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Abstract  
   Negotiations are used by Governments to achieve their goals in foreign affairs. The tool of 

negotiations is very effective because it is a diplomatic device used by governments to 

achieve their objectives which are the major motive that make the governments to establish 

cooperation relationships. On the other hand, negotiations are the best way to avoid wars or to 

put a war to an end. Accordingly, the concept of peace is connected with the use of the device 

of negotiations, so that negotiations are very important for governments as they are represent 

accepted conventions that closely related to the world peace.  
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 :الخالصة

وهذا  ،السياسة الخارجيةتعد المفاوضات من افضل الوسائل التي تستعين بها الدول لتحقي  أهدافها المختلفة في 
يرجع تحديدا إلى قيمة التأثير العالية التي تحدثها هذه األداة في هذا المجال ومدى ارتباطها بالوسائل الدبلوماسية السلمية 

ولعل ان هذه المصالح مثلت دافعا أساسيا يدفع بالدول  ،األخرى والتي تسعى من خاللها الدول إلى تأمين مصالحها القومية
من جانب آخر تمثل المفاوضات  ،قامة عالقات تعاون تضمن لألطراف الحصول عليها على وف  عالقة الربح لكليهماإلى إ

افضل السبل الجتناب خيار الحرب او ربما تسويته لذلك جاء التأكيد من أن مفهوم السلم والتأكيد عليه يرتبط أساسا بسعي 
ت فيما بينها، وبذلك تمثل المفاوضات قيمة عليا ال تنى للدول عنها، الدول الجاد لتوظيف هذه الوسيلة كطريقة للتعامال

كونها  ،كونها تمثل منهج عمل واضح مقبول عالميا يتعل  بإدامة حالة السلم الدولي كثقافة في عالقات الدول فيما بينها
 تنميته وتعزيزه من طري  حل الخالفات فيما بين الفاعلين الدوليين.و تسعى إلى تثبيته

 .السلم الدولي ،الدول ،المفاوضات :لكلمات المفتاحيةا
 المقدمــــة

وهذا يرجع أساسا إلى طبيعة  ،تعد قضية االرتباط والتفاعل من المسائل المسلم بها في مسار فلسفة العالقات الدولية
تمع الدولي إلى تحقيقها مدى ارتباطها باألهداف والغايات التي تسعى الوحدات المكونة للمجو القومية -المصلحة الوطنية

  .وبما يتف  مع توجهات ومصالح األطراف األخرى
لذلك تعد الوسائل الدبلوماسية من أهم الطر  التي تتوسل بها الدول لتحقي  مبدأ التكامل والتفاعل مع اآلخرين وذلك 

وذلك لدورها الكبير في  ،ثر أهميةوأن المفاوضات تعتبر الوسيلة الدبلوماسية األك ،بقصد ضمان مصلحتها في البيئة الدولية
وعن طريقها يمكن للدول أن تفض  ،هذا المجال، فمن خاللها تدخل الدول في عالقات تعاون مع الوحدات األخرى

لذلك أضحت المفاوضات اليوم ذات قيمة عالمية ال يمكن إتفالها ألنها تعمل على شد أطراف  ،منازعاتها وتسوي مشكالتها
وعن طريقها تسعى الدول للولوج في مسار  ،لواسعة إلى بعضها وعلى أسس من العدالة والمساواةالمنظومة الدولية ا

التحديث والعصرنة في عالم اليوم والذي تراف  أساسا مع ثورة التطور التكنولوجي الهائلة وتزايد التبادل الدولي وظهور 
باإلضافة إلى تبادل المعلومات بشأن األخطار ذات  انطمة القيم القائمة على الرخاء االقتصادي واالجتماعي والسياسي

لذلك أصبحت الضرورة الزمة ألن تتفاوض الدول فيما بينها وذلك بغية تأمين الحاجات  ،التأثير السلم واالستقرار الدولي
 ضر. تطلعات الدول في الوقت الحاو والمتطلبات الجديدة في المجتمع الدولي والتي تتواف  أساسا مع أهداف ورتبات
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 أهميــــــــة الدراســـــــــة:
تقوم هذه الدراسة على أهمية تتعل  في أن للمفاوضات دورا كبيرا في حل كافة اإلشكاالت التي تقف حائال دون 

كما وان أهميتها تتحق  أساسا في إيجاد األسس والقواعد التي تعمل على  ،تطور عالقات الدول مع بعضها البعض اآلخر
دامة عالقات التعاون فيما بين الدول مع تيرها من الوحدات الدوليةإنشاء واستمرا فضال على أن لها أهمية تتعل   ،رية وا 

 .بإدارة وتسوية قضايا الصراع والنزاع والحروب وتحويل مسارها بما يخدم قضايا األمن والسلم الدوليين
 فرضية الدراسة:  

ت كأسلوب دبلوماسي عملي يسهم وبشكل كبير في إقامة ت هذه الدراسة على فرضية قوامها أن المفاوضاتبثا
فسعي الدولة الجاد إلى االستعانة بهذا األسلوب في إقامة عالقات تعاون مع  ،وديمومة حالة االستقرار في المجتمع الدولي

أن جدية الدول األمن الدوليين، كما و و باقي الدول سيعمل دون أدنى شك على تطور تلك العالقات بالشكل الذي يخدم السلم
في استخدام طري  التفاوض لحل المشكالت الناجمة عن تناقض وتباين مصالحها مع باقي الدول سيؤدي إلى حصول حالة 

  .بما يتف  مع قواعد القانون الدولي العامو التواف  التي ينشدها ميثا  األمم المتحدة
 منهجية الدراسة 

حيث تم استعمال  ،تحليل النظمي وذلك ألهميته بموضوع الدراسةأن طبيعة الموضوع اقتضت االستعانة بمنهج ال
كما  ،أدواته المدخالت والمخرجات واألثر الراجع في تحليل اثر عملية التفاعل مابين المفاوضات والدول وحالة السلم الدولي

