال الجنوبية
 مدينة 세종시    سجونغ 

 مدينة 서울시    سول
 مدينة                    울산시  أولسان

 مقاطعة                              경기도                غيونغي  

   
 

 مقاطعة     강원도     غانغوون 
 مدينة  광주시    غانغجو

 مقاطعة 함경북도   هامغيونغ الشمالية 
 مقاطعة 함경남도    هامغيونغ الجنوبية
 مقاطعة 황해북도    هوانغهي الشمالية 

 كوريا     
 الشمالية   
 
 
 
 
 

 مقاطعة 황해남도    هوانغهي الجنوبية 
 مقاطعة  자강도   جغانغ
 مدينة   남포시    نامبو

 مدينة 나선시   ناصون 
 مقاطعة 평안북도   الشمالية بيونغان

 مقاطعة 평안남도   بيونغان الجنوبية
 مدينة 평양시   بيونغ يانغ

 مقاطعة 양강도    يانغانغ  
 المصدر : من إعداد الطالبة 

   : لغة ال

شبه الجزير الكورية )الشمال و  هي اللغة الرسمية في   hangul "한글تعتبر اللغة الكورية "
و يختلف علماء اللغات حول تصنيف اللغة الكورية فمنهم من يصنفها على أنها لغة  الجنوب(
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مليون  78يتكلمها نحو  معزولة بينما يصنفها آخرون على أنها من ضمن اللغات " األلطية"، و
، أما اإلنجليزية فمنتشرة بشكل واسع في كوريا الجنوبية و تدّرس في جميع  نسمة في العالم
  1بانية و اإلسبانيةا، كذلك تنتشر اللغات الصينية و اليمراحل التعليم 

 :  الديانة

أبرزها البوذية ، الكونفوشيوسية ، المسيحية  بالنسبة لكوريا الجنوبية تنتشر مجموعة من الديانت 
البروتستانتية واإلسالم ،و تفرعت عن هذه األديان مذاهب أخرى يصل عددها إلى  الكاثوليكية و

من  % 44، فـ 2015مذهب، فبالنسبة لكوريا الجنوبية و حسب تقرير الحكومة لسنة  300
هناك مجموعة من الديانات نفس األمر في كوريا الشمالية ف ،2السكان ينتمون لديانة معينة 

(  %25ة )، والشاماني)51%) التقليدية، مثل: الديانة البوذية والديانة الكونفوشيوسية الديانات
ا من السكان، باإلضافة إلى وجود مجموعات دينية ترعاه %4في حين يشكل المسيحيون 

  3الحكومة الكورية الشمالية 

 :  النظام السياسي

فيه  نظام رئاسي تعددي ديمقراطي، يتمو ه (كوريا الجنوبية) جمهورية كوريا نظام الحكم في
ية بواسطة إقتراع شعبي مباشر كل خمس سنوات، ولفترة رئاسية واحدة ر إنتخاب رئيس الجمهو 

عضو يتم  299( ، و يتكون البرلمان من ae inMoon Jفقط ) الرئيس الحالي مون جاي إن 
 نتخاب البقية يواسطة التمثيل النسبيمن أعضائه بشكل مباشر و يتم إ % 80إنتخاب حوالي 

                                                           
  مرجع سابقنائاله باسيل بصبوص ،  - 1

2 - About Korea – Religion ، http://www.korea.net/AboutKorea/Korean-Life/Religion  

 
3 - Amanda Briney ، Ten important things to know about the country of North Korea، 

https://www.thoughtco.com/important-things-about-north-korea-1435254 ، 14/05/2019  

 

http://www.korea.net/AboutKorea/Korean-Life/Religion
https://www.thoughtco.com/important-things-about-north-korea-1435254
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و بالرغم من أن النظام الرئاسي هو السائد اآلن إال أن هناك دعوة لتغييره إلى نظام برلماني من 
 التنفيذية الثالثة  هيئاتو تتوزع السلطة بين ال ، 1أجل تقليص السلطات المطلقة للرئيس

 إذ: التشريعية و القضائية 

: تتألف من مجلس الوزراء الذين يعينون من قبل الرئيس بناء على توصية السلطة التنفيذية •
، و يترأسها رئيس الجمهورية والذي يملك صالحية تعيين رئيس الوزراء بشرط من رئيس الوزراء 

موافقة الجمعية الوطنية و كذلك تعيين نواب رئيس الوزراء بناءا على توصية من هذا األخير 
)رئيس الوزراء(، إذ تقتصر مهام رئيس الوزراء في اإلشراف على المهام اإلدارية للوزارات ، و 

أن يكون مسؤوال ء مجلس الوزراء في العمل على مسائل السياسة العامة و تتمثل وظيفة أعضا
 أمام الرئيس 

تكون من مجلس واحد هو الجمعية الوطنية ، ينتخب أعضائها لمدة : وت السلطة التشريعية •
عن طريق الدوائر الفردية, عضو  246عضو، بحيث يتم انتخابهم  300أربع سنوات. و تضم 

  .التمثيل النسبيعن طريق  54و 
القضاء في كوريا الجنوبية سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية و :  السلطة القضائية •

يتم تعيين  ،المحكمة العليا ، محكمة االستئناف والمحكمة الدستورية من وتتكون ، التشريعية
موافقة الجمعية الوطنية. ويعين قضاة المحكمة الدستورية من قبل  معالقضاة من قبل الرئيس 

  .2رئيس مجلس القضاء األعلى والجمعية الوطنية
 كما أن النظام الحزبي في كوريا الجنوبية نظام تعددي، زمن بين أهم األحزاب نذكر: 

المتحّدة و و هو حزب محافظ يميني موالي للواليات  : (Saenuri partyحزب سنوري ) ➢
 عالقته مع كوريا الشمالية و قد ظل يحكم كوريا على مدار األعوام السبعة االخيرة   متحفظ في

                                                           
1  - Republic of Korea – Political System ، http://seoul.embassy.qa/en/republic-of-korea/political-system  

14/05/2019 

،  https://democraticac.de/?p=849، في  األحزاب السياسية و التنمية في كوريا الجنوبيةمحمود خليفة جودة محمد،  - 2

15/05/2019  

http://seoul.embassy.qa/en/republic-of-korea/political-system
https://democraticac.de/?p=849
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(: و هو الحزب المعارض الرئيسي إذ أنه حزب Democratic partyالحزب الديمقراطي)   ➢
له لبرالي راديكالي التوجه ذو نزعة يسارية و يدعو للتعاطي الغيجابي مع كوريا الشمالية و 

 بعض التحفظات على الوجود االمريكي و التحالف مع الواليات االمركية المتحدة 
 ( Pregressive Freedom Partyحزب الحرية التقدمي )  ➢
 1(al Democrats partyLibereو حزب العمل الديمقراطي ) ➢

السياسي هو  نظامها ف لشعبية ) كوريا الشمالية( بخصوص جمهورية كوريا الديمقراطية ا أما
، و لم يسمح ألي  1948الذي تأسس في  نظام الحزب الواحد المتمثل في حزب العمال الكوري 

آخر بالتنافس في الساحة السياسية و يحضر الترويج ألية أفكار أو إيديولوجيات سياسية 
العمال الكوري و هي الماركسية اللينينية بإستثناء األيديولوجية الحاكمة المؤطرة من قبل حزب 

، و يسيطر حزب العمال الكوري على القوات المسلحة، األمن   كيم إيل سونغ الجنرال و أفكار
العام، فروع اإلستخبارات و وسائل اإلعالم و اإلتصال و التنظيمات الجماهرية شبه السياسية 

  . شكل كامل تقريباب

و تلعب األيديولوجية اإلشتراكية الزوتشيه دورا مهما في النظام السياسي الكوري الشمالي، إذ أن 
هذا النظام بكل اجهزته يقوم بدعاية مكثفة في أوساط الشعب لترسيخ هذه األيديولوجية ، وتعتبر 

ل هو سيد ك الزوتشيه فكرة فلسفية أبدعها الجنرال كيم غيل سونغ تتلخص في كون اإلنسان
يئ و تدعو إلى اإلعتماد على النفس، فاأليديولوجية الرسمية لكوريا الشمالية هي الماركسية ش

 . اللينينية و فكرة الزوتشيه 

وفيما يتعلق مؤسسات هذا النظام السياسي فالسلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية موحّدة 
تحديدا في يد شخص واحد هو "كيم حت سيطرة حزب العمال الكوري و ت و بشكل مؤسساتي

                                                           
1 - Republic of  Korea – Political System ، Op cit  

 

 - شبه الجزيرة الكورية قام  إسمه الحقيقي كيم سونغ جو ، كان السكريتير األول للحزب الشيوعي الكوري السابق و بعد إنقستم
 بتشكيل حكومة وكان رئيسا لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية و التي عرفت الحقا باسم كوريا الشمالية 
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إيل" سونغ بعده "كيم جونغ إيل" وحاليا "كيم جونغ اون"، فقيادة الحزب هي من تحدد اسماء 
جمعية الشعب العليا و التي بالمقابل تنتخب رئيس البالد و أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، و 

فيذية العليا يسيطرون و يشرفون على الوزارة و المحكمة المركزية رئيس الجمهورية و اللجنة التن
 و مكتب البيروقراطية المركزي ، و سنتناول هذه السلطات الثالثة بشيئ من التفصيل : 

 وتتألف من :  السلطة التنفيذية •
منصب رئيس الجمهورية بعد إعالن قيام  : شغل الجنرال كيم إل سونغرئيس الجمهورية  -أ

ة وفاته في و إستمر في المنصب إلى غاي 1948جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في 
، ليخلفه إبنه كيم جونغ اون و الذي قام بتعديل الدستور و حذف الجزء الخاص  1994

 يا للجمهورية بمنصب رئيس الجمهورية من الدستور إذ أصر على ان يكون والده رئيسا أبد
 .و استمر هو كرئيس للجنة الدفاع الوطني إاّل أنه مارس سلطات الرئيس كاملة  

و تمثل الفرع اإلداري و التنفيذي في الدولة ، تتألف من رئيس و نائب رئيس،  : الوزارة -ب
رؤساء اللجان، الوزراء، و أعضاء آخرون حسب الحاجة، ومدة إشغالها خمس سنوات، أذ تتولى 
تنفيذ سياسة الدولة، و وضع القواعد المتعلقة بإدراة الدولة على أساس الدستور أو تعديل هذه 

نمية اإلقتصادية و إعداد ميزانية الدولة و إتخاذ إجراءات حفظ النظام ة التالقواعد و وضع خط
، و تتحمل الوزارة المسؤولية العام، وعقد المعاهدات مع الدول االجنبية وتسيير الشؤون الخارجية

