تحليل إدارة الصراع الدولي
« دراسة مسحية »

الدكتور �أحمد حممد وهبان
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية الم�شارك
كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�سية  -جامعة الملك �سعود

2014

ت�صدير

الدكتور �أحمد محمد وهبان

فف��ي رح��اب �أج��واء دولي��ة مفعم��ة بالتوت��ر ب�ين القطب�ين الأمريك��ي و ال�س��وفيتي وف��ى
ظل امتالك العديد من القوى الكربى لأ�سلحة دمار �شامل تنامت املخاوف من انفجار
ال�صراع��ات الدولي��ة ،وبالت��ايل تزاي��دت احلاج��ة – كم��ا يق��ول � – Brownإىل �إيج��اد
الو�س��ائل الكفيل��ة بال�س��يطرة عل��ى ه��ذه ال�صراع��ات ومن��ع انفجارها ،لأنه كان من �ش��أن
مث��ل ه��ذا االنفج��ار �أن ي�أت��ي بعواقب عظيمة اخلطر يف ظل �أجواء دولية كهذه ( .)1وعلى
اجلمل��ة ميك��ن الق��ول �إن مفه��وم �إدارة ال�ص��راع ال��دويل ظه��ر كحق��ل مع��ريف جدي��د يف
ظ��ل �أج��واء احل��رب الب��اردة وحتدي��د ًا خ�لال �س��نوات الن�ص��ف الث��اين م��ن خم�س��ينيات
الق��رن املا�ض��ي� .إذ ظه��رت يف ع��ام � 1957أول دوري��ة علمي��ة متخ�ص�صة يف جمال �إدارة
ال�ص��راع ال��دويل� ،أال وه��ى جمل��ة ح��ل ال�ص��راع ,Journal of Conflict Resolution
كم��ا �أن�ش��أت جامع��ة ميت�ش��جان يف ع��ام � 1959أول مرك��ز بحث��ي متخ�ص���ص يف مو�ض��وع
حل ال�صراع الدويل ،ثم كان �أن �شهد عقد ال�ستينيات تزايدا وا�ضح ًا يف االهتمام بذلك
املو�ضوع فظهر العديد من املراكز البحثية وور�ش العمل �أ�س�سها باحثون �أمريكيون حال
كل من  Kelmanو  Jon Burtonو Leonard Doobو  Herbertو  Steneloو Young
( )2
وغري ه��م.
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متث��ل ظاه��رة ال�ص��راع واح��دة م��ن �أب��رز ظواه��ر ع��امل ال�سيا�س��ة ال��دويل ،و بالت��ايل
فق��د ظل��ت دوم��ا ت�س��تقطب اهتم��ام املعني�ين بدرا�س��ة العالق��ات الدولي��ة ،وحتت��ل مكان� ًا
مرموق� ًا يف م�ؤلفاته��م ،ب��ل وراح��وا يف��ردون له��ا ع�ش��رات م��ن الدرا�س��ات البحثي��ة بغي��ة
ا�س��تجالء طبيعته��ا ،و الإحاط��ة ب�ش��تى جوانبه��ا و تداعياته��ا .ث��م م��ا ب��رح فري��ق م��ن
الباحث�ين �أن راح ي�ص��ب اهتمام��ه عل��ى م�س��ألة �إدارة ال�ص��راع ال��دويل International
 Conflict Managementفظه��ر بذل��ك حق��ل مع��ريف جدي��د يف ه��ذا ال�ص��دد .

وعل��ى ه��ذا النح��و وم��ع اطراد التنامي يف االهتم��ام مبو�ضوع �إدارة ال�صراع الدويل
خالل العقود املن�صرمة اكت�سب هذا املو�ضوع ذاتية متميزة وبانت معامله كحقل معريف
جديد من حقول نظرية العالقات الدولية .