 .وتمت االستعانة بالمنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج السلوكي
 :هيكلية الدراسة
انب المقدمة، توزعت الدراسة على ثالث مباحث، فالمبحث األول تناول في دراسته إطارا مفاهيميا لمعنى إلى ج

 المفاوضات وذلك بتعريف وبيان مضمونه لغويا واصطالحا.
فيما جاء  ،أما المبحث الثاني فقد تركزت دراسته على بيان دور المفاوضات في تطور العالقات مابين الدول

 ليبين في دراسته أثر المفاوضات الدولية في تنمية السلم واألمن الدوليين. المبحث الثالث 
  .المفاوضات، دراسة في المفهوم :المبحث األول

كأن كل واحد منها رد ما عنده إلى ،األخذ والعطاءو المشاركةو من الفعل فاوض والتي تعني المساواة :التفاوض لغة 
ادثات المؤدية إلى التفاعل والتي تتعل  بالتوصل إلى أساس لالتفا  نحو مشكلة والفعل يفاوض يعني عقد المح ،(1)صاحبه

فقد تعددت التعريفات الخاصة بالباحثين والعلماء حول  ،.أما المعنى االصطالحي للمفاوضات(2)قائمة او هدف محدد
الوسيلة الرئيسية )مير األنباري بأنهافقد عرفه الدكتور عبد األ ،لكنها في النهاية تكاد تكون متفقة على معنى واحد ،المفهوم

أما الدكتور محمد  (3)منطلقاتها في جميع المجاالتو تحقي  األهداف الوطنيةو الجماعيةو لتنظيم العالقات الدولية الثنائية
اتصال شفوي بين طرفين او أكثر يهدف في األقل إلى الوصول إلى اتفا  مشترك على طريقة العمل او )عليوة فقد عرفه:
 .(4)(صيغة شفوية

 ،تصوراته للمسألةو محادثات يقدم خاللها كل طرف مقترحاتهو هي مناقشات)ويرى الدكتور صالح الشاعري: 
التعديالت التي يريد هذا الطرف إدخالها على تلك و التصورات المضادة من الطرف اآلخرو وسيتلقى المقترحات

ن بأنها محادثات بين طرفين او أكثر حول موضوع معين او مشكلة قد عرفها الدكتور فارو  السيد عثماو (5)المقترحات(
، وبالتالي يمثل التفاوض على وف  ما مر أعاله بأنه حوارات ونقاشات تجري بين أطراف (6)قائمة بقصد الوصول إلى اتفا 
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بإنجاز أهداف فاعلة بقصد الوصول إلى اتفا  مشترك حول مسألة او مسائل هامة تمثل لكل منها مصلحة عامة ترتبط 
 األطراف.كبيره لهذه  أهميةمحددة ذات 

ما يعزز ذلك قصة)آدم وحواء و ن التفاوض كفكرة لها امتدادات في عم  التاريخ فهي تعود إلى العصور القديمةإ
أكثر هذا األمر توضح  ،(1)عليهما السالم( إذ أنها تقدم لنا وصفا ألول عملية تفاوضية يمكن أن نتعلم الكثير من نتائجها

 وفي الحضارات القديمة كان لهذا المفهوم حضور كبير والسيما في حضارة وادي الرافدين في بابل ،مع تطور اإلنسانية

حل المشكالت الناجمة عن و أكد اذ نشأت عالقات جديدة بين هذه الحضارات وازدادت الحاجة إلى االتصالو سومرو
 تي تتطلب توافر وسيلة من شأنها أن تساعد على ترتيب هذه النشاطاتالمعامالت االجتماعية الو نشاط التبادل التجاري

 هنا برز التفاوض كوسيلة ملبية لهذه الحاجة المتزايدة واختص بها و االتفا  على وضع قواعد صحيحة لذلك الهدفو
ه الذي اخذ فيو ،واستمر الحال حتى العصر الحديث (2)خبرة ودارية مميزة و رجال ذوو صفات شخصية قوية

 وما عرف بعد ذلك بدبلوماسية المؤتمرات 1648التفاوض صورته المكتملة مع ظهور الدولة بعد معاهدة وستفاليا عام 

نزاعات الحرب الباردة والتي و بقي االلتزام بهذا المفهوم واضحا خالل حقبة توازن القوى والحربين العالميتين األولى والثانيةو
حديثا أن التفاوض هو و على هذا األساس أيقنت الدول قديما (3)اللجوء إلى التفاوض كانت تفضي في كثير من األحيان من

الحروب سيؤدي بها إلى دفع الكثير من و ذلك أن لغة الصراعات والنزاعات ،اسلم الطر  للوصول إلى أهدافها وتاياتها
 لمستقبلية.او األضرار مع عدم ضمان تحق  تلك األهداف والتي ترتبط أساسا بمصالحها اآلنية

فمن ناحية أن الدول تتمتع بحرية اللجوء  ،وعليه فأن التعامل الدولي يحث على شيوع المفاوضات لتسوية الخالفات 
إذ أن لديها حرية حركة مواصلة المفاوضات او تأجيلها او  ،واألكثر من هذا انه يمثل وجود حسن النية ،إلى هذا األسلوب

بل أن هناك رأي  ،ثي  على جدوى هذا الطري  في حل المنازعات بالطر  السلميةالمواو قطعها، وقد نصت المعاهدات
وبالتالي ،(4يذهب إلى ضرورة أن تستنفذ الدول بادئ األمر الطر  الدبلوماسية قبل عرض الخالفات إلى التحكيم او القضاء)

 قة المألوفة لعقد مختلف المعاهداتوهي الطري ،تعد المفاوضات افضل الطر  لتسوية المنازعات الدولية وأكثرها شيوعا

 (5)االتفاقات الدوليةو
وتقوم المفاوضات على االتصاالت المباشرة بين الدولتين المتنازعتين بغية تسوية النزاع القائم بينهما عن طري  