 عن عملها أمام جمعية الشعب العليا
قط بل يوجه هيئة تنفيذية : ال تنحصر السلطة التنفيذية في الوزارة ف لجنة الدفاع الوطني -ج

الوطني، و يترأسها رئيس الجمهورية،  أخرى خاصة بالمسائل الدفاعية و هي لجنة الدفاع
وتعتبر هذه اللجنة أعلى هيئة عسكرية، من بين مهامها إدارة شؤون الدفاع الوطني، قيادة 

، مدة فاعليتها تعيين كبار القادة العسكريين أو عزلهم، إعالن حالة الحرب  القوات المسلحة،
 .خمس سنوات و تعتبر مسؤولة في عملها أمام مجلس الشعب األعلى 
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 و تتألف من :  السلطة التشريعية •
هي الفرع السيادي االعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية :  جمعية الشعب العليا -أ

وتتألف من النواب المنتخبين على أساس اإلقتراع العام المباشر، ومدة  تمارس السلطة التشريعية
والية هذه الهيئة خمس السنوات، أبرز مهامها تعديل الدستور، وضع المبادئ األساسية 

 ارجية، إنتخاب أو إعفاء رئيس الوزراء و رئيس المحكمة المركزية لسياسات الدولة الداخلية و الخ
: تنوب عن جمعية الشعب العليا في ممارسة اللجنة التنفيذية الدائمة لجمعية الشعب العليا -ب

ب الرئيس، سكرتارية، ئالسلطة التشريعية في حال ماكانت هذه األخيرة في عطلة،تضم رئيس ونا
فخريين ساهموا في بناء الدولة، مدة والياتها خمس سنوات،من  أعضاء،يمكن أن تضم نواباو 

بحث مشاريع القوانين و إقرارها، المصادقة على خطة التنمية الغقتصادية للدولة،  أبرز مهامها
 تفسير الدستور و القوانين، تنظيم إنتخابات نواب جمعية الشعب المحلية 

، تتألف من : تشير إلى المجلس البلدي و يخضع للسلطة المركزية جمعية الشعب المحلية -ج
سنوات، من مهامها مناقشة و صادقة الميزانيات 4مجموعة من النواب المنتخبين، مدة واليتها 

 المحلية، أنتخاب و إقالة القضاة ،إنتخاب و إقالة رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة الشعب
 س إختصاص جمعية الشعب المحلية عندما تكون في عطلة: تمار  اللجنة الشعبية المحلية -د

إذ تعتبر الفرع اإلداري و التنفيذي للسيادة المحلية، تضم رئيس ونائب الرئيس، سكرتارية، و 
أعضاء، مدة واليتها أريعة سنوات ، من صالحيتها الدعوة لجلسات جمعية الشعب المحلية، 

 لية، وتكون مسؤولة أمام الجمعية الشعبية تنظيم وتنفيذ العمل اإلداري في المناطق المح
 
 ) مكتب اإلدعاء العام و المحاكم( :  السلطة القضائية •

تنفذ عملية التقاضي من قبل مكتب اإلدعاء المركزي و مكتب اإلدعاء اإلقليمي و  وفقا للدستور
الخاص، مدة والية المدعي العام وكتب اإلدعاء خمس سنوات، كما يعين  مكتب اإلدعاء

 المدعون ويعزلون من قبل اإلدعاء المركزي ، من صالحيته مراقبة مدي إلتزام االجهزة 
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أجهزة الدولة وتوجيهاتها للدستور، و المنشآت و المواطنين بقوانين الدولة، مراقبة مدى مطابقة 
الشعب العليا، كما تعتبر المحكمة المركزية أعلى جهاز قضائي ويكون مسؤوال أمام جمعية 

الدولة و يشرف على عمل كل المحاكم سواء الشعبية او الخاصة، من مهامها حماية سيادة 
 .كما تعتبر مسؤولة أمام جمعية الشعب العليا  شتراكي و ملكية الدولة و المواطنين،النظام اإل

وبخصوص األحزاب ، فإلى جانب حزب العمال الكوري) الحزب الحاكم( هناك  حزبان آخران 
ي تحد له بل يعدان مجرد أدوات دعائية له، وهما الحزب الديمقراطي أولكنهما ال تشكالن 

 .  1حزب العمال دبعاإلجتماعي الكوري و حزب شوندويت تشنجو فقد تأسس كالهما 
 
 : اإلقتصاد 

لكوريا الشمالية ضعيف، وقد أصبح التضخم مشكلة جدية في السنوات  يعتبر األداء اإلقتصادي
فالطبيعة  2009األخيرة خصوصا بعد فشل مبادرة إعادة تقييم العملة الرسمية الوون في نوفمبر 

المغلقة للنظام تجعل من الصعب تقييم الوضع اإلقتصادي الحقيقي، فكوريا الشمالية إحدى 
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة إدراجها في قائمة التنمية البشرية و الدول القليلة التي اليستطيع 

، لذا فعدد قليل من مراكز األبحاث تقوم بنشر بعض يعود ذلك لعدم توفر البيانات اإلحصائية 
  2األرقام التقريبية 

 1.46مصادر روسية الدخل القومي السنوي للفرد الواحد في كوريا الشمالية ب  فقد قدرت
و وفقا لنفس التقرير قفد بلغ حجم التجارة الخارجية لكوريا  ألف دوالر( ،  1.3مليون وون )

دولة  193ضمن  180ليحتل ناتجها القومي المرتبة  2016مليار دوالر سنة  6.55الشمالية 
جمالي الحقيقي لكوريا وبية أن الناتج المحلي اإلنك المركزي بكوريا الجنتقرير الب بينما أفاد

إذ تنتهج البالد سياسة ، 3 2015مقارنة بسنة  %3.9إرتفع بنسبة  2016الشمالية في عام 

                                                           
 20-3، ص  مرجع سابقستار جبار عالى،  - 1
 99، ص . المرجع نفسه - 2
 www.alaraby.co.uk/economy،17/05/2019، فيقوة عسكرية تهيمن على إقتصاد متردكوريا الشمالية ــــــــــــــــــــ،  - 3
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توحة إضافة إلى سياسة العزلة المفروضة الذات و ال تتبع سياسة السوق المفاإلعتماد على 
الذي يعتمد على قطاع الزراعة لتأمين الغذاء للشعب و إنغالق إقتصادها عليها ما يزيد من 

إنتاج األرز و البطاطا وغيرها من المنتجات الغذائية أما في الصناعة فاألولوية للصناعات 
العسكرية الثقيلة إلرتباطها بالقوات المسلحة فضال عن التعدين و بعض الصناعات كالبالستيك 

 2321كما ان القيمة المحددة من األمم المتحدة في القرار  1 و الخشبو األدوات الكهربائية 
 7.5المسموح به لكوريا الشمالية في تصدسر الفحم ال يتجاوز بشان الحد االقصى  26الفقرة 

مليون طن سنويا ، و جاء في تقرير هيئة الموارد الكورية الجنوبية أن الموارد المعنية غير 
ضعف الموارد المعدنية غير المستغلة لكوريا  14هي أكثر من  المستغلة لكوريا الشمالية

على شطب نحو  2014شركائها التجاريين روسيا التي وافق برلمانها في أفريل  و أبرزية الجنوب
من  % 67مليار دوالر من ديون كوريا الشمالية ، كذلك الصين التي تستورد نحو 10

  2الصادرات الكورية الشمالية 
 

 عمن بين أسر  و الذي يعتبر نظام اإلقتصاد الحرفتتبع بخصوص كوريا الجنوبية أما 
( بين كبرى الدول 11اإلقتصاديات نموا في العالم، إذ يحتل حاليا المرتبة الحادية عشر )
، بحيث يصل الناتج 3اإلقتصادية في العالم، وثالث إقتصاد في آسيا بعد اليبان و الصين

  مليار دوالر، بينما يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي 1.377.87اإلجمالي للبالد إلى 
ألف  31،  2019وبلغ دخل الفرد سنة   4دوالر أمريكي  27.2221.52اإلجمالي إلى نحو  

   5دوالر أمريكي 

                                                           
 100، ص. مرجع سابقستار جبار عالى ،  -  1
  مرجع سابق،  كوريا الشمالية قوة عسكرية تهيمن على إقتصاد متردــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  -  2
   42،ــــــــــــــ ، ص.38 ، في: دراسات دولية، العددالتجربة الكورية الجنوبية في التنميةسعيد رشيد عبد النبي،  - 3

4 - South Korea GDP ، www.Worldatlas.com ، 18/05/2019  

 
5 - ------- , South Korea economy , www.Korea.net , 18/05/2019 

http://www.worldatlas.com/
http://www.korea.net/
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ناجح في القرن العشرين، و أصبحت مجتمعا تكنولوجيا  فقد برزت كوريا الجنوبية كبلد إقتصادي
صناعة بنسبة الو  %59.1فكوريا تنتج من الخدمات نسبة   2017متطورا ، و حسب تقديرات 

إذ تّصنع السيارات و ُتعتبر منافسا قويا في هذا المجال ، إضافة إلى اإللكترونيات  % 38.8
لعالم من حيث اإلنتاج و الخامس من حيث بحيث تحتل كوريا الجنوبية المركز السادس في ا

السفن إذ تحتل المرتية االولى  في تصنيع المواد الكيميائية وبناءالتسويق، كذلك تعتبر رائدة 
    1عالميا من حيث حجم صفقات بناء السفن 

و أهم منتجاتها  فقط من أراضي كوريا الجنوبية صالحة للزراعة %19أما في مجال الزراعة فــ 
كما تعتبر فقيرة نسبيا من حيث الموارد المعدنية مقارنة بكوريا الشمالية ، ومن بين الموارد  األرز

الرئسيسة لكوريا الجنوبية الفحم الحجري كما تمتلك إحتياطات قليلقة نوعا ما من خامات الحديد، 
م من عدم ، فالبرغالزنك ، الرصاص، النحاس، الذهب وتقوم بإستيراد الموارد الطاقوية كالبترول 

إمتالكها لموارد طبيعية كافية إال أنها إعتمدت في نهضتها اإلقتصادية على قدراتها البشرية و 
و تعد كوريا  2على الدعم المالي غير المحدود الذي قّدم لها خاصة الواليات المتحّدة األمريكية 

 3الجنوبية من الدول العشرين االولى في العالم االكثر حذبا للسّياح 
 

  ية يخية للنزاع في شبه الجزيرة الكور : الخلفية التار  طلب الثانيالم
ال يعتبر النزاع في شبه الجزيرة الكورية وليد الساعة و ال وليد الحرب التي دارت بين الدولتين 

تقسيم الخلفية  و لهذا إرتأينا الشمالية و الجنوبية، بل تعود جذوره إلى مجموعة من التراكمات
 مراحل زمنية  ثالثةالتاريخية إلى 

 
                                                           

1- East and South East Asia : Korea,South , www.cia.gov , 18/05/2019  

 

كلية –، رسالة ماجيستير، الجامعة اإلسالمية  التجربة اإلقتصادية التنموية لكوريا الجنوبيةسعيد كامل فخري الدهشان ،  - 2
 )منشورة(  20التجارة غزة ، ص.