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عل��ى �أي��ة ح��ال ف ��إن بحثن��ا ه��ذا ميث��ل درا�س��ة م�س��حية لالجتاه��ات املعا�ص��رة يف
درا�س��ة �إدارة ال�ص��راع ال��دويل ,وعلي��ه ف ��إن اهتمامن��ا هن��ا �س��ين�صب عل��ى الدرا�س��ات
(املعنية باملو�ضوع) ال�صادرة منذ مطلع عقد الت�سعينيات ،حيث ي�شهد العامل املعا�صر
بيئ��ة �صراعي��ة جدي��دة كان��ت له��ا بطبيع��ة احلال انعكا�س��اتها عل��ى عملي��ة �إدارة ال�صراع
ال��دويل ،وم��ن ث��م عل��ى الدرا�س��ات املعني��ة به��ذه العملي��ة .وتتج�س��د مع��امل ه��ذه البيئ��ة
الدولية يف ال�صورة احلالة للن�سق الدويل والتي قامت على �أنقا�ض الن�سق الدويل ثنائي
القوى القطبية الذي كان قد �س��اد حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية ،وانتهى ر�س��مياـ
ب��زوال االحت��اد ال�س��وفيتي م��ن اخلارط��ة الدولي��ة يف  25دي�س��مرب  .1991وق��د متي��ز
الن�س��ق ال��دويل اجلدي��د (وبالتايل البيئ��ة ال�صراعية اجلديدة) بجملة من اخل�صائ�ص
مغاي��رة خل�صائ���ص �س��ابقه ،وي�أتي يف مقدمة ه��ذه اخل�صائ�ص كون العامل الآن ب�صدد
ن�س��ق دويل �أح��ادى القط��ب ،يتمث��ل قطبه الأوحد بداه��ة يف الواليات املتحدة الأمريكية،
وه��ى الق��وة الت��ي بات��ت ب��زوال القط��ب ال�س��وفيتي تنف��رد بتقري��ر م�صري الن�س��ق الدويل،
والإم�س��اك بلج��ام عالق��ات الق��وى داخل��ه( )3وم��ن هن��ا فق��د راح البع���ض يطل��ق على هذا
الن�س��ق م�س��مى النظام العاملي اجلديد ،وذلك باعتباره ن�س��قا يدار غائي ًا من قبل قطب
�أوحد ،وعلى هدى من ت�صوراته وتوجهاته وم�صاحله .وعليه كان من الطبيعي �أن ت�سود
فكرة العوملة (كعملية �إرادية غائية مدارة من قبل قوة بعينها) يف مواجهة فكرة العاملية
()4
(كتعب�ير ع��ن تلقائي��ة و�آلي��ة االنفت��اح والتوا�صل بني ال�ش��عوب) .
وت�أ�سي�س � ًا عل��ى خا�ص��ة الأحادي��ة القطبي��ة وارتباطه��ا به��ا ت�أت��ى اخلا�ص��ة الثاني��ة
للن�س��ق ال��دويل احل��ال ،والت��ي تتمث��ل يف الرتاج��ع الكب�ير لظاه��رة ال�ص��راع الأيديولوج��ي
الت��ي �س��ادت حقب��ة الثنائي��ة القطبي��ة ,وب��روز االهتم��ام بفك��ر جدي��دة م��ن �ش��اكلة �ص��دام
(.)5
احل�ض��ارات  The Clash of Civilizationsونهاي��ة التاري��خ The End of History
فب��زوال االحت��اد ال�س��وفيتي وتف��كك دائرت��ه الأيديولوجي��ة الثابت��ة (حل��ف وار�س��و)
يف الع��ام  1991وتخل��ى اجلمي��ع ع��ن املارك�س��ية كنظ��ام �سيا�س��ي ومنه��ج حي��اة ،انته��ى
تقريب ًاـ �أ�ضخم �صراع �أيديولوجي عرفه التاريخ احلديث ،والذي يف ظله انق�س��م العامل
املعا�ص��ر قاطب��ة �إىل مع�س��كرين �أيديولوجي�ين �أحدهم��ا تق��وده الوالي��ات املتح��دة ويعتن��ق
الفك��ر اللي�برايل ،والآخ��ر يق��وده االحت��اد ال�س��وفييتي ويعتن��ق الفك��ر املارك�س��ي ،وب��زوال

وال يفوتنا يف �إطار احلديث عن �صراع الهويات هذا �أن ن�شري �إىل ظاهرة ذات �صلة