يهم مهمة القيام ممثليها الدبلوماسيين ممن يوكلون إلو المفاوضات عادة بين وزراء خارجية الدول المتنازعة  اتفا  مباشر،
وهذا المؤتمر يجمع الدول المتنازعة ودوال أخرى تيرها وذلك إذا كان  (6)كما وقد تجري في مؤتمر دولي ،بتلك المهمة

بل وأحيانا ما يكون االلتجاء لتلك المفاوضات أمرا  (7)طرافا في النزاعأالفصل في النزاع يمس مصالح دول أخرى ليست 
 (8)شرط ساب  على االلتجاء للتحكيم او القضاءمفروضا في بعض المعاهدات ك

ولعل أن األهم في موضوع المفاوضات هو البد من أن يكون ألطراف التفاوض وجود بعض المصالح واالحتياجات 
ال لما طلب كل منهم االجتماع  ،المشتركة التي تدفع كل منهم إلجراء التفاوض رتم وجود مصالح وأهداف متعارضة وا 

أما أوالهما فهي أن للطرفين مصلحة متبادلة محتملة  ،تدور المفاوضات حول حالة او اثنتين أساسيتينو ،وضوبالتالي التفا
لذا فحقيقة المفاوضات تتحق  من  (9)او أن يتف  الطرفان أن يتنازال عن شيء ما مقابل هدف أكثر أهمية ،في جهد مشترك
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ومن تير وجود نزاع ليس ثمة ما يتفاوض  ،وض من أجلهحيث الجوهر من تير وجود مصلحة مشتركة ليس ثمة ما يتفا
 .(1)حوله

أي يحتاج كل طرف الى ان يعلن بيانات  ،يحتاج كل طرف ان يكون ذا مصداقية ،ولكي يكون التفاوض ناجحا
ى والمفاوضات ذات النوايا الطيبة والتي تتحل ،تتبنى موقفا معقوال وقادرا على أن يدعم موقفه بالفعل ،يمكن تصديقها

، وعلى الرتم من أن المفاوضات تتميز بمحاسن (2)بالمصداقية تكون لديها إمكانية اكبر لالنخراط في مفاوضات ناجحة 
فإذا كانت الدول المفاوضة ال تتمتع بقوة سياسية متعادلة  ،كثيرة إال أن نجاحها يتوقف على الروح التي تسود المفاوضات

. مع ذلك تعتبر المفاوضات الخيار األسلم الذي (3)تفرض عليها إرادتهاو ىفان الدول الكبرى تطغى على الدول الصغر 
طموحاتها وذلك من خالل إقامة عالقات تكامل مع باقي الدول وعلى و يمكن للدول أن تسترشد به ألجل تحقي  أهدافها

حل و شك بإدارة كما وان خيار التفاوض سيسهم دون أدنى ،النحو الذي يمكنها من ضمان مصلحتها بالشكل األفضل
وتسوية النزاعات والصراعات بين األطراف المتفاوضة من خالل صياتة منهج عمل يوصلهم في أحيان كثيرة إلى اتفا  

 مشترك تقتنع به هذه األطراف. 
 .أهمية المفاوضات في تطور العالقات بين الدول :المبحث الثاني

أن هناك مصالح مشتركة فالشبكة الكثيفة من التفاعالت أن الذهاب إلى المفاوضات أصبح أمرا البد منه طالما  
تتضمن باألساس عالقات تعاون وأن التفاوض الدولي يشكل احد هذه األدوات الرئيسة إلدارة هذا التعاون إذ إن الحاجة 

ول كيفية والرتبة في التعاون ليست كافية في حد ذاتها إذ تقتضي هذه الحاجة او الرتبة تطوير طر  وأساليب للتفاهم ح
فوجود أهداف مشتركة ومصالح متبادلة ستشكل حافزا ، (4)أحد هذه الطر  او األساليب هو التفاوضو تحقي  هذا التعاون

للدول ألن تتف  فيما بينها ألجل تحقيقها فالتفاوض هنا يكون على أساس التعاون والتكامل والشمولية أي محاولة النظر إلى 
مل وكيف يمكن أن يحق  كل طرف مصالحه مع مراعاة مصالح الطرف اآلخر من مصالح األطراف كافة بشكل متكا

وفي هذا النوع من ( 5)خالل التعاون والمرونة والذي ينتج عنه في النهاية تحق  مصالح الطرفين وعالقات قوية ومتماسكة
ن يرى كل طرف مصالحه وان المفاوضات تالبا ما تسود روح التعاون والتفهم الكامل لموقف كل طرف والتسليم لشرعية أ

 .(6)تحتكم األطراف التفاوضية للمنط  واإلقناع
لذلك نجد أن مبدأ تبادل المنفعة وف  هذا األنموذج تالبا ما يتسم فيما بين األطراف على أساس التراخي ويدخل هنا 

توفير المناخ التعاوني والذي  إذ يتم من خالله الوصول إلى المصالح المشتركة من خالل (التفاوض اإلبداعي)ما يسمى بــ 
من شأنه أن يهيئ األحوال المناسبة لنجاح المفاوضات وف  مستويات وأساليب تؤدي بالطرفين إلى العمل المشترك بتنسي  

بداع ؛الن المفاوضون يلجأون فيها  (ربح –ربح )وهذا النوع من المفاوضات تالبا ما تكون مبنية على مبدأ تفاوضي  (7.)وا 
وبجملة أخرى ينتهج األطراف  (8) استراتيجيات تقوم على تطوير التعاون الراهن وتعمي  وتوسيع العالقات القائمةإلى تبني 

حيث يكون التركيز هنا على وضع  (اكسب –اكسب )المتفاوضة مبدأ او منهج المصلحة المشتركة او ما يعرف بمباراة 
بعض على العمل معا وبصورة ابتكاريه للوصول إلى اتفاقات يحق  مصالح الطرفين وهنا تقوم األطراف بمساعدة بعضها 