 
  مرجع سابقأحمد علو،  - 3

http://www.cia.gov/
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 : ( 4919 – 1910المرحلة األولى ) 
(، "كوريو" 935-668الت هي "سيال" )قيام وسقوط ثالث سالشهدت شبه الجزيرة الكورية 

أجبرت اليابان ملك كوريا   1910(، ففي سنة 1910-1329( و "شوزون" )918-1392)
جونغ" على التخلي عن عرشه وحكمت بذلك شبه الجزيرة وصار الكوريون من أتباع  "كو

مع إندالع الحرب  و عد يحق لهم تأسيس أي تجمع سياسي،، ولم ياإلمبراطور الياباني باإلكراه 
في الخدمة اإللزامية و أجبرت كوريا على إنتاج  الصين، أدخلت اليبان الكوريينابان و بين الي

اللغة اليابانية ما يكفي من األرز لسد حاجة اليابان كما صادرت اراضي المزارعين و جعلت 
 .   1 ما دفعهم للمطالبة باإلستقاللامية في المدارس الكورية إلز 

 1945جوزيف ستالين في إتفاقية يالطا في فيفري  ، حيث دعى1945إستمر األمر إلى غاية 
إلى إقامة مناطق عازلة في كل من آسيا و أوروبا و وعد بدخول الحرب ضد اليابان بعد 

 . عطاء األولوية لإلتحاد السوفييتي في الصينأسيوعين أو ثالثة من استسالم ألمانيا مقابل إ 
اإلمبراطورية اليابانية و بدأ بمهاجمة  أعلن اإلتحاد السوفييتي الحرب على 1945أوت  6في  

الشمالي من شبه الجزيرة الكورية كما هو متفق عليه بينه و بين الواليات المتحدة  الجزء
، إذ قام كل من الكولونيل "دين 2(1945أوت  2 –جويلية  17األمريكية في مؤتمر بوتسدام )

الفاصل بين القوات األمريكية و برسم الخط Bonesteel  "بونستيل"و Dean Rusk راسك"
و بالفعل مرجعا لهم  متخذين خريطة لناشيونال جيوغرافيك 38السوفييتية عند خط عرض 

حيث كانت القوات األمريكية موجودة في  38توقف تقدم القوات السوفييتية عن خط عرض 
 . 3الجزء الجنوبي لشبه الجزيرة 

                                                           
   مرجع سابقنائاله باسيل بصبوص ،  - 1
 

2 - Elliot Estebo, The Decision to invade : Stalin in 1950, in:Magazine of Foreign Affairs,2015, ــــــــ, p 14-16 

 
3 - Michael Frey , National Geographic, Korea, and the 38th Parallel , in  

https://news.nationalgeographic.com/news/2013/08/130805-korean-war-dmz-armistice-38-parallel-geography/ 

20/5/2019 

 

https://news.nationalgeographic.com/news/2013/08/130805-korean-war-dmz-armistice-38-parallel-geography/
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، تقاسمت القوتان العظمتان أنذاك شبه 1945نهائيا في سبتمبر  مع إعالن اليابان إستسالمها
الجزيرة الكورية دون إستشارة شعبها ، واضعين بذلك األساس لحرب أهلية ، إذ إتفقا الجانبان  

على إدارة البالد من خالل ما وصف باللجنة  1945األمريكي و السوفييتي في ديسمبر 
عد بو خرج بها اجتماع موسكو لوزراء الخارجية على أنه األمريكية السوفييتية المشتركة التي 

 بح البالد حّرة مستقلة.سنوات من الحكم الذاتي تحت الوصاية ستص 4مرور 
م سيحكم بقيادة أن كل قسعلى حدة و اإلتحاد السوفييتي الواليات المت إتفاقو بالرغم من  

السياسية، و قد رفض  يديولوجيتهحكومة موالية ألعلى إقامة  كال منها عملالكوريين، إال أن 
لى قيام سلسلة من التمردات في الشمال و عب الكوري هذه الترتيبات ما أدى إغالبية الش

عتبر الحكومة ا يومة العسكرية االمريكية في الجنوب قرار لتصدر الحكإضرابات في الجنوب 
الثورية و اللجان الشعبية خارجين عن القانون، سرعان ما تأزمت األوضاع أكثر من خالل 

ها معظم و شمل بعد 1946سبتمير  23وسان في الحديد الكوريين في ب عمال سككإضراب 
بقمع اإلحتجاجات وقتل ثالثة طلبة ما أدى  1946أكتوبر 1مدن الجنوب، لتقوم الشرطة في 

 . 1إنتفاضة دايكو  إلى قيام
 

الشعب الكوري ودعت بذلك إلى  بكل هذا جعل الواليات المتحدة مضطرة إلى الخضوع لمطال
اإلتحاد السوفييتي معلال ذلك بأنها لن تكون نزيهة و التي رفضها  1946إنتخابات مبكرة سنة 

شمال بسبب كون عدد سكان الجنوب ضعف سكان الشمال، و قرر عدم إجراء إنتخابات في ال
بدعم من االمم المتحدة و الواليات األمريكية  1946ماي  10لتتم في النصف الحنوبي بتاريخ 

لى المتحدة حيث تم إستبدال اللجنة السوفييتية األمريكية المشتركة بلجنة مؤقتة لإلشراف ع
ين اإلنتخابات، و بعدها بثالثة أشهر تمت في الجزء الشمالي، بعد إتمام اإلنتخابات في النصف

                                                           
  http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=117405  ،20/05/2019، في  لكوريةالحرب اإيهاب شوقي،  - 1

 

 

 

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=117405
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 1948جوان  17تورها في الشمالي و الجنوبي نجحت الحكومة الكورية الجنوبية في إصدار دس
رئيسا للجمهورية في العشرين من نفس الشهر، ّأما في كوريا الشمالية " لي مان سينغو أنتخب "

 .1948أوت  15إيل سونغ" رئيسا في  فقد أصبح "كيم
المتحدة قواتها  السوفييتي قواته و بعده بسنة سحبت الواليات في نفس السنة سحب اإلتحادو 

 أيضا، لتشهد بذلك شبه الجزيرة الكورية قيام دولتان متعارضتان سياسيا أيدويولوجيا و إقتصاديا 

  1المتحدةليكون الشمال مدعوما من اإلتحاد السوفييتي و الجنوب من الواليات  

 ( 1953 – 1950: ) المرحلة الثانية
حتى أوائل  1949مان لي" و "كيم إيل سونغ" خالل الفترة الممتدة من  تنافس كل من "سينغ

من خالل الهجمات العسكرية على طول الحدود و هذا بهدف توحيد الجزيرة الكورية  1950
حدود إلى حرب أهلية واسعة لكن الشمال غير طبيعة الحرب من مجرد مناوشات على ال

 . 2النطاق
شنت كوريا الشمالية هجوما عنيفا على جارتها  1950ففي الخامس و العشرين من جوان 

نحو  حيث إندفع ، 3الجنوبية وذلك بعد حصولها على الدعم العسكري من اإلتحاد السوفييتي
 البلدين و الذي يمثل الحد الفاصل بين 38ألف جندي كوري شمالي نحو خط عرض  75

، و حسب كوريا الشمالية سبب 4ةول عمل عسكري في حقبة الحرب الباردهذا الغزو أ ويعتبر
هذا الهجوم هو رفض كوريا الجنوبية لعرض هذه االخيرة بإجراء إنتخابات في كامل شبه الجزيرة 

                                                           
  /korean-https://www.ida2at.com-:في الحرب الكورية: الحرب المنسية التي غيرت مجرى التاريخ،عصام الزيات،  - 1

history-the-changed-that-war-forgotten-the-war / 20/05/2019  
 https://www.marefa.org/  ،23/05/2019، في:  الحرب الكوريةـــــــــــــــــ ،  - 2

  مرجع سابقعصام الزيات،  - 3
، http://www.bbc.com/arabic/world-، في: ماليين إنسان 5: الحرب التي فتكت ب 1953-1950كوريا ـــــــــــــــــ ،  - 4

23/05/2019 

https://www.ida2at.com/the-korean-war-the-forgotten-war-that-changed-the-history%20/
https://www.ida2at.com/the-korean-war-the-forgotten-war-that-changed-the-history%20/
https://www.marefa.org/
http://www.bbc.com/arabic/world-39628599
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، كان المخطط العسكري الكوري 1ة إلى هجومها على مدينة "هايجو" الحدوديةالكورية إضاف
الشمالي صارما فبعد خمسة أيام من الغزو دخلو العاصمة الجنوبية "سول" و حاصروا 

 2خصومهم في المدينة الساحلية "بوسان" 
 ( 1950مارس  24مقارنة القوة العسكرية بين الكوريتين ) : 02الجدول رقم 

 كوريا الجنوبية  كوريا الشمالية القوة العسكرية 
 103.827  201.050 الجنود

 0 242 الدبابات
 1051 2492 المدفعيات
 22 226 المقاتالت

 36 110 السفن الحربية 
  http://world.kbs.co.krالمصدر : 

  : رد الفعل الغربي

قي القوى الغربية، ففي األسبوع للواليات المتحدة األمريكية و با جاء غزو كوريا الجنوبية مفاجئا
في الكونجرس األمريكي  ،الذي سبق الحرب أعلن "دين اشيسون" وزير خارجية الواليات المتحّدة

ن بأنه ال يوجد إحتمال لحدوث حرب، لذلك في اليوم الذي بدأت فيه الحرب رسميا جوا 20يوم 
جوان( لجأ هاري ترومان  إلى مجلس االمن للحصول على موافقته للتدخل في كوريا بدل  25)

حدة إلى وضع الضغط على الكونجرس للموافقة على إعالن الحرب، و بالفعل سارعت األمم المت
 و الذي دعى إلى : 82مسودة قرار لمجلس االمن رقم 

 38إنهاء كافة العمليات العدائية و إنسحاب كوريا الشمالية إلى خط عرض  •
 مجلس األمن تشكيل لجنة لألمم المتحدة لمراقبة الوضع و إبالغ  •