به �أال وهي ا�ست�شراء احلركات العرقية وتنامي دورها يف عامل ما بعد احلرب الباردة،
�إنه��ا احل��ركات الت��ي �ش��جعها تف��كك االحت��اد ال�س��وفيتي و يوغو�س�لافيا عل��ى ال�س��عي �إىل
احل�ص��ول جلماعاته��ا العرقي��ة عل��ى ح��ق تقري��ر امل�ص�ير م��ن خالل دول م�س��تقلة جت�س��د
هوياته��ا وتع�بر ع��ن ذاتياتها� .إنها ظاهرة ال�صراع��ات العرقية التي باتت حم ًال لتدخل
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وارتباط� ًا مب��ا تق��دم انتق��ل ال�س��جال العقائ��دي م��ن منطق��ة ال�ص��راع الأيديولوج��ي
(اللي�برايل املارك�س��ي) �إىل منطق��ة �ص��دام احل�ض��ارات ،و�أب��دل احلدي��ث يف الغ��رب
اللي�برايل ع��ن اخلط��ر الأحم��ر (ال�ش��يوعية) باحلدي��ث ع��ن اخلط��ر الأخ�ض��ر
(الإ�سالم) ،باعتبار �أن الإ�سالم يف ت�صور العديد من املفكرين وال�سا�سة الغربيني بات
ي�ش��كل الع��دو اجلدي��د لنم��ط احلي��اة الغربي بعد تراجع املارك�س��ية مبختل��ف تطبيقاتها،
وعليه ف�سرعان ما ظهر يف �أفق الفكر الغربي ال�سيما بعد �أحداث � 11سبتمرب م�صطلح
جدي��د ه��و الإ�س�لاموفوبيا  Islamophobiaمبعن��ى اخل��وف م��ن الإ�س�لام ( .)7ويف ظ��ل
�أجواء كهذه باتت الفكرة امل�سيطرة على كثري من املفكرين العرب وامل�سلمني �أن الهوية
العربية والإ�سالمية �أ�ضحت يف خطر ,على اعتبار �أن الغرب �إمنا ي�ستهدف هذه الهوية
بالت�ش��ويه والإق�ص��اء ب��ل وبال�س��عي �إىل طم�س��ها ،متدث��ر ًا يف ذل��ك بدث��ار احل��رب عل��ى
الإره��اب حين� ًا ،والتدخ��ل لفر���ض الدميقراطي��ة وقي��م حق��وق الإن�س��ان (ال�س��يما حق��وق
()8
امل��ر�أة) وحق��وق الأقلي��ات �أحيان� ًا �أخ��رى .
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املع�سكر ال�سوفيتي وتخليه عن املارك�سية راح الأمريكيون وحلفا�ؤهم يعلنون انت�صارهم
�أيديولوجي��ا وتنظيمي� ًا و�سيا�س��ي ًا عل��ى مع�س��كر ال�س��وفييت ال�ش��يوعي لك��ي ينف�س��ح املجال
ل�ص��راع فك��رى عقائ��دي جدي��د �أطل��ق علي��ه �صامويل هنتنجت��ون (�ص��دام احل�ضارات)،
يف ح�ين اعت�بر فران�سي���س فوكويام��ا �أنن��ا ب�ص��دد نهاي��ة التاري��خ ،وه��ى الفك��رة الت��ي
فحواه��ا �أن الإن�س��ان ق��د �أدرك �أخ�ير ًا من��ط احلي��اة الأمث��ل ،واملتمث��ل يف الليربالي��ة تل��ك
الأيديولوجي��ة الت��ي متث��ل يف نظ��ره احلقيق��ة املطلق��ة ،وذروة التق��دم الإن�س��اين ،و�أعل��ى
مراحل الكمال الب�شرى يف التنظيم ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف ،وهى
كذل��ك الأيديولوجي��ة الت��ي خرج��ت وكان م��ن الطبيع��ي و البديه��ي ح�س��ب ر�أي��ه �أن تخرج
منت�ص��رة م��ن �صراعه��ا الرهي��ب مع املارك�س��ية(. )6
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الق��وى الدولي��ة (م��ن دول ومنظم��ات دولي��ة حكومي��ة وغ�ير حكومي��ة ) ،وبالت��ايل انته��ت
تقريب� ًا النظ��رة التقليدي��ة لتلك ال�صراعات باعتبارها �ش��ئون َا داخلية ال يتعني للآخرين
()9
التدخل فيها.