 (9)محددة يستفيد منها الجميع طالما أن الغاية تعمي  العالقة القائمة وتوسيع نطا  التفاوض ومده إلى مجاالت جديدة

                                                           
1
 459،   1989 ،عمان ،مكتب الكتب األردني للطباعة ،1ترلمة احمد ظاهر،  ،السياسة الدولية المعاصرة ،رت د.كانتورروب 
2
 .196،   2013، دار الفرقد للطباعة، 1  ،ترلمة حسام الدين خضور ،مبادئ العالقات الدولية ،ايفان م. اريغون ،كارين ا.منغست 
3
 . 678   ،1969 ،دمشق ،المطبعة بال ،1  ،دولي العامالقانون ال ،د. سموحي فو: العادة 
4
 13  ,2003 ,القاهرة ,مكتبة دار الشرو: الدولية ,1 ,المفاوضات الدولية بين العلم والممارسة ,محمد عبد الرحمن زايد 
5
 76  ,2007 ,القاهرة ,مطبعة دار النشر للجامعات ,1 ,تسوية النزاعات ,سامي محمد فريح 
6
 7  ,2006 ,عمان ,دار األسرة للنشر ,1  ,فن التفاوض واإلقناع ,وبيطه كاسب ألدر 
7

 .116 – 115  ,2004 ,عمان ,دار مجدالوص للنشر والتوزيع ,1  ,موسوعة علم السياسة ,ناظم عبد الواحد الجاسورد. 
8
  36  ,2009 ,عمان ,دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ,2  ,أصو  التفاوض ,نادر احمد أبو شيخه 
9
     ,1994 ,الكويت ,المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ,1  ,مقدمة في علم التفاوض االلتماعي والسياسي ,حسن محمد وليه 

105 – 106. 
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مقترحات سريعة في كثير من األحيان ألنه ليس هناك ثمة ما يوجد  (ربحية او كسبية)وتكون مهمة الوصول إلى عالقة
ومقترحات مضادة بل أن هناك فقط مقترحات تتم عن رتبة في التعاون مفعمة بأجواء من الثقة الكبيرة تكون هدفها في 
النهاية الوصول إلى اتفا  يرضي األطراف بيد أن تلبة عنصر التواف  هو الذي يؤثر في طبيعة العالقات ما بين أطراف 

م بالمرونة وهذا األمر يتأكد أكثر ما يكون في المفاوضات الدبلوماسية بين التفاوض فوجود عالقة ودية بينهم تغريه
.هذا يعني أن المنافع المتبادلة ستدفع باإلطراف أكثر باتجاه عملية التفاوض ألنها في الحقيقة تعني (1)األصدقاء والحلفاء

ألطراف وعليه فأن بلوغ هذه المنافع يعد رتبة كل طرف من أطرافها في الوصول إلى اتفا  يحق  المصلحة المتبادلة لهذه ا
 (2) بحد ذاته كسبا لجميع أطراف العملية التفاوضية

فأن الدول تلجا عادة إلى اإلستراتيجية التعاونية او ما  ،أما عن اإلستراتيجية المتبعة في هذا النوع من المفاوضات 
نهاية تطوير التعاون وتعمي  العالقة القائمة وتوسيع نطا  والتي تعني في ال (تسمى بـ)إستراتيجيات تعظيم الفائدة المتبادلة

أما مفاوض ،التفاوض إلى مجاالت جديدة كما أنها تسعى إلى إيجاد بدائل وحلول مقبولة إلطراف العملية التفاوضية كافة
ع اآلخرين هذا النوع من المفاوضات يكون متساهال ومتعاون وفي الوقت نفسه متشدد إذ ينغمس في محاولة التعامل م

فأنه تالبا ما يندرج تحت  (التعاوني)وطبقا إلى الهدف التفاوضي  (3)،للوصول إلى اتفا  يرضي مطالب كل األطراف
  - :مضمونه عدة أشكال تدفع في النهاية األطراف إلى التفاوض والتي تتمثل باآلتي

 ،د اتفاقات وتعهدات وترتيبات قائمة باألصلفاألطراف تندفع دائما باتجاه تجدي .التفاوض ألجل توسعة اتفا  قائم – 1
وسيكون الدافع أن هناك حالة من الخوف من انتهاء المدة القانونية لها قد يؤدي في النهاية إلى تأثير سلبي للجميع او 
أن هناك رتبة في تجديدها لغرض استمرار مبدأ المصلحة والفائدة لهذه األطراف ومثال هذا النوع في ما تقوم به 

اليات المتحدة األمريكية مع دول الخليج العربي إذ تيقنت هذه األخيرة بان انتهاء المظلة األمنية األمريكية سيعرض الو 
أمنها للخطر أما الواليات المتحدة فان مصلحة ذلك هو موارد هذه المنطقة والتي لها عالقة بمصالح األمن القومي 

اليزال ساري المفعول منذ انتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية  وكذلك التحالف السوري اإليراني الذي .األمريكي
 .حتى يومنا هذا1979عام

نهاء موقف متأزم وهذا النوع من  – 2 التفاوض من اجل تطبيع العالقات وذلك بقصد تأسيس عالقات دبلوماسية جديدة وا 
الكيان الصهيوني بذل كل ما لديه  ومحاوالت (الصهيوني –العربي )المفاوضات نجده كثيرا في مسار تسوية الصراع 

  .إلقامة عالقات دبلوماسية مع الدول العربية قوامها التعاون في مجاالت عديدة وهذا ما حدث مع كل من مصر واألردن
أقامة تكتل سياسي معين بين دول تجمعها أهداف وتطلعات واحدة وهذه الحالة يمكن أن و التفاوض بقصد إنشاء – 3

المنظمات اإلقليمية في مناط  العالم المختلفة كاالتحاد األوربي ومجلس التعاون الخليجي وجامعة نشهدها في تأسيس 
الدول العربية وتيرها، كما أن التفاوض ممكن يكون ألجل التوصل إلى اتفاقيات بغية إدخال أطراف جديدة حلف 