                                                           
  مرجع سابقعصام الزيات،  - 1
 ،    https://www.aljazeera.net/،23/5/2019، في: من أشهر الحروب التي وقعت إبان الحرب الباردة الحرب الكوريةــــــــــــــــ،  - 2

http://world.kbs.co.kr/
https://www.aljazeera.net/
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على جميع االعضاء مساندة األمم المتحدة في تحقيق ذلك و اإلمتناع عن إمداد كوريا  •
  1الشمالية بالمساعدة 

 وقف فوري إلطالق النار  •

فيه إرسال قوات دولية إلى  ، الذي قرر83من جوان أصدر مجلس األمن قراره رقم  27و في 
  في تشكيل هذه القوات األممية في المنظمة الدولية دولة عضو  21 ساهمت كوريا، حيث

ثيوبيا، الفيليبن، نيوزيلندا، يطانيا، كندا، تركيا، أستراليا، إمر بـ) الواليات المتحدة، بر تعلق األ
تايالند، اليونان، فرنسا، كولومبيا، بلجيكا، جنوب إفريقيا، هولندا، لوكسمبورغ( في حين بعثت 

ويد فرقا طبية، و قاد هذه القوات الجنرال األمريكي و الذي كان حاكما الدانمارك و الهند و الس
 "2رثردوغالس ماركا"عسكريا باليابان 

و قد تم الموافقة على القرار دون إجماع بسبب غياب االتحاد السوفييتي المؤقت) السوفييت  
 الصينقاطعو مجلس االمن محتجين على ان مقعد الصين من المفروض أن ينقل إلى 

متناع حق "الفيتو" و إ لسوفييتي و عدم قدرته على إستخدامياب اإلتحاد االشيوعية( و في ظل غ
دولة واحدة عن التصويت هي يوغوسالفيا، صوتت األمم المتحدة على مساعدة كوريا الجنوبية 

 .و تولت الواليات المتحدة تنفيذ القرار

ة ذلك بكون هذا الصراع عبارة عن حرب أهلية كما رفضت كوريا الشمالية أيضا هذا القرار معلل
طالب الرئيس األمريكي أنذاك "هاري ترومان"  و 3فهو خارج مجال إختصاص األمم المتحدة

                                                           
  مرجع سابق،  الحرب الكوريةـــــــــــــــــ ،  - 1
 - في ثالثينات  جيش الواليات المتحدة األمريكية ان قائدفي الجيش الفلبيني،  ومشير األمم المتحدة ، جنرال فيأمريكي جنرال

، وكان واحد من بين خمسة والحرب الكورية ،الحرب العالمية الثانية ،الحرب العالمية األولى في، قاتل ماكارثر  القرن العشرين
   the ArmyGeneral ofجنرال الجيش أشخاص فقط في التاريخ األمريكي الذين ترفعوا إلى مرتبة

 ، مرجع سابق  ماليين إنسان 5: الحرب التي فتكت ب 1953-1950كوريا ـــــــــــــــــ ،  - 2
  مرجع سابق،  الحرب الكوريةـــــــــــــــــ ،  - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1_(%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4&action=edit&redlink=1
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قوات حلف الشمال األطلسي بمساعدة الكوريين الجنوبيين وحماية جزيرة نايوان من الغزو 
 .  1إلى كوريا الجنوبية الشيوعي و امر القوات األمريكية المقيمة باليابان بالتوجه 

 : الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي لكوريا الجنوبية 03 دول رقمالج

 الدولة نوع الدعم
الواليات المتحدة، بريطانيا، كندا، تركيا،  دولة(16الدول التي أرسلت وحداتها القتالية )

أستراليا، إثيوبيا، الفيليبن، نيوزيلندا، تايالند، 
اليونان، فرنسا، كولومبيا، بلجيكا، جنوب 

 إفريقيا، هولندا، لوكسمبورغ

 النرويج ، الدنمارك، السويد، إيطاليا ، الهند دول(5الدول التي قدمت دعما طبيا )
 
 
 

 دولة( 32)الدول التي قدمت مواد حربية 

غواتيماال، دومينيكان، إكوادور، ليبيريا، لبنان، 
المكسيك، جزر برمودا، فنزويال، إيران، 
تايوان، فييتنام، المملكة العربية السعودية، 
اليابان، سويسرا، سوريا، االرجنتين، كوبا، 
أيسلندا، السبفادور، النمسا، هندوراس، 

يل، جمايكا، مصر، إندوتيسيا رغواي، إسرائأو 
تشيلي، كمبوديا، كوستاريكا، بنما، باكستان، 

 المجر 
الدول التي قدكت دعما إلعادة بناء ما دمرته 

 دول( 7الحرب )
ألمانيا، ليختنشتين، موناكو، الفاتيكان، هايتي، 

 باراغواي، بيرو 
الدول التي عبرت عن إستعدادها لتقديم الدعم 

 دول( 3)
 نيكاراغوا، بوليفيا، البرازيل 

  http://world.kbs.co.kr: المصدر 

                                                           
 مرجع سابق،  الحرب الكورية من أشهر الحروب التي وقعت إبان الحرب الباردةــــــــــــــــ ،  - 1

http://world.kbs.co.kr/
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 1الغربالكورية رمز للصراع بين الشرق و  فبالنسبة للطرف األمريكي الصراع في شبه الجزيرة 
إذ جاء القرار األمريكي بالتدخل نتيجة لعدة أسباب، فهاري ترومان كرئيس ديمقراطي تعّرض 
لعدة ضغوط داخلية حيث إتهمه العديد من بينهم النائب الجمهوري "جوسف مكارثر" بأنه 

 كما كان  يتعامل مع الشيوعية بمرونة، و إتهموا الديمقراطيين بخسارة الصين لصالح الشيوعيين،

التدخل هاما لتحقيق مبدأ ترومان الجديد الذي أيد محاربة الشيوعية في أي مكان تحاول 
كان الجيش الكوري الشمالي يحتل العاصمة الجنوبية "سول"، أعدت لذا وبينما  ، 2اإلنتشار فيه 

 . 3الواليات المتحدة قواتها لحرب ضد الشيوعية 

ثر بإنزال بحري خلف خطوط الدفاع الكورية مريكي مكار قام الجنرال األ 1950سبتمبر  15ي فف
الشمالية، و تحصنت قواته قرب إنتشون وهي مدينة ساحلية غرب كوريا الجنوبية و تبعد عم 
سول بنحو اربعين كيلومتر غربا، ولم يمض أسبوعان حتى تجلى النصر االمريكي على 

الكوريون  رغمسبتمبر و أ 28عاصمة الجنوب في الكوريين الشماليين و استعيدت سول 
  4 38هر نفسه على التراجع إلى حدود خط العرض ( من الش30الشماليون في الثالثين )

  : الصيني تدخلال

و تمكنها من  38بعد تحقق هدف الواليات المتحدة في دفع كوريا الشمالية خلف خط عرض 
الجزيرة الكورية تحت توحيد شبه  يةبإحتمالمم المتحدة قوات األ حماية كوريا الجنوبية، أُغريت

ت التقدم إلى داخل كوريا الشمالية و الذهاب إلى ما هو أبعد من ر حكم سينغمان ري، و قر 
من خالل تدمير دولة شيوعية و تحرير إلى سياسية الرد الفعلي إحتواء التهديدات  الشيوعية 

و قواته ، حيث أمر الرئيس األمريكي "هاري ترومان" من الجنرال ماكارثر 5 أسرى الحرب
                                                           

 ، مرجع سابق  ماليين إنسان 5: الحرب التي فتكت ب 1953-1950كوريا ـــــــــــــــــ ،  - 1
  مرجع سابق،  الحرب الكوريةـــــــــــــــــ ،  - 2
 ، مرجع سابق  ماليين إنسان 5: الحرب التي فتكت ب 1953-1950كوريا ـــــــــــــــــ ،  - 3
   مرجع سابق، الحرب الكورية من أشهر الحروب التي وقعت إبان الحرب الباردة ــــــــــــــــ ،  - 4
  مرجع سابق ، ـــــــــــــــ ، الحرب الكورية-ــ 5
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دخلت  1950أكتوبر  7و تتبع جيوش الكوريين الشمالين، و في  38بتجاوز خط عرض 
من الشهر نفسه العاصمة  18القوات األممية بزعامة أمريكية إلى كوريا الشمالية، و إحتلت يوم 

من أكتوبر وصلت جيوش "ماكارثر" إلى ضفاف مهر "يالو'" الفاصل  25"بيونغ يانغ" و بحلول 
  . 1الجزيرة الكورية و الصين  بين شبه

األمم أثار غزو قوات األمم المتحدة لكوريا الشمالية قلق الصين التي كان لديها إعتقاد بأن قوات 
المتحدة لن تقف عند نهر"يالو" بل ستمتد سياسية الرد إلى داخل الصين و هذا بالفعل ما أراده 

ادة رفضوا ذلك ، وقامت الصين بتحذير الجنرال "ماكارثر" إاّل ان هاري ترومان و باقي الق
الطرف األمريكي عبر ممثلين دبلوماسين محايدين بأنها سوف تتدخل في الحرب لحماية أمنها 

 . 2القومي

ضد لتقرر الصين بعدها المشاركة في الحرب بأمر من رئسيها "ماوتسي تونغ" وشنت هجوما  
كانت الظروف في صالح الجيش الصيني إذ مريكيين و حلفائهم ما أدى إلى تراجعهم، و األ

إضافة إلى الطبيعة الجغرافية رثر إرهاق و تشتيت جنود الجنرال ماكا تسبب البرد القارص في
الصعبة لشبه الجزيرة الكورية، إذ ينسب إلى وزير الخارجية األمريكية انذاك "دين اتشيسون" قوله 

أسوء موقع في العالم لخوض هذه الحرب " إذا حاولت أفضل األدمغة في العالم أن تجد لنا 
ألف جندي عادت  340الملعونة ألجمعو على كوريا" ، و بفضل الجيش الصيني البالغ عدده 

و بعد شهر  1950ديسمبر  4بيونغ يانغ بعد سبعة أسابيع من اإلحتالل االمريكي أي في يوم 
  1951جانفي  4من ذلك اعاد الصينيون إحتالل سول يوم 

 

 

                                                           
   مرجع سابق، الحرب الكورية من أشهر الحروب التي وقعت إبان الحرب الباردة ــــــــــــــــ ،  - 1

2 - Taewoo Kim , Overturned Time and Space: Drastic Changes in the Daily Lives of  North Koreans during 

the Korean War,  Asian Journal of  Peacebuilding , vol 2 , 2014, P.242 
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 :  مريكيالرد األ

بهجوم كاسح على الجيش  1951جانفي  21قام الجيش األمريكي و القوات األممية يوم 
و تمت إستعادة سول  الصيني في كوريا الجنوبية من خالل عملية عرفت بإسم "عملية كيلر"