ولق��د �صاح��ب كل م��ا تق��دم خا�ص��ة جدي��دة عظيم��ة اخلط��ر والأهمي��ة ات�س��مت به��ا
البيئ��ة ال�صراعي��ة الدولي��ة يف ع��امل م��ا بع��د احل��رب الب��اردة ،وتتمث��ل ه��ذه اخلا�صي��ة يف
تراج��ع مب��د�أي (ال�س��يادة) و( عدم التدخل يف ال�ش��ئون الداخلي��ة للدول) وتغري النظرة
�إىل ذين��ك املبد�أي��ن اللذي��ن طامل��ا حكم��ا العالق��ات الدولي��ة لق��رون عدي��دة متت��د من��ذ
معاه��دة و�س��تفاليا لع��ام  )10( 1648حي��ث كان امل�ؤمت��رون يف و�س��تفاليا وقت��ذاك ق��د �أقروا
املبد�أي��ن �ضم��ن ع��دد م��ن املب��ادئ ارت��أوا �أن م��ن �ش��أن �إعماله��ا وااللت��زام به��ا حتقي��ق
اال�س��تقرار للبيئ��ة الدولي��ة بع��د حقب��ة م��ن احل��روب الديني��ة ع�صف��ت با�س��تقرار الق��ارة
الأوربي��ة و�أق�ض��ت م�ضاج��ع �ش��عوبها .ومن��ذ ذل��ك التاري��خ ( )1648اعترب املب��د�آن �ضمن
بديهي��ات التنظي��م ال��دويل ،ون�صت عليهما املواثيق الدولية الكربى وعلى ر�أ�س��ها ميثاق
الأمم املتحدة الذي ن�ص بو�ضوح على املبد�أين باعتبارهما من املبادئ الأ�سا�س��ية التي
تتبناه��ا املنظم��ة الدولي��ة ك�أ�س���س را�س��خة لعالق��ات �س��ليمة و�س��لمية ب�ين ال��دول .غري �أن
ع��امل م��ا بع��د احل��رب الباردة كبيئة �صراعية جديدة �ش��هد كما �أ�س��لفنا الإ�ش��ارة �أمناط ًا
عدي��دة للتدخ��ل يف ال�ش��ئون الداخلي��ة لل��دول انط��وت بطبيع��ة احل��ال عل��ى انته��اكات
ل�س��يادات ال��دول الت��ي مت��ت عملي��ات التدخ��ل يف مواجهته��ا .
وي�ض��اف �إىل كل م��ا تق��دم كخا�ص��ة للبيئ��ة ال�صراعي��ة يف رح��اب النظ��ام ال�سيا�س��ي
العامل��ي اجلدي��د ذل��ك التنام��ي امللح��وظ لأدوار العب�ين دولي�ين ج��دد �س��واء فيم��ا يت�ص��ل
باالنهم��اك املبا�ش��ر ك�أط��راف للعالق��ات وال�صراع��ات والتفاع�لات الدولي��ة� ،أو حت��ى
فيم��ا يت�ص��ل بالتدخ��ل يف عملي��ة �إدارة تل��ك العالق��ات وهذى ال�صراع��ات و التفاعالت.
ف ��إىل جان��ب ال��دول كالع��ب دويل تقلي��دي ب��رزت ب�ش��كل الف��ت يف ه��ذا ال�ص��دد �أدوار
كل م��ن املنظم��ات الدولي��ة والإقليمي��ة ،و املنظم��ات غ�ير احلكومية ،وال�ش��ركات متعددة
اجلن�س��يات ،واحل��ركات العرقي��ة عاب��رة القومي��ة ،ومنظم��ات اجلرمي��ة املنظم��ة ،وم��ا
ي�س��مى باجلماع��ات الإرهابي��ة (وعل��ى ر�أ�س��ها بطبيع��ة احل��ال تنظي��م القاع��دة ).

تلك��م كان��ت �أب��رز خ�صائ���ص البيئ��ة ال�صراعي��ة يف ع��امل م��ا بع��د احل��رب العاملي��ة
الب��اردة ،وه��ى البيئ��ة الت��ي �أ�س��همت دومن��ا �ش��ك يف ظه��ور �أمن��اط �صراعي��ة جدي��دة،
�إىل جان��ب ت�أثريه��ا البال��غ يف جم��رى ال�صراع��ات الدولي��ة التقليدي��ة ،كم��ا كان لتل��ك
اخل�صائ���ص وه��ذا م��ا بهمن��ا يف املق��ام الأول ت�أثريها على عملي��ة �إدارة ال�صراع الدويل
مبختل��ف �آلياته��ا ،وم��ن ه��ذا املنطل��ق كان ا�س��تعرا�ضنا املتق��دم خل�صائ���ص البيئ��ة
ال�صراعي��ة الدولي��ة احلال��ة عل��ى �س��بيل التمهيد املنطق��ي ملو�ضوع هذه الدرا�س��ة ،والذي
يتمثل يف درا�سة م�سحية للأدبيات املعا�صرة التي تناولت عملية �إدارة ال�صراع الدويل.