ي ومن وراءه الواليات المتحدة ألجل عسكري معين وأبرز مثال على ذلك المفاوضات التي يجريها حلف شمال األطلس
 .رتبة هذه الدول في انضمامهم إلى الحلفو إدخال الدول التي كانت ترزخ تحت الحكم الشيوعي وبما يتف 

وعليه تلعب المصلحة المشتركة دورا كبيرا في حث الدول إلى الدخول في مفاوضات فيما بينها وذلك بما يتواف  
وهذا النوع من المفاوضات يلعب دورا كبيرا في تطور طبيعة العالقة  ،ت الدول المتفاوضةتطلعات وتاياو أساسا مع أهداف

 بين الدول وذلك لوجود جملة من المميزات والتي تأتي في مقدمتها:

                                                           
1
 . 21   ،مصدر سبق ذكره ,د. فكرت نامق العاني 
2
 15  ,2010 ,انعم ,دار اليازودص العلمية للنشر والتوزيع ,1  ,إدارة التفاوض ,بشير العال: – 
3
  .26  ،مصدر سبق ذكره ،د. سيد عليوة 
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 (1)أن صفة التعاون هي السمة الطاتية على عالقة األطراف المتفاوضة ومن ثم تقوية أواصر العالقة فيما بينهم. – 1
لكل يحاول الوصول إلى نتائج افضل وأحسن من خالل التكامل دائما والتعاون في العملية التفاوضية لذلك فان وعليه فا

 .(2)المنهج التعاوني في التفاوض يتميز بكون أن النتائج تكون افضل والحلول أكثر استمرارية
ة وذلك نتيجة لوجود الكثير من القيم االيجابية أنها تجري تالبا ما بين أطراف يرتبطون فيما بينهم بعالقات ايجابية جيد – 2

في عالقات هذه األطراف ويبدو ان هذا األمر سيبقى واردا طالما أن هناك استمرارية في تشعب وتزارة المنافع 
 واالحتياجات المادية والمعنوية لهذه األطراف

إلى مجموعة من المصالح وليست  تتفاوض ألجل الوصول األطرافوجود مجموعة من األهداف المشتركة أي أن  – 3
ومن ثم فهم يسعون إلى تحقيقها من خالل  (3)مصلحة واحدة والتي هي عبارة عن حاجات ورتبات واهتمامات كل طرف

 العمل والجهد المشترك
يسعون إلى تطوير التعاون ومده إلى مجاالت  فاألطراف .أن هذا النوع من التفاوض مبني على أساس الكل رابحون – 4

 .كما انه تالبا ما يتم التوصل إلى اتفا  بصورة سريعة .بذلك سيحصلون على منافع متبادلة اكبر مفه .سعأو 
 .وعدم وجود الشك وحاالت المباتتة والمفاجأة وما تير ذلك ،وحرية التعبير ،واالنفتاح ،تكون األجواء هنا مليئة بالثقة – 5
وان كان هناك بعض التشدد ومن ثم ستكون هناك رتبة كبيرة منهم في يكون مفاوضي هذا النوع متعاونين ومتساهلين  – 6

 الوصول إلى الهدف من التفاوض بكل مرونة.
 .أثر المفاوضات الدولية في تنمية السلم واألمن الدوليين :المبحث الثالث

قبل  3000صريون في إن جدوى الطر  السلمية لحل النزاعات الدولية أدركها األولون فقد اهتدى إليها الفراعنة الم 
وفي األزمنة الحديثة ذهب الفقه القانوني الدولي إلى وضع قيود على  ،واعتمدها اإلتري  في عالقات دول المدينة ،الميالد

الحرب فقد جاءت اإلشارات في اتفاقيات لتؤكد على أهمية اعتماد الطر  السلمية لحل الخالفات الدولية، ففي 
مسألة التسوية السلمية للخالفات الدولية، ومن بعد ذلك تولت عصبة األمم والمحكمة  عالجت مواثي  الهاي1907و1899

-1928وفي عام  ،أقيم بروتوكول جنيف لتسوية الخالفات الدولية بيد انه لم يؤخذ به 1924الدولية الدائمة، وفي عام 
ي  بين الدول األمريكية من اجل حل خالفاتها اقر المؤتمر السادس للدول األمريكية في هافانا اتفاقيات التحكيم والتوف1929
على هذا األساس تيقنت  (4)كذلك المنظمات اإلقليميةو ومن ثم اعتنقت األمم المتحدة حل المنازعات بالطر  السلمية ،سلميا

مصالحها  الدول قديما أن الوسائل الدبلوماسية بقنواتها المختلفة ــــ وفي مقدمتها المفاوضة ـــ هي افضل وسيلة لضمان
وبذلك عمدت الدول اليوم إلى تركيز االهتمام إلى اعتماد الدبلوماسية كأداة للسياسة الخارجية والتي تشير إلى ، الوطنية

وبالتالي فأن تحقي  مصالح الدولة يكون من خالل  ،كيفية نقل قواعد السلوك السياسي الداخلي إلى مستوى العالقات الدولية
وماسية بذلك تعد أداة لتنفيذ السياسة الخارجية، وهي تنفذ من جانب اختصاص أهل الخبرة وأهل فالدبل ،القنوات السلمية

وهو  ،(5)الحكمة في وزارة الخارجية، فالدبلوماسي يقوم بتنفيذ الخطة التي يرسمها رجل السياسة في الدولة في أوقات السلم
 ،بتة وهو الحصول على أقصى ميزة بأقل التكاليفبذلك شخص مجاز للتفاوض عن بلده ويقوم بوظيفة لطالما بقيت ثا

فهي تمهد الطري   ،فالدبلوماسية ــ ومن خالل الشروع في المفاوضات ــ تكون أكثر فائدة عندما يكون الطري  أكثر وعورة
وهي يذلك وسيلة إلحداث تغيير في النظام القائم سواء بإقامة صداقات جديدة او إصالح  ،لكي يتعايش المتخاصمون