الصيني منها، وظل الجيش األمريكي يزحف  مارس من العام نفسه بعد اإلنسحاب 14يوم 
، و كان الجنرال ماكارثر حريصا 1951أفريل  22في  38شماال حتى وصل إلى خط عرض 

على متابعة الهجوم العسكري و أراد إستخدام القنبلة النووية ضد الصن فرفض هاري ترومان 
 . 1 نرال "ماثيو ويدغواي"وقام بعزله و عّين محله الجذلك 

 

ا الوقت كان التقدم نحو الشمال بطيئا و إستقر القتال حول المنطقة عند خط عرض في هذ 
حيث قاتل الطرفان من وراء التحصينات، ودافع كالهما بإستعمال المدافع و االسالك و  38

تفق إ 1951ستراتجية و في منتصف عام االلغام لمنع الطرف اآلخر من إحتالل مواقع ا
ائدة التفاوض و بدأت مباحثات الهدنة التي إستمرت لمدة سنتين و الجانبان على الجلوس إلى م

إستمر معها القتال، و كانت نقطة المساومة مصير عشرات األالف من االسرى الشيوعين الذين 
معسكرات على جزيرة كوجي قرب ساحل كوريا الجنوبية ، اسرتهم قوات التحالف و وضعتهم في 

على عودة االسرى إلى بلدهم االصلي ، رفض هؤالء ففي حين أصر المفاوضون الشماليون 
األسرى العودة إلى أوطانهم ، ليتم في األخير التوصل إلى صيغة مرضية تمنح من يرغبون في 

 .العودة إلى ديارهم الحق في ذلك و تمنح لمن يرفض ذلك الحق في اللجوء 

 

                                                           
   مرجع سابق، الحرب الكورية من أشهر الحروب التي وقعت إبان الحرب الباردة ــــــــــــــــ ،  - 1
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، وعاد األالف من األسرى من الجانبين تحت تم نوقيع إتفاقية االهدنة 1953جوان  27في 
، دعت 1الحدودينعلى إشراف مفوضية محايدة لالمم المتحدة، و أقيمت منطقة منزوعة السالح

الهدنة حكومات كوريا الشمالية و الجنوبية و الصين و الواليات المتحدة للمشاركة في محادثات 
مرحلة على الرغم من عدم وجود معاهدة السالم المستمرة، أعتبرت الحرب منتهبة عند هذه ال

  2سالم 

 : النتيجة

يستطيع أحد أن يجزم على وجه التحديد بعدد القتلى الذين سقطوا في هذه الحرب، حيث ال  
كانت حربا اهلية شاركت فيها قوات أجنبية على الجانبين، كما انها كانت أول تجربة للقوة 

  العسكرية لألمم المتحدة 

 ات األمم المتحدة : الخسائر البشرية للقوات الكورية الشمالية و الجنوبية و قو  04 الجدول رقم

 القوات األممية الجيش الشمالي الجيش الجنوبي الخسائر 
 )القوات االمريكية(

 40.667 137.899 215.000 القتلى 
 104.280 450.742 303.000 المصابون 

 9.931 32.838  127.600 األسرى/المفقودون 
   http://world.kbs.co.krالمصدر: 

                                                           

 - يمنع وجود السالح فيها باتفاق مشترك بين حكومتي البلدين،  وكوريا الجنوبية كوريا الشمالية هي منطقة حزام أمني بين
كم، تدار المنطقة من قبل قوات عسكرية 4كم و عرضها  250بق. طول المنطقة يمنع تواجد المدنيين فيها إال بإذن خاص ومس

 مشتركة من كوريا الشمالية و الجنوبية و االمم المتحدة 
 
 ، في : الحرب الكورية...الحرب المنسيةمايكل هيكي،  - 1
 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_3178000/3178509.stm   ،25/05/2019 

 

 مرجع سابق،  الحرب الكوريةـــــــــــــــــ ،  - 2

http://world.kbs.co.kr/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_3178000/3178509.stm
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 الكوريين الجنوبيين : الخسائر البشرية للمواطنين 05الجدول رقم 

 اليتامى األرامل الالجؤون  المفقودون  الجرحى القتلى 
373.599 229.625 387.744 3.200.000 300.000 100.000 

 مليون  1.5للمواطنين للكوريين الشمالين المتوقعة اكثر من الخسائر البشرية 
  http://world.kbs.co.kr  : جريدة الدفاع الكورية ،المصدر

 إلى اآلن( -1953)المرحلة الثالثة : مابعد الحرب الكورية 

أصبح التنافس بين كوريا الشمالية و الجنوبية عنصرا أساسيا في عملية إتخاذ القرار في 
وتصاعدت التوترات في  الدولتين، فمثال قرار إنشاء مترو بيونغ يانغ حفز إنشاء مترو سول،

أواخر الستينيات في سلسلة من اإلشتباكات المسّلحة منخفضة المستوى، عرفت بإسم المنطقة  
 على الشمال .نزوعة السالح، في هذه الفترة شنت كوريا الجنوبية عدة غارات سّرية الكورية م

ية و هاجمت فرقة مغاوير كورية شمالية القصر الرئاسي في كوريا الجنوب 1968عام  في
طائرة ركاب كورية جنوبية، و خالل  تم إختطاف 1969المسمى بالبيت األزرق، و في سنة 

لكوري أنذاك "بارك إتصل الرئيس اتحضيرات زيارة الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون للصين ، 
عقدت أولى محادثات الصليب  1971و في  بالرئيس الشمالي "كيم إل سونغ" تشانغ هي" سرا 

، لين في الحزب أو المخابراتاالحمر بين الكوريتين، كان العديد من المشاركين فيها إما مسؤو 
ل سونغ ي"لي هو راك" الرئيس الشمالي كيم إقابل مدير المخابرات المركزية  1972في سنة 

  في نفس السنة  و البيت األزرق منكرا موافقته عليهحيث إعتذر األخير عن الهجوم على 
 إلعادة التوحيد وهي :الجنوبي و الذي تضمن ثالثة مبادئ –صدر البيان الكوري الشمالي

 يجب حل قضية التوحيد بإستقاللية دون تدخل أو اإلعتماد على القوى األجنبية •
 يجب تحقيق إعادة التوحيد بسلمية دون إستخدام القوة المسلحة  •

http://world.kbs.co.kr/
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ختالفات األيديولوجية و المؤسساتية من اجل تعزيز توحيد كوريا إعادة التوحيد تتجاوز اإل •
 كمجموعة إثنية واحدة 

ختطاف زعيم المعارضة الكوري الجنوبي بعد إ 1973يا الشمالية المحادثات دها عّلقت كور بع
إال أن المحادثات عادة مرة اخرى، إذ أرسل الكورية  "كيم داي يونغ" على يد المخابرات المركزية

إمدادات الطوارئ للجنوب بعد فياضانات هائلة   1984الصليب األحمر الكوري الشمالي سنة 
اصلت المحادثات بين الطرفان و تم لم شمل االسر المفرقة ألول مّرة، إاّل أن األجواء كما تو 

  19861األمريكية الكورية  المشتركة في توترت مجددا إثر التدريبات العسكرية 
 ، وهي السياسة لتتطور العالقة بين الطرفين نحو األحسن من خالل سياسة الشمس المشرقة 

ضعها الرئيس الكوري ( و 2007-1998ة تجاه كوريا الشمالية من )الخارجية لكوريا الجنوبي
، أدت هذه السياسة إلى مزيد من التواصل بين الدولتين إذ تم في الجنوبي "كيم داي جونغ" 

قتصادية على رأسها منطقة تم إنشاء مشاريع إمساعدات مالية كبيرة للشمال و  إطارها تقديم
 2000، و أهم نتائج هذه المبادرة أيضا هو إنعقاد أول قمة كورية سنة  2كايسونغ الصناعية 

بين الرئيس الكوري الشمالي كيم داي جونغ و الرئيس الكوري الشمالي  وكانت عبارة عن إجتماع
أهم ما تم  ، 2000جوان  15إلى  13كيم جونغ إل و الذي جرى في مدينة بيونغ يانغ من 

ضرورة إنهاء الهدنة الحالية و  العسكرية عمل على تخفيف حدة التوتراتال هواالتفاق عليه 
 .3 وإقامة السالم الدائم

 2006إلى  2003 من  استضافت الصينو في إطار تطوير العالقات السلمية بين البلدين، 
 كوريا الجنوبية، ضمت كوريا الشماليةو  إستمرت ألربع جوالتي لسداسية التالمفاوضات ا

                                                           
 /https://www.raialyoum.com/index.php، في: الجنون األمريكيعصر السالم الكوري و أحمد محمود سعيد،  - 1

  26/05/2019  
، في: الشرق األوسط ، العدد  الشمس المشرقة.... اكبر ضحايا التجربة النووية الكوريةأنتوني فيوال ، جوهي تشو،  - 2

 2006، أكتوبر 10180
3 - Ruediger Frank , Jun 13,2000 CE : First Inter –Korean Summit ,  

https://www.nationalgeographic.org/thisday/jun13/first-inter-korea-summit/ 26/05/2019 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.raialyoum.com/index.php/
https://www.nationalgeographic.org/thisday/jun13/first-inter-korea-summit/
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 ،قناع بيونج يانج بالتخلي عن سالحها النووي بهدف إاليابان وروسيا  ،الصين، الواليات المتحدة
تقدم لها مريكا عداءها الرسمي لكوريا الشمالية، و أتفاق تنهي بموجبه إقد تم التوصل الى و 

سلحتها أن بيونغ يانغ مستعدة للحد من أق تفاقد أكد هذا اإل و .مساعدات اقتصادية وفنية
النووي شريطة رفع الحصار عنها والتوقف عن المحاوالت الرامية الى تغيير نظامها . لكن 

جراء تجربتها إق ، وهذا ما دفع بيونغ يانغ الى واشنطن لم تنفذ الشق المتعلق بها بموجب االتفا
  1 2006النووية سنة 

بين رئيس كوريا الجنوبية "روه  2007أكتوبر  4و  2ا تم عقد القمة الثانية بين و على أثره
ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ إل، وسبب إنعقادها الرئيسي عدم إلتزام كوريا مون هيون"، 

السالم المشترك في شبه  حول تتمحور و الشمالية بما تم اإلتفاق عليه في المحادثات السداسية، 
 جرائهاأعلنت كوريا الشمالية عن إ، رغم هذا  2السالم وقع الزعيمان على إعالن  الجزيرة الكورية

كما  ، 2009أفريل 25يوم  الثانية وذلك بتفجير جهاز نووي تحت االرض النووية لتجربتها
قامت  2016درجة، و في سنة  4.9وة هوتها بلغت ق 2013جربة نووية ثالثة سنة قامت بت