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و�أخ�ير ًا ولي���س �آخ��ر ًاـ �ش��هدت البيئ��ة ال�صراعي��ة لعامل ما بعد احل��رب الباردة ظهور
قوى نووية جديدة� ،إذ ت�أكد منذ مايو  1998امتالك كل من الهند و الباك�ستان لل�سالح
الن��ووي ,ث��م كوري��ا ال�ش��مالية (ع��ام ،)2006كم��ا �أن هن��اك �ش��كوك ًا عميقة ت�س��اور القوى
الكربى حول �إمكانية امتالك �إيران لذلك ال�س�لاح يف القريب العاجل .

ومل��ا كان مفه��وم �إدارة ال�ص��راع ال��دويل غ�ير متف��ق علي��ه ا�صطالح� ًا ب�ين الباحث�ين
ف�إنن��ا �س��نفرد املبح��ث الأول م��ن درا�س��تنا للتعري��ف بالر�ؤى املختلفة ح��ول ذلك املفهوم،
عل��ى �أن نخ�ص���ص املبح��ث الث��اين للتعري��ف باالجتاه��ات امل�س��تجدة يف درا�س��ة �أ�س��اليب
�إدارة ال�ص��راع ال��دويل.
الدكتور �أحمد محمد وهبان
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في مفهوم �إدارة ال�صراع الدولي في الأدبيات المعا�صرة (ر�ؤى متنوعة)
لي���س ثم��ة اتف��اق كم��ا قدمن��ا ب�ين الباحث�ين املعا�صري��ن ح��ول مفه��وم �إدارة ال�ص��راع
الدويل ،ولعل مرد ذلك �إىل اختالف الباحثني حول مفهوم ال�صراع الدويل ذاته .ذلك
ب�أن ال�صراع الدويل ـ كما يقول �إ�سماعيل �صربي مقلد هو ظاهرة تنفرد عن غريها من
ظواه��ر العالق��ات الدولي��ة ب�أنه��ا ظاهرة متناهي��ة التعقيد� ،إذ تتع��دد �أبعادها ،وتتداخل
م�س��بباتها وم�صادره��ا ،وتت�ش��ابك تفاعالته��ا و ت�أثرياته��ا املبا�ش��رة وغ�ير املبا�ش��رة،
()11
وتتف��اوت امل�س��تويات الت��ي حت��دث عنده��ا من حيث املدى و الكثاف��ة و العنف .
كذل��ك ف ��إن لفظ��ة ال�ص��راع كم��ا يق��ول  Mitchelتتداخ��ل م��ن حي��ث مدلوله��ا م��ع
()12
املناف�س��ة ،والتوتر  ،والعداء ،والكفاح ،والتنافر ،واخل�صومة ،واالنق�س��ام ،والنزاع .
ث��م �إن مفه��وم ال�ص��راع ال��دويل يحم��ل يف بطن��ه مفه��وم الأزم��ة الدولي��ة
 International Crisisعل��ى اعتب��ار �أن الأزم��ة كم��ا يق��ول  Holstiه��ي �إح��دى مراح��ل
ال�ص��راع ،فه��ي حال��ة ممي��زة م��ن حاالت��ه ت�ش��تمل عل��ى ت�صعي��د مفاج��ئ يت�ضم��ن �أحداث ًا
()13
غ�ير متوقع��ة تنج��م ع��ن ال�ص��راع القائ��م .