 (.6)الخالفات مع األصدقاء القدامى

                                                           
1
 .21   ،مصدر سبق ذكره ،نادر احمد أبو شيخة 
2
 .42  ,1988 ,القاهرة ,مطبعة المكتبة األكاديمية ,1  ,ترلمة حازم عبد الرحمن ,أسس التفاوض ,نيرنيج .ليرارد أ 
3
  .53 – 52     ,المصدر نفسه ,نيرنيج .ليرارد أ 
4
 .410 – 409     ،مصدر سبق ذكره ،هاشم نعمة د. كاظم 
5
 .303 – 40،     2002 ،بغداد ،النشرو الدار الجامعية للطباعة ،1  ،احمد نورص ألنعيمي، السياسة الخارلية .د 
6
 . 63 – 58     ،2008 ،بيروت،الدار العربية للعلوم ،1  ،ترلمة عمر األيوبي ،مذكرة إلى الرئيس المنتخب ،مادلين اولبرليت 
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لذلك فأن طبيعة التعامل الدولي يحث على شيوع المفاوضات لتسوية الخالفات، فمن ناحية ان الدول تتمتع بحرية  
واألكثر من هذا انه يمثل وجود حسن نية إذ إن للدول حرية مواصلة المفاوضات او تأجيلها او  ،اللجوء إلى هذا األسلوب

هناك رأي يؤكد على الدول أن تستنفذ المفاوضة دورها كطريقة سلمية لحل المنازعات مع الدول األخرى قبل  بل أن ،قطعها
لذا جاء التأكيد على أن كل المشاكل الدولية تعد  (1)عرضها على الوسائل الدبلوماسية األخرى من قبيل التحكيم والقضاء

نهاء االستعمار والوصول إلى توفي  للمصالح محال للمفاوضات كإنهاء بعض المنازعات وتخفيض او الح د من األسلحة وا 
التي تنازلت فيها الدول و (4-1) . وهذا األمر يتف  بحقيقته مع ما جاء في ميثا  األمم المتحدة وفقا للمادة(2)المتفاوضة

تنافى مع تايات األمم عن استخدام القوة او التهديد باستعمالها ضد األراضي او االستقالل السياسي لدول أخرى وبما ي
احترام االلتزامات الدولية ورفع مستوى ورفاهية الشعوب و المتحدة التي تتمثل بتأمين السلم واألمن الدوليين، وتحقي  العدالة

 .(3)االجتماعيو وتطورها االقتصادي
لسلم واألمن الدوليين على هذا األساس فأن قراءة واقع المجتمع الدولي تؤكد أن دور المفاوضات الدولية في تأمين ا

بين الدول والسعي الدؤوب دون تفاقمها وهذا األمر يتم من  والمحافظة عليهما يستلزم أساسا حل المشكالت التي تحدث ما
 طريقين:
تعارض األهداف في و : اقتناع الدول بأهمية المفاوضات في حل وتسوية المشكالت التي تنشأ نتيجة الختالفأولهما

ربما الحروب تنشأ بسبب المصالح المتناقضة او تير المتطابقة ألجل و فالخالفات او النزاعات ،ةالسياسية الخارجي
تحقي  الدول أهدافها فتكون هناك رتبة لكل طرف في تحقي  أعلى المكاسب على حساب الطرف اآلخر وهنا يدخل 

ارض في المصالح او الطموحات بين فوجود تع (4)التفاوض بعده الطريقة المعتادة واألكثر شيوعا لتسوية النزاعات
األطراف المعنية سيولد حالة من الصراع والتي ال يمكن فضها إال من خالل جلوس األطراف المتنازعة إلى طاولة 

،وحتى في حالة النزاعات الشديدة جدا فقد تلجأ الدول في كثير من األحيان (5)المفاوضات لحسم األمور المتصارع عليها
وربما تميعها إما لصعوبة البت فيها او لخفض مستوى حالة  (تسكين األوضاع)المفاوضات ألجل إلى إتباع أسلوب 

الصراع والتأخر لصالح مفاوضات مقبلة تكون األوضاع أكثر مالئمة لطرف ما او لألطراف معا، ذلك أن هذه 
تركة لحل مشكلتهم وفي ذلك األطراف ترى ان المصلحة المتبادلة هنا قائمة على أساس خوف مشترك بدال من رتبة مش

فان المفاوضات تدفعها هنا السلبيات والمخاوف أكثر من اآلمال ال لحل المشكالت بالضرورة ولكنها قد تحق  المخاطر 
 . (6)وتجعل العالقات أكثر تقلبا

ألهداف جدير بالذكر أن وجود بعض المصالح المشتركة قد تفيد في أحيان كثيرة إلجراء التفاوض حول المصالح وا 
المتناقضة وعليه فالمشاركة في بعض المصالح تخدم كحافز نحو الدخول في مسارات لتحقي  اتفا  حول المصالح األخرى 

وعليه فالمشاركة في بعض المصالح يخدم كحافز لالتفا  من طري  المساومات التي تحدث حول  (7)المتنازع عليها
مبدأ الحلول الوسطية يدخل في حاالت كثيرة كعامل حسم في فض كما وأن (8)مجموعة المصالح التي يشملها الخالف

وهذا مبدأ مقبول من كافة أطراف التفاوض كبديل عن الضرر المادي  (ال ضرر وال ضرار)الخالفات والتي يعني أساسا
تعذر  وفي حالة (9)والمعنوي المتمثل بالتشرد ومن ثم فانها تحفظ لألطراف مصالحها كافة وف  أسس عادلة ومنصفة 
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الوصول إلى حل وسط فأنه قد تدخل أطراف ثالثة والتي يمكن أن تقوم باقتراح صيغ لحلول وسط تقبلها األطراف ومن ثم 
فإنها قد تسهم في تحقي  حدة النزاع إال أن قدرة األطراف الخارجية على التأثير يتوقف عموما على قدرتها على التأثير في 