و التي توافق درجة  5.4بقوة  سبتمبر 9و درجة   4.8بقوة  يناير 6بتجربتان نوويتان في 
سبتمبر  3، وآخر تجربة نووية لهاو هي السادسة  كانت في لتأسيس نظامها  68الذكرى 
بقاتها بعشرة أضعاف و من خالل تفجير قتبلة هيدروجينية و التي أعتبرت أقوى من سا 2017

 . 3درجة  5.7بلغت قوة الهزة االرضية 

                                                           
 ، في:كوريا الشمالية مستعدة إلستئناف المحادثات السداسيةــــــــــــ،  - 1

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2009/10/091005_am_china_nkorea_support_tc2 26/05/2019 
 ، في: 2000المحطات الرئيسة في العالقات بين الكوريتين منذ قمة ـــــــــــــ،  - 2

https://www.aljazeera.net/news/international/2007/10/4/  ،26/05/2019  

 
 https://arabic.rt.com/world/897117  ،26/05/2019، في:كوريا الشماليةالتسلسل الزمني لتجارب نتاليا عبد هللا،  - 3
  

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2009/10/091005_am_china_nkorea_support_tc2
https://www.aljazeera.net/news/international/2007/10/4/
https://arabic.rt.com/world/897117
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إحتضنت كوريا الجنوبية األلعاب األولمبية الشتوية و ألول مرة حضر وفد  2018وفي فيفري  
، مون جاي إن و كيم جونغ لقاء الثالث بين قادة الكورييتينليعقد بذلك المن كوريا الشمالية، 

  1، في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 2018سبتمبر  20إلى  18أون، وذلك في الفترة الممتدة من 

حوله في هذه القمة تغيير المنطقة المنزوعة السالح التي تقسم البالد إلى  أهم ما تم اإلتفاق
وتنظيم لم  المتحدة و الصين تبإتجاه محادثاث تالثية تشمل الوالياو الدفع  " "منطقة سالم

فلم تتقدم العالقات بين الكوريتين  2019أما في سنة  ،2،الحربخلفتها التي  شمل العائالت
م طالب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كوريا الجنوبية خالل خطابه االخير أماكثيرا، بحيث 

إذ   على بإتخاذ قرار جريئ إلثباث مصداقيتها بأفعال عملية و ليس باألقوالمجلس الشعب األ
يبدو أن المحادثات بين الكوريتين قد تأثرت بمحادثات نزع السالح النووي المتوقفة بين كوريا 

 . 3الشمالية و الواليات المتحدة األمريكية 

 

ألة النزاع بين الكوريتين و إعادة توحيد شبه الجزيرة لهذا المبحث يمكننا القول أن مس وكخاتمة 
الكورية تعتبر قضية مهمة في العالقات الدولية و الدبلوماسية، فعلى الرغم من المحاوالت 
العديدة لتحقيق السالم الدائم ، ال زالت الوضع القائم يتسم بالتوتر، خاصة في ظل لعبة صراع 

 جهة و الواليات المتحدة و اليابان من جهة ثانية.  المصالح الدولية بين الصين وروسيا من

 

 

 
                                                           

1 - Ko Dong hwa, South  Korea seeks to hold inter-Korean summit sept. 18-20,  

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/09/103_254994.html  , 26/05/2019  
 

  http://www.bbc.com/arabic/world  ،26/05/2019-43916410، في:  قمة الكوريتين التاريخيةـــــــــــ ،  -2
  http://bit.ly/2vvAyJ4  ،30/05/2019ــــــــــــ، الشمال يناشد الجنوب بالمصداقية لتحسين عالقة الكوريتين،في:  -3

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/09/103_254994.html
http://www.bbc.com/arabic/world-43916410
http://bit.ly/2vvAyJ4
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  العالقات األمريكية الكورية : المبحث الثاني 
لقد أصبحت واشنطن متورطة بعمق في شبه الجزيرة الكورية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  

ن خسارة الواليات أو التي أعطت للعالقات الدولية طبيعة محصلتها معادلة صفرية، بحيث 
المتحدة تعتبر مكسبا لإلتحاد السوفييتي و خسارة هذا االخير تعتبر مكسبا للواليات المتحدة    

خرى وعية للصين لم تعد الواليات المتحدة على إستعداد لرؤية دولة أسيوية أيإكتساح الشمع  و
 وهي تنتمي لهذه األيديولوجية. 

 

  الكورية الشمالية –مريكية ول : العالقات األاألالمطلب 

بالعداء الشديد، إذ تعتبر كوريا  1945العالقات األمريكية الكورية الشمالية منذ  إتصفت
 الشمالية أن الواليات المتحدة األمريكية هي السبب الرئيسي في تقسيم شبه الجزيرة الكورية. 

إمتالك السالح ( على 1953 – 1950فقد عملت كوريا الشمالية منذ إنتهاء الحرب الكورية )
صواريخ الباليستية القادرة على الوصول إلى الواليات المتحدة، وقد إستفات في ذلك النووي و ال

أالف عالم وباحث إلنجاز  3من الخبرات الروسية و الصينية و جهزت طواقم علمية تزيد عن 
 المشروع النووي الكوري الشمالي.

إذ يؤمن الزعماء من ساللة كيم الحاكمة في كوريا الشمالية بأن الخيار الوحيد لضمان أمن 
البالد هو إمتالكها للسالح النووي فقد رأو إحتالل الواليات المتحدة للعراق و إطاحتها بصدام 

نوويا، كما شهدوا تفاوض تفاوض الزعيم الليبي معمر  حسين إلشتباهها في إمتالكه سالحا
في مع األمريكين للتخلي عن قدراته النووية، ليقتل الحقا بأيدي ثوار ليبيين تلقوا دعما من القذا

حلف الشمال األطلسي، لذا فبنظرهم الخالص الوحيد من التهديد األمريكي يكون بإمتالك 
 على تكتيك التهديد باإلنسحاب  1985كوريا الشمالية منذ السالح النووي، و اعتمدت 
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دولية للحد من إنتشار األسلحة النووية وهذا لمواجهة ضغوط الواليات المتحدة       من المعاهدة ال
 .و اليابان و كوريا الجنوبية عليها 

 1994إشتدت األزمة أكثر بين الواليات المتحدة و كوريا الشمالية نتيجة قيام هذه االخيرة سنة 
ت المتحدة لوضع إضطر الوالياالمفاعل النووي في "يونغيون" ما بنقل قضبان وقود نووي من 

خطة لضرب المفاعل، لكن نجح الرئيس االمريكي األسبق جيمي كارثر في التوصل لحل 
بجنيف وقد  1994أكتوبر  21المبرم في سلكي لألزمة من خالل ما عرف بـ " إتفاق األطار" 

وافقت كوريا الشمالية بمقتضاه على اإللتزام بمعاهدة الحد من إنتشار األسلحة النووية و تجميد 
برنامجها النووي، في المقابل شكلت الواليات المتحدة بالتعاون مع اليابان و كوريا الجنوبية 

 " مهمته توفير أموال لتغطية حاجة              زيرة الكوريةتنمية طاقة شبه الجإئتالفا ماليا دوليا "منظمة 

طم من زيت الوقود الثقيل سنويا للتدفئة و اإلنتاج  500.000كوريا الشمالية للطاقة بمعدل 
و تشغيل الفاعلين الجديدين اللذان يعمالن بالماء الخفيف وهذا في غضون ريثما يتم تجهيز 

 . 2003فترة ال تتجاوز سنة 

بمرور الوقت إتهمت الواليات المتحدة كوريا الشمالية برنامج سري لتخصيب اليورانيوم، و قامت 
إدارة بوش اإلبن أنذاك بنقل الملف الكوري من سياسة حظر اإلنتشار النووي إلى سياسة الحرب 

 2002تم وضع كوريا الشمالية ضمن قائمة دول "محور الشر" في جانفي على اإلرهاب، إذ 
انب أيران و العراق( فبعد الحرب على العراق و أفغانستان تكونت قناعة لدى كيم جونغ )ألى ج

إمتالك رهاب ما دفعه إلى تسريع ب على اإلإيل بأن كوريا الشمالية ستكون المحطة الثالثة للحر 
ومن معاهدة حظر إنتشار النووي، بعبارة  "طارح النووي وبعدها االنسحاب من "إتفاق اإلسالال

اإلعتراف تحولت الدبلوماسية الكورية الشمالية من نفي إمتالك برنامج نووي عسكري إلى أخرى 
صراحة بوجود هذا البرنامج و غمتالك قدرات نووية و هو ما عرف بالدبلوماسية النووية الثنائية 

 . 2006و التي تأكدت من خالل إجراء كوريا الشمالية لتجربتها النووية األولى في أكتوبر 
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إدارة جورش بوش اإلبن تخلت كوريا الشمالية طوعا عن برنامجها النووي مقابل هاية وفي ن
تخفيف حّدة العقوبات الدولية التي استهدفتها، حيث إستقرت العالقة بين الطرفات خاصة بعدما 

 2002وعدت واشنطن بيونغ يانغ بحذفها من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، لكن في سنة 
لية المفتيشين الدوليين و أزالت االختام وكاميرات المراقبة عن مفاعل طردت كوريا الشما

، 2013، 2016"يونجبيون" النووي و تحّدت واشنطن كما قامن بأربعة تفجيرات نووية ) 
2009 ،2006 ) 

األن تطلق نوعا جديدا من انواع الحروب هي مزيج لشمالية ايا ركو أن  لينلمحلا يقول العديد من
من حروب اإلستنزاف و الحرب المحدودة و الحرب اإلعالمية، فالعقلية الكورية الشمالية انتجت 
حربا باردة بنسخة جديدة إذ تستند على ممارسة ما يعرف في حقل نظريات السياسية الدولية 

 قت الدولية، فكوريا الشمالية ال تريد الحرب بنظرية المباريات أو إستراتجية اللعب في العال

و لكنها تريد أن تفرض إرادتها على أمريكا و ترسل رسالة قوية لبعض أعدائها، وحسب عدد من 
 المراقبين فاإلدارة االمريكية تملك أكثر من دافع يبرر موقفها من كوريا الشمالية منها 

ى صورتها كقوة مهيمنة على الساحة العالمية رغبة اإلدارة األمريكية الحالية في المحافظة عل •
و تعميق تحالفها االمني و الغستراتيجي مع اليابان و كوريا الجنوبية، عن طريق لفت نظرهما 

 إلى وجود خطر مشترك يتمثل في كوريا الشمالية ومن خلفه الصين 
قتصادية رغبة واشنطن في توجيه رسالة تحذير للصين التي تزايدت قوتها العسكرية و اإل •

 .بوضوح في الفترة األخيرة 

 
و بالرغم من عالقة العداء بين كوريا الشمالية و الواليات المتحدة إال أن الطرفان يحاوالن 

لقاءا سريا بين  2018اللجوء إلى آلية الحوار لحل خالفاتهما، فقد شهد منتصف شهر أفريل 
مدير المخابرات المركزية األمريكية " مايك بومبيو، و كيم جونغ اون ، لبحث القمة المقبلة و 

دى إستعداد "كيم" لعقد محادثات جادة، وقد رتب لهذه الزيارة مدير مخابرات كوريا الجنوبية مع م
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 2018افريل  20نظيره الكوري الشمالي ، كما تم تدشين خط هاتفي ساخن بين البلدين في 
 هدفه إجراء المباحثات لتجنب سوء الفهم بين الجانبين. 