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وي�ض��اف �إىل التعقي��دات الت��ي جتاب��ه حتدي��د مفه��وم ال�ص��راع ال��دويل �أن �أطراف��ه
(الالعب��ون الدولي��ون) ال�س��يما يف ظ��ل مرحل��ة م��ا بع��د انته��اء احلرب الب��اردة قد تزايد
عدده��م ,و تنوع��ت �أمناطه��م ,حي��ث ي��رى � Nyeأن ثمة العبني دوليني جددا (�إىل جانب
ال��دول) �أ�ضح��وا يلعب��ون دور ًا عظي��م الأهمي��ة يف البيئ��ة الدولي��ة وذل��ك ح��ال املنظم��ات
الدولي��ة احلكومي��ة ،و املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة ( ،)NGOSو احل��ركات العرقي��ة
ع�بر القومي��ة (مث��ل احلرك��ة الكردي��ة) ،واجلماع��ات الإرهابي��ة ،وال�ش��ركات متع��ددة
()14
اجلن�س��يات ،وع�صاب��ات اجلرمي��ة املنظم��ة .
وف�ض� ً
لا ع��ن كل م��ا تق��دم ف��إن بيئ��ة ال�ص��راع ال��دويل خ�لال حقب��ة م��ا بع��د احل��رب
الباردة تطرح حتدي ًا جديد ًا يهيئ لذوبان الفارق بني ال�صراعات الدولية و ال�صراعات
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كذل��ك ف��إن الن��زوع �إىل تدوي��ل ال�صراعات الداخلية من خالل قيام الدول بعر�ضها
على املنظمات الدولية جعل من ال�صعب كما يقول  Midlarskyالتمييز بني ال�صراعات
()16
الداخلية و ال�صراعات الدولية .

وت�أ�سي�س� ًا عل��ى م��ا تق��دم كان االخت�لاف بائن� ًا ب�ين الباحث�ين ب�ص��دد حتدي��د مفهوم
ال�ص��راع ال��دويل وبالت��ايل ب�ص��دد حتدي��د مفه��وم �إدارة ال�صراع ال��دويل .وعلى اجلملة
ف�إن��ه يتع�ين �أن مني��ز ب�ين اجتاهني رئي�س��يني ب�صدد تعري��ف ذينك املفهومني :
�أم��ا االجت��اه الأول :فه��و ينظ��ر �إىل ال�ص��راع ال��دويل باعتب��اره ظاه��رة طبيعي��ة،
بح�س��بان �أن الأ�ص��ل يف العالق��ات ب�ين ال��دول ه��و طبيعته��ا ال�صراعي��ة ،فه��ي �ص��راع م��ن
�أج��ل الق��وة� ،ص��راع ب�ين ق��وى متفاعل��ة عل��ى امل�صال��ح املتناف��رة � )18(.إن كل دول��ة ه��ي
بال�ض��رورة يف �ص��راع دائ��م م��ع الع��امل اخلارج��ي م��ن �أج��ل حتقي��ق �أهدافه��ا بو�س��يلتني
رئي�سيتني هما الدبلوما�سية والعنف (احلرب )� ،أو كما يقول � :Waltzإن ال�صراع ميثل
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ي�ض��اف �إىل كل م��ا تق��دم كم��ا يق��ول كل م��ن  Lambornو � Lepgoldأن �أغل��ب
�صراع��ات ف�ترة م��ا بع��د انته��اء احل��رب الب��اردة ه��ي �صراع��ات داخلي��ة تنت�ش��ر ب�ص��ورة
�أ�سا�س��ية داخ��ل بل��دان الع��امل الثال��ث ،ويغل��ب عليه��ا الطاب��ع العرق��ي عل��ى نح��و بات��ت
ال�صراع��ات العرقي��ة مع��ه متث��ل �س��مة رئي�س��ية للبيئ��ة ال�صراعي��ة الدولي��ة املعا�ص��رة،
وحتدي � ًا �صعب � ًا للأم��ن ال��دويل )17(.وعلي��ه فق��د �أ�صبح��ت ه��ذه ال�صراع��ات ت�س��تقطب
اهتم��ام املنظم��ات الدولي��ة والإقليمي��ة والق��وى الك�برى والر�أي العام العامل��ي ،والفاعلني
الدولي�ين الآخري��ن ح��ال املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة .وبالت��ايل فق��د �أ�صب��ح م��ن الع�س�ير
عل��ى املحلل�ين الدولي�ين جتاه��ل تل��ك الأمن��اط م��ن ال�صراع��ات الت��ي كان ينظ��ر �إليها يف
ال�س��ابق باعتباره��ا �ش��ئون ًا داخلي��ة حم�ض��ة.