  .(1)زاعأطراف النزاع او المشكلة محل الن
هذا النوع من المفاوضات يعول كثيرا على مهارة المفاوض وحرفيته في إدارة العملية التفاوضية فعلى المفاوض ان  

يقوم بتهدئة األجواء حتى يتمكن من نقل مناخه من األجواء التنافسية والقائمة على أساس محاولة تحقي  األهداف على 
ية والمنطلقة أساسا على تحقي  مبدأ التوصل الى اتفا  يضمن مصالح أطراف حساب الطرف اآلخر إلى األجواء التعاون

والدول تعول كثيرا على فاعليتها في تحقي   ،. لذلك تعد المفاوضات هنا افضل طريقة لتجنب العنف والحرب(2)التفاوض
لتوصل إلى تسوية كاملة او اتفا  يضمن في النهاية حل لمشكلتهم المشتركة لذلك عدت المفاوضات على أنها األساس في ا

 .حلول وسط ومن ثم التواف  المتبادل حول المسائل المتنازع عليها
وذلك من خالل حث األطراف المتنازعة على  ،تلعب األمم المتحدة دورا كبيرا في ضمان ثقافة األمن والسلم الدوليين ثانيا:

ة الحرب والمحافظة على السالم هو السبب المنطقي فاألمم المتحدة ترى في أن رفض حال ،حل مشكالتها وفقا للميثا 
لذلك جاء التأكيد من جانب المنظمة الدولية بأن على جميع الدول اعتماد الوسائل السلمية في حل  (3)األصلي لوجودها

ثالثة النزاعات من مفاوضات ووساطة ومساع حميدة وتحكيم إلنهاء أي نزاع فيما بينها وهذا ما جاء تأكيده في الفقرة ال
لكن في حال فشل الدول في هذا األمر فان األمم المتحدة اخذت على نفسها دور  (4)من المادة الثانية من الميثا 

باتخاذ التدابير الفعالة لمنع األسباب المؤدية )إذ عهدت إلى نفسها في الفقرة األولى من المادة األولى  ،المتصرف بذلك
إذا ما حدث هذا التهديد وفقا للقانون  ،ئل السلمية المتاحة او بالوسائل القمعيةإلى تهديد األمن والسالم وذلك بالوسا

لذلك فليس تريبا أن تلجأ األمم المتحدة في استعمال طري  المفاوضات .(5)(الدولي واسترشادا بمبادئ العدل والمساواة
إذا ما استمر ذلك التهديد فأنها ولكن  ،لحل المنازعات بين أعضائها (وف  الفصل السادس)كأحد الوسائل السلمية 

. ولكي تضمن األمم المتحدة ممارسة دورها وتأدية عملها (6)(وف  الفصل السابع)ستلجأ إلى تبني خيار الوسائل القمعية 
فأن الميثا  ضمن لها تصورا شامال لصياتة نظام شامل تستخدم من خالله المفاوضات في تسوية  ،على أتم وجه

دارة األ  زمات الدولية وذلك من خالل ما يأتي:النزاعات وا 
كالتعهد بعدم استعمال القوة )مجموعة من القواعد والمبادئ العامة التي يتعين على الدول احترامها والسير على هديها  – 1

 (.او التهديد باستعمالها فعال كأسلوب لحل المنازعات الدولية
الدول على تسوية المنازعات التي قد تندلع فيما بينها بالطر  مجموعة من اآلليات التي أنشأها الميثا  لمساعدة  –2 

وفي هذا السيا  يمكن لالمين العام لألمم المتحدة او للجمعية العامة لألمم المتحدة او لمجلس األمن أن يؤدوا  ،السلمية
القانونية للتسوية او حتى أدوارا منفردة او مشتركة لمساعدة األطراف المتنازعة على اختبار انسب الوسائل السياسية او 

فضال عن وجود محكمة العدل الدولية وهي آلية األمم  ،اقتراح هذه الوسائل من خالل ضوابط معينة نص عليها الميثا 
  .المتحدة األساس التي يمكن أن تلجأ إليها الدول األعضاء وتير األعضاء أيضا لحل المنازعات ذات الطبيعة القانونية

ألمن بالتدخل باسم المجتمع الدولي في حالة األزمات الدولية مع تزويده بكل الصالحيات التي تمكنه تفويض مجلس ا – 3 
ويعد أمر استعمال القوة  ،من التدخل العسكري واستعمال القوة المسلحة وفقا لآللية المنصوص عليها في الميثا 

الدبلوماسية والسلمية والعقوبات الدولية في  المسلحة من جانب مجلس األمن كأخر إجراء أممي إذا ما فشلت الوسائل
تجنب خطر ذلك التهديد وعليه فان ما ذكرناه أعاله يتيح لألمم المتحدة بالتدخل إلدارة الصراعات والمشكالت التي تقف 
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ويبدو أن هذا اإلجراء األخير يمثل إجراءا ضاتطا على األطراف  (1)حجر عثرة في طري  السلم واألمن الدوليين
ولعل أن أزمة  ،نازعة ألجل الدفع بها بقصد اختيار الوسائل الدبلوماسية وعلى رأسها المفاوضات لحل خالفاتهاالمت

( تمثل خير دليل على ذلك فقد مارست األمم المتحدة دورها الكبير معتبرة أن هذه 1991-1990الخليج الثانية لعام)
 السلم الدوليين. و الحالة تمثل تهديدا لألمن

ضوابط قانونية اتفقت عليها كل الدول المنضوية و ة أن دور األمم المتحدة في هذا المجال يستند إلى أسسالحقيقو 
وكما يبدو فأن الطبيعة القانونية  ،تحت لواء الميثا  وألزمت نفسها بضرورة احترامه والسير على هديه وعدم الشروع بانتهاكه