خالل إجتماع  2018أبريل  21في خطوة مفاجئة في و في هذا السياق أعلنت كوريا الشمالية 
اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم عن وقف التجارب النووية و إغالق موقع للتجارب النووية 

ياسي و اإلستراتيجي الجديد للحزب ، حيث إعتبر "كيم" أن هذا هو النهج السفي شمال البالد 
رب نووية أو صاروخية النها إستكملت تسليحها حيث لم تعد بيونغ يانغ بحاجة إلى إجراء تجا

النووي، لتشهد بعدها العالقة بين الدولتين تحوال هاما في مسار عالقتهما، وذلك من خالل 
إنعقاد لقاء القمة بين الرئيسين االمريكي دونالد ترامب و الكوري الشمالي كيم جونغ أون 

التهديد و الوعيد االمريكي بشن  ، إذ جائت هذه القمة بعد2018جوان  12بسنغافورة في 
الحرب على كوريا الشمالية ، إذ وقع الطرفان على وثيقة تضمنت إلتزام كيم جونغ أون بإخالء 

 شبه الجزيرة الكورية من األسلحة النووية مقابل إلتزام الواليات المتحدة بأمن كوريا الشمالية 
كما نصت الوثيقة أيضا على ان تعقد واشنطن و بيونغ يانغ مفاوضات تكميلية في أقرب وقت 

ؤول رفيع المستوى من كوريا الشمالية لتنفيذ ممكن، بقيادة وزير الخارجية األمريكي بومبيو و مس
 1نتائج القمة بين ترامب و كيم .

 2019فيفري  27 مريكي فيالكوري و األقاء الثاني للزعيمين تم ذلك من خالل الل و بالفعل 
بعد فشلهما في التوصل التفاق حول تفكيك بمدينة هانوي بالفييتنام ، لكن قطع الرئيسان قمتهما 

وجاء انهيار المحادثات بشكل غير متوقع وسط عدم اتفاق   السالح النووي لكوريا الشمالية
المرافقان لهما مقر االجتماع في  بشأن العقوبات االقتصادية حيث غادر الزعيمان والوفدان

 .فيتنام دون حضور الغداء أو مراسم التوقيع على االتفاق، وهي المراسم التي كانت مقررة سلفا
العقبة الرئيسية أمام االتفاق تتمثل في طلب كيم أن تقوم ف وحسب الرئيس االمريكي ترمب

بل إغالق منشأة نووية كورية شمالية الواليات المتحدة برفع كل العقوبات على كوريا الشمالية مقا
                                                           

 ، في: مجلة الدراسات اإلستراتجيةالكورية الشمالية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة –العالقات األمريكية محمد بوبوش،  - 1
  216-188، ص. 2018، سبتمبر  01و العسكرية، العدد
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واحدة فقط، وأعرب وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو عن أمله أن تسفر المفاوضات 
جسر الهوة، ولكنه لم يشر إلى خطط محددة بشأن مواصلة تقليص  المستقبلية بين الجانبين عن

  1المحادثات 

الشمالية و الواليات المتحدة األمريكية ات المتفاقمة بين كوريا في األخير يمككنا القول أن الخالف
تمرار حالة التوتر و اإلستفزازات المتبادلة تشكل و حلفائها في المنطقة ال تزال في ظل إس

مصدر قلق كبير للعديد من دول العالم، التي تخشى خروج االمور عن السيطرة و هو ما قد 
ائجها، و الحل االكثر قابلية للتطبيق فيما يخص االزمة يتسبب بحدوث حرب يصعب التنبؤ بنت

الكورية وفق الخبراء، مو مطالبة كوريا الشمالية بتطبيق سياسية " الالءات الثالثة" أي ال مزيد 
سلحة النووية إلى دول أخرى، و ال ، ال لتصدير األمن تطوير االسلحة و التجارب النووية

لحة النووية، و هذا يستدعي قبول بيونغ يانغ  لنظام التجميد إلستخدام او التهديد بإستخدام األس
  النووي 

  الكورية الجنوبية  –المطلب الثاني : العالقات األمريكية 

بكوريا  عالقة الواليات المتحدةالشمالية ، تعتبر الكورية  –على عكس العالقات األمريكية 
هذه االخيرة ( إثر الدعم الذي تلقته 1953-1950) الحرب الكورية الجنوبية وثيقة و ذلك منذ

 1953سنة   ، و في سياق توطيد هذه العالقة قام الطرفان بتوقيع معاهدة الدفاع المشتركمنها
و التي بموجبها و في حالة شن هجوم على أي من الطرفين ) كوريا الجنوبية، الواليات 

    ، و أنشآ ما يعرف 2ا على حد سواء مفي منطقة المحيط الهادي سيستدعي ردا منهلمتحدة( ا
و التي بدأ معها التواجد الرسمي  1957 في جويلية "USFK"" ا"بالقوات األمريكية في كوري

                                                           
،  http://www.bbc.com/arabic/world-47404274، في: قمة ترامب كيم: إنتهى اللقاء لكن الود متواصلـــــــــــ،  - 1

31/05/2019  

 
 Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea,Yale Law Schoo , October، ــــــ- 2

1953 , https://avalon.law.yale.edu 

 

http://www.bbc.com/arabic/world-47404274
https://web.archive.org/web/20190521051809/http:/avalon.law.yale.edu/20th_century/kor001.asp
https://web.archive.org/web/20190521051809/http:/avalon.law.yale.edu/20th_century/kor001.asp
https://avalon.law.yale.edu/
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جندي بين  28.500و التي يقدر عددها حاليا بنحو  1للقوات االمريكية في كوريا الجنوبية 
القوات البرية و الجوية و البحرية، موزعين على ستة مناطق بحسب الموقع الرسمي لقيادة 

 بحيث :القوات األمريكية في كوريا الجنوبية 

: تسمى "مخيم الغيوم الحمراء" و توجد في مدينة "أويجونبو" في منطقة كيونج المنطقة األولى •
   جي دو شمال كوريا الشمالية، و تعد أقرب القواعد االمريكية لخطوط المواجهة مع الشمال

أوت  15ية إذ تأسست مع إعالن الحكومة في كوريا الجنوبية في أقدم القواعد األمريك كما أنها
1948  

بمنطقة "يونج سان" جنوب العاصمة سول و تأسست : تسمى "الحامية" تقع ثانيةالمنطقة ال •
ألف جندي و عائالتهم إضافة إلى العاملين  21و تضم اكثر من  1948سبتمبر  11في 

 المدنين 
تيك" على الساحل الغربي  : تسمى "كامب هامفريز" الواقعة في مدينة "بيةمجالمنطقة الثالثة •

 1950لكوريا الجنوبية، تأسست عام 
 
 أالف جندي امريكي  10: تقع بمدينة "ديجو" و تضم حوالي المنطقة الرابعة •
 
تضم  2008: عبارة عن قاعدة جوية تقع بمدينة "أوسان"، تاسست عام المنطقة الخامسة •

مبدأ الدفاع عن كوريا الجنوبية و المساعدة على ، و تتبنى القاعدة  55Kطائرات من طراز 
 إستقرار شمال شرق أسيا 

و تضم  1949: عبارة عن قاعدة جوية تقع بمدينة جونسان تأسست عام  المنطقة السادسة
 16F 1جندي و طائرات من طراز  2700نحو 

                                                           
 /http://www.dotmsr.com/news/199/670532، في:   القواعد االمريكية في كوريا الجنوبيةمحمد صالح الدين،  - 1
 

 

http://www.dotmsr.com/news/199/670532/
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أما بخصوص الموقف الكوري الجنوبي من الوجود العسكري االمريكي في كوريا الجنوبية ، 
بأراضيها، إذ أكدت كوريا  ةاالمريكي القواتفمازالت هذه االخيرة تؤكد على اهمية إستمرار 

الجنوبية من جانبها على إستمرار تهديد الشمال لها، و أنه على الرغم من التطوات اإليجابية 
الكورية، و التوقيع على إتفاقية التفاهم و عدم اإلعتداء و  –على صعيد العالقات الكورية الحذرة 

إال أن التواجد زيرة الكورية و كذااإلعالن المشترك حول نزع السالح النووي من شبه الجالتعاون 
 مت مجموعة من المبررات إلثباث ذلك :األمريكي ضروري، و قد قد

 تمسك النظام الكوري الشمالي بتصوراته حول فكرة تحرير الجنوب الكوري  إستمرار •
 ال يجب اإلعتماد كثيرا على التدهور اإلقتصادي لكوريا الشمالية كأحد العوامل التي •

قد تحول دون قيام كوريا الجنوبية بهجوم على الجنوب، بل على العكس إذ قد يدفع التدهور 
 .ريا الجنوبية اإلقتصادي بها لشن هجوم على كو 

 
 ةكما تؤكد كوريا الجنوبية على ضرورة خضوع أي تغيير مستقبلي في حجم القوات العسكري

مريكية للتشاور و التنسيق المسبق معها، و أن يتم تخفيض حجم هذه القوات على ضوء تقييم اال
في الوصول إلى  1991امل لحجم التهديد الشمالي، و بالفعل نجحت كوريا الجنوبية عام ش

إتفاق مع الواليات المتحدة على تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تخفيض حجم القوات 
فرد خالل الفترة  8000و التي كان من المقرر أن يتم خاللها سحب حوالي  العسكرية األمريكية

و ذلك أثناء إنعقاد المشاورات االمنية المشتركة رقم ثالثة و  1995-1993الممتدة من 
منشآتها النووية أمام تفتيش  عشرون بين البلدين، في ظل إصرار كوريا الشمالية على عدم فتح

الوكالة الدولية للطاقة الذرية و رفضها تجميد برنامجها النووي ، كما عملت كوريا الجنوبية 
لحصول على تاكيدات من الجانب األمريكي على استمرار التحالف االمني بصفة مستمرة على ا

 .بين البلدين حتى بإفتراض تحقيق الوحدة

                                                                                                                                                                                           
  مرجع سابقمحمد صالح الدين ،  - 1
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إلجراء اإلنسحاب التدريجي و قد اتفق الطرفان )الكوري الجنوبي و األمريكي( على خطة 

  من كوريا الجنوبية  و ذلك من خالل ثالث مراحل : للقوات العسكرية األمريكية 
 : المرحلة األولى •

فرد من  7000، تقوم الواليات المتحدة خاللها بسحب حوالي  1992إلى  1990وتمتد من 
فرد من القوات الجوية و ذلك من  2000فرد من القوات البرية و  5000قواتها العسكرية 

 ألف جندي أمريكي في كوريا  43إجمالي 
 
 :المرحلة الثانية  •

 المتحدة خاللها بسحب المزيد من قواتها العسكرية، تقوم الواليات  1952إلى  9390تمتد من 
الكوري المشترك لحجم التهديد  -على أن يتم تحديد حجم هذه القوات في ضوء التقييم األمريكي

الكوري و مدى التحسن و التطور في حجم القدرات  -الكوري الشمالي ونتائج الحوار الكوري 
 ئ الفراغ الذي يمكن أن ينشا عن هذا اإلنسحاب العسكرية لكوريا الجنوبية و مدى قدرتها على مل

 المرحلة الثالثة : •
من القوات و تنتهي هذه المرحلة باإلحتفاظ بالحد األدنى  2000إلى  1996وتمتد من  

و المصالح األمريكية في  العسكرية األمريكية الالزمة للحفاظ على اإلستقرار األمني اإلقليمي
 المنطقة، على أن ترتبط هذه المرحلة أيضا بنفس العوامل السابقة و المتعلقة بتقييم حجم التهديد 

 
  1.لقدرات العسكرية لكوريا الجنوبيةالكوري وتطور ا -الكوري الشمالي و نتائج الحوار الكوري 

                                                           
التحول الديمقراطي لكوريا الجنوبية و أثره في تغير سياسيتها الخارجية تجاه كوريا مينا إسحاق طانيوس بولس،  - 1

 192-190(، ص.2014، ) القاهرة : دار المكتب العربي للمعارف ،الشمالية
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كما أكدت الواليات المتحدة من جهتها أن تخفيض درجة التوتر العسكري بين الكوريتين و 
، لكن  1وصول المحادثات بينهما إلى نتائج إيجابية هو شرط ضروري و مسبق لهذا االنسحاب 

طالب الرئيس األمريكى دونالد ترامب وزارة الدفاع األمريكية  2018مؤخرا في شهر ماي 
األمريكية فى كوريا الجنوبية بحجة أن الواليات المتحدة لم يتم تعويضها  بخفض حجم القوات

بشكل كاف عن تكاليف التواجد األمريكى فى كوريا الجنوبية، فضال عن أن القوات تحمى 
 شكلريكى لم يمنع الشمال من أن ياليابان بشكل أساسى وأن عقوًدا من الوجود العسكرى األم

، لكن هذا االمر أقلق العديد من المسؤولين في البنتاجون إذ إعتبروا أن الخفض  .يانوو  اتهديد
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز"  فى عدد القوات قد يضعف التحالف األمريكى مع كوريا الجنوبية

إن طلب الرئيس من وزارة الدفاع جاء قبيل اجتماعه المرتقب مع الزعيم الكورى   األمريكية
كما اوضحوا أنه إذا استمرت محادثات السالم بين الكوريتين، فإنها قد  نج أون الشمالى كيم جو 

أن الهدف من تقليص القوات، ليس المقصود  ومريكى فى المنطقة، تقلل من الحاجة للوجود األ
 2. منه أن يكون ورقة مساومة فى القمة المقررة

بل شملت أيضا الكورية الجنوبية على الجانب العسكري فقط  -لم تقتصر العالقات االمريكية
، إذ ساعدت الواليات المتحدة جمهورية كوريا في قبولها عضوا التمثيل الدبوماسي و اإلقتصادي

في األمم المتحدة و ساعدتها أيضا في إقامة عالقات دبلوماسية مع الدول التابعة لها و ذلك 
كيد سيادتها و إستقاللها الدولي، اذ طلبت من النرويج، السويد، الدنمارك، وتايالند إقامة لتأ

 .عالقة دبلوماسية مع جمهورية كوريا، و إنشاء سفارات و قنصليات متبادلة بينهم

                                                           
 193، ص.المرجع نفسه - 1
 ، في: يعلن سحب قواته من كوريا الجنوبية قبل القمة ...ترامبشروق صبري،  - 2

https://www.mobtada.com/details/727414  ،08/06/2019   

https://www.mobtada.com/details/727414
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بما يدعم شرعيتها الدولية التي و بذلك بدأت تتوسع كوريا الجنوبية في عالقاتها الخارجية 
  1إكتسبتها بإعتراف األمم المتحدة بها على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة لشبه الجزيرة الكورية 

أما في المجال اإلقتصادي فمنذ سيطرة الواليات المتحدة على جنوب كويا، ركزت على الجانب 
قدمت الواليات المتحدة  1948أوت إلى  1940اإلقتصادي، فخالل الفترة الممتدة من سبتمبر 

، و صل (GARIOعدة أشكال من المنح لكوريا الجنوبية تحت مسمى "إغاثة المناطق المحتلة 
إلى المواد الغذائية و المواد االولية  إعتمادها إلى حوالي خمسة و ثمانين ملبون دوالر، غضافة

 و السلع الطبية ، كما ركزت الواليات المتحدة خالل هذه الفترة على ثالثة أهداف أساسية وهي :

 إعادة األنتاج المحلي •
 إصالح السكك الحديدية  •
  2التوسع في أنتاج الطاقة الكهربائية •

جنوبية في الفترة االقتصادية التي قدمتها الواليات المتحدة لكوريا ال كما بلغ مجموع المساعدات
ماليين دوالر،  6بلغ حجم القروض مليار دوالر، و  12.6إلى  1976و 1949الممتدة بين 

وهو ما يقارب مجموع المساعدات االقتصادية التي قدمتها الواليات المتحدة لكل الدول اإلفريقية 
كما فتحت الواليات المتحدة أسواقها أمام الصادرات  ،هذه الفترة مليار دوالر( خالل 6.89)

% من مجموع  41.7الكورية منذ ستينيات القرن الماضي؛ حيث استقبلت السوق األميركية 
  3% خالل الثمانينيات35وحوالي  1970الصادرات الكورية سنة 

اإلقليمية منها و الدولية لعبت دورا في األخير نستخلص من هذا الفصل أن األطراف الخارجية 
دورا في التصعيد  في نزاع شبه الجزيرة الكورية، فمنها من لعب دورا في تحريكه و منها من لعب

                                                           
) القاهرة: دار المكتب العربي ، عالقات الواليات المتحدة بجمهورية كوريا الجنوبيةشريف حمدي أبو ضيف،  - 1

  119-118(، ص.2014للمعارف،
  125، ص.مرجع سابق - 2
 ، في:تجربة كوريا الجنوبية: عوامل النجاح و تحديات المستقبلعبد الرحمن المنصوري،  - 3

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2013/06/201362411828829138.html#a15 ،08/06/2019  

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2013/06/201362411828829138.html#a15
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          أن تحل هذه االطراف النزاع زادته تعقيدا بسبب تنافسها على المنطقة و التدويل، فبدل
ف على حساب طرف أخر، و هذا بما إختالف إسترتيجياتها و التي إنعكست في دعم طر  و

 .يتناسب مع المصلحة الخاصة لهذه األطراف الخارجية 
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التي أسهمت من بين النزاعات المعقدة نظرا لتشابك العوامل الكورية يعد النزاع في شبه الجزيرة 

طراف اإلقليمية و الدولية الفاعلة فيه ، و التي من خالل تفاعلها و تعدد األ أتهنشفي التمهيد ل

جعلت منه نزاعا ذو بعد محلي، إقليمي و دولي، ال سيما و أن هذا النزاع لم يعد مجرد نزاع 

   .داخلي بل أصبحت تتبناه منظمة دولية )هيئة األمم المتحدة ( 

 وقد توصلت هذه الدراسة المتواضعة إلى مجموعة من النتائج : 

يمكننا تأكيد ماهية الحل االمثل ألزمة شبه الجزيرة الكورية، و ما إذا كان إستمرار ال أولها أنه 

النظام الحالي في بيونج يانج أو السعي إلسقاطه و القضاء عليه هو األفضل لتحقيق األمن و 

رة اإلستقرار في منطقة شرق آسيا، إذ يؤكد الخبراء أن الوضع ال يزال خطيرا في شبه الجزي

الكورية محذرين من أن اإلنتظار لعدة سنوات أخرى دون إحداث تقدم ملموس لتحقيق االمن في 

 .المقدمة سيؤدي إلى مزيد من التطور في القدرات النووية لدى كوريا الشمالية

الصيني لتجميد البرامج  -في المدى القصير هو ضرورة التعاون األمريكي المحتمل البديل أما

  روخية لدى كوريا الشماليةالنووية و الصا

و أن تعمل كل من الواليات المتحدة و اليابان على تجنب إستفزاز بيونج يانج من خالل 

هذه األخيرة بتجميد برامجها النووية، كما على المجتمع  المناورات العسكرية، و هذا مقابل إلتزام

المدني أن يقوم بدعوة األطراف المعنية للحوار ، و السعي لعقد معاهدة سالم رسمية مع كوريا 

 الشمالية و إلغاء العقوبات المفروضة عليها 
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  المذكرة مــلخص

 

ظاهرة النزاعات الدولية بإعتبارها إحدى القضايا الهامة و الراهنة في هذه تناولت دراستنا 

 .مجال  العالقات الدولية، كما ركزنا على سبل تسويتها سواء السلمية أو غير السلمية 

اسة أيضا إلى النزاع الدور الذي يلعبه الطرف الثالث فيها، كما تطرقت هذه الدر  إضافة إلى

 في شبه الجزيرة الكورية و الذي يعّد من أهم النزاعات التي تواجهها منطقة شرق آسيا،

لكن جذوره تعود إلى فترات زمنية سابقة و التزال تبعاته  1950سنة رسميا  و الذي إندلع  

لواليات مستمرة لحد اليوم، ما يميز هذا النزاع هو حضور االطراف الخارجية على رأسها ا

المتحدة االمريكية، و اطراف أوروبية كفرنسا و بريطانيا، و أخرى أسيوية كالصين و اليابان، 

 ومواقف معلنة و أخرى غير معلنة . هذه األطراف كان لها دور بارز طيلة مسارات النزاع،
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