 :لهذا الدور قد استندت إلى اآلتي
لمتحدة تعتبر أن حفظ األمن والسلم الدوليين المقصد األول الذي جاء به ميثاقها وان تحققه يعَد شرطا الزما أن األمم ا -1

لذلك فان عليها أن تقوم بتحقي  هذا  ،وبدونه ينتفي التعاون الدولي في الشؤون اإلنسانية كافة ،لتحقي  المقاصد األخرى
األعضاء لديها في أن يكون لديها االستعداد لذلك السيما مع حدوث المبدأ على أتم وجه وذلك من خالل إلزام الدول 

 .مشكالت وأزمات فيما بينها والتي يمكن أن تعكر في النهاية حفظ االستقرار الدولي
إن الدول تنازلت عن جزء من سيادتها الوطنية وذلك من اجل تدعيم عمل وسلطات المنظمة في تحقي  االستقرار  -2

المشكالت فيما بين الدول على أسس قواعد ومبادئ متف  عليها وهو ما أطل  على تسميته بميثا   العالمي ومن ثم حل
 األمم المتحدة.

أن األرصدة المتنازل عنها من السيادة الوطنية للدول إنما يعطي األمم المتحدة سيادة كونية على مساحة مشتركة تواف   -3
لها المنظمة الدولية دورها في معالجة مشكالت مشتركة على قاعدة األعضاء طوعا أنها مساحة سيادية تمارس من خال

 (2)العدالة والنزاهة
مع كل ذلك التأثير الذي تمارسه األمم المتحدة في مجال حل المشكالت واألزمات الدولية أال أن دورها الزال 

دول الكبرى وعلى رأسها الواليات المتحدة مقصورا عن التأثير بذلك الحجم الكبير وهذا األمر يرجع أساسا إلى عدم احترام ال
األمريكية ألهم مقاصد الميثا  فهي الزالت تمارس دورها عن طري  فرض هيمنتها سواء على األمم المتحدة من خالل 
التحكم بقراراتها تحت يافطة الح  الدولي الذي منحه إياها الميثا  لما يسمى )ح  الفيتو( او من خالل التدخل في شؤون 

ل األخرى وهذا يتعارض أساسا مع أهم متطلبات قيام األمم المتحدة التي حثت على ضرورة احترام الدولة سيادة الدول الدو 
هذا جانب االنتهاكات التي تمارسها باقي األطراف الدولية ذات التأثير في المجتمع الدولي كروسيا وفرنسا  ،األخرى

ذي كان وال زال ينتهك باعتداءاته المتكررة أهم قرارات األمم المتحدة سواء والمملكة المتحدة الى جانب الكيان الصهيوني ال
 .التي تم اتخاذها بحقه او التي تتواف  ضمنا مع طبيعة الميثا 

فالحث او  ،من كل ما تقدم يمكن القول أن الدول واألمم المتحدة تلعب دورا كبيرا في إدامة السلم واألمن الدوليين 
في المفاوضات كطرف رئيسي او ثانوي سيؤدي دون أدنى شك إلى استبعاد الوسائل السلمية األخرى االلتزام او الدخول 

 ،والتي تكون أكثر تعقيدا بالنسبة للدول في ضمان مصالحها فيما لو تم انتهاج طري  المفاوضات الذي يكون أكثر ضمانا
أن تحصل ما بين الدول فالحرب وان قامت فأن التي يمكن  ،كما انه سيبقي خطر الحرب بعيدا عن حل قضايا االختالف

 التفاوض يمثل افضل الطر  في العودة إلى االستقرار.
 
 

                                                           
1
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2
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 :الخاتمة
تبين لنا من عرض الدراسة أن المفاوضات تعد الوسيلة الدبلوماسية األهم التي يمكن أن تلجا إليها الدولة في 

قي  األهداف السياسية والمنافع االقتصادية باإلضافة دورها عالقاتها مع الدول األخرى فهي تنظم هذه العالقات بقصد تح
على هذا األساس نجد أن التفاوض كفلسفة وفن  ،الكبير في إدارة النزاعات والصراعات والحروب وصوال إلى تسويتها

المشتركة وسياسة يرتبط أساسا بتحقي  السلم ألنه يدفع بالدول إلى ضرورة الوصول إلى اتفا  يضمن النهوض بالمصالح 
ومدها إلى مجاالت متعددة قد تشمل جميع جوانب الحياة اإلنسانية، هذا باإلضافة إلى دوره الكبير في تركيز ثقافة األمن 

ربما إنهاء أوجه االختالف و ألنه يعمل على تضيي  -خاصة إذا ما اتضحت جدية الدول في هذا المجال  –الدولي 
فهو بذلك يعد الطريقة األفضل لألطراف ألن تحق   ،جراء األهداف المتعارضةوالخالف التي يمكن أن تحصل بين الدول 

فبمجرد الشروع بالحوار والنقاش فأن ذلك يضمن تبادل اآلراء بمختلف المواضيع والقضايا  ،مصالحها في البيئة الدولية
قام  ة التوازن بين المصالح المتباينة. والمشاكل وحل الخالفات وبشكل يؤدي إلى إحالل الوفا  وزيادة التفاهم والتفاعل وا 

لذلك تعد المفاوضات أسهل واقصر الطر  وأكثرها جدية في حل اإلشكاالت التي يمكن أن تقع فيها الدول في 
ففي الوقت الذي تعول فيه الدولة إتباع هذا األسلوب في ضمان وحفظ  ،األخرى األطرافسعيها وراء مصالحها الخاصة مع 

ينبغي عليها بذات الوقت أن تستعين بنفس األسلوب لتسوية الخالفات ومن  ،ن والتكامل مع اآلخرينمصالحها بقصد التعاو 
بما يتواف  مع مقومات السلم الدولي الذي تنشده األمم المتحدة في ميثاقها الذي ألزمت فيه جميع الدول و مبدأ حسن نية

 لمية وفي مقدمتها المفاوضات األعضاء ألجل معالجة وحل نزاعاتها مع باقي الدول بالطر  الس
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