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الداخلي��ة ،وذل��ك لأن ال�صراع��ات الداخلي��ة (ح��ال ال�صراع��ات العرقي��ة و الأن�ش��طة
الإرهابي��ة) �أ�صبح��ت تكت�س��ب بع��د ًا دولي� ًا نظر ًا لتغ�ير الر�ؤى التقليدي��ة التي كانت تنظر
�إىل ه��ذه ال�صراع��ات باعتباره��ا ج��زء ًا م��ن �صمي��م ال�ش��ئون الداخلي��ة لل��دول ،و بالت��ايل
تبع� ًا ملب��ادئ ال�س��يادة و ع��دم التدخ��ل يف �ش��ئون الدول الداخلية ال ي�ص��ح التدخل يف مثل
()15
ه��ذه ال�صراع��ات .
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احلال��ة الطبيعي��ة للبيئ��ة الدولي��ة الت��ي ه��ي بيئة فو�ضوية ال توجد بها �س��لطة عليا تفر�ض
القان��ون عل��ى ال��دول (�أط��راف ال�صراع) بالقوة� .إن جماع��ة دولية كهذه تت�ألف من دول
ت�س��عى كل منها �إىل حتقيق م�صاحلها يف البيئة الدولية ،فال مفر من ال�صراع ال�س��يما
()19
عندم��ا تتناف��ر امل�صال��ح والأ�ص��ل يف امل�صال��ح �أنه��ا متناف��رة .
�أم��ا االجت��اه الث��اين :فه��و يعك���س االجت��اه الأكرث �ش��يوع ًا يف درا�س��ة ظاه��رة ال�صراع
ال��دويل ،وه��و ينط��وي عل��ى نظ��رة جزئي��ة ب�ص��دد درا�س��ة ه��ذه الظاه��رة .فال�ص��راع
ال��دويل تبع � ًا له��ذا االجت��اه ه��و حال��ة مر�ضي��ة ،مبعن��ى �أن ال�صراع��ات الدولي��ة ه��ي
عالق��ات �أو مواق��ف �أو �أو�ض��اع دولي��ة تنط��وي عل��ى م�ش��كالت يتع�ين �إيج��اد احلل��ول له��ا.
وهن��ا جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن مفه��وم �إدارة ال�ص��راع ال��دويل International Conflict
� Managementإمنا تبلور كحقل معريف كما �أ�سلفنا القول ارتباط ًا بهذا االجتاه الثاين
بنظرته اجلزئية .وعلى الرغم من �أن الغالبية العظمى من الدرا�سات اخلا�صة ب�إدارة
ال�ص��راع ال��دويل �ص��درت ع��ن نف���س ه��ذه النظ��رة �إىل الظاه��رة ال�صراعية ,ف�إن��ه �أي�ض ًا
لي���س ثم��ة اتف��اق ب�ين �أ�صح��اب ه��ذه النظ��رة وتلك الدرا�س��ات ح��ول مدلول واح��د لعبارة
�إدارة ال�صراع الدويل .واحلق �أن مرد هذا االختالف هو �إىل عدم االتفاق على تعريف
موح��د لل�ص��راع ال��دويل م��ن جه��ة ,وتداخ��ل مفه��وم �إدارة ال�ص��راع م��ع مفاهي��م �أخ��رى
عدي��دة م��ن جه��ة �أخ��رى .ولع��ل م��ن �أظهر ه��ذه املفاهيم مفه��وم حل ال�ص��راع Conflict
 Resolutionو مفه��وم �ضب��ط ال�ص��راع  Conflict Adjustmentومفه��وم جتن��ب
ال�ص��راع  ،Conflict Avoidanceومفه��وم من��ع ال�ص��راع ،Conflict Prevention
ب��ل ومفه��وم �إدارة الأزم��ة  ،)20( Crisis Managementومفه��وم بن��اء ال�س�لام Peace
 .... Makingوغريه��ا م��ن املفاهي��م .
وارتباط � ًا مب��ا تق��دم تختل��ف ال��ر�ؤى ,ف�يرى  Dixonـ ب��ادئ ذي ب��دء �أن ال�ص��راع
ال��دويل ين�ش��أ م��ن الإدراك املتب��ادل لتناق���ص امل�صال��ح املادي��ة و القي��م الأ�سا�س��ية ب�ين
طرف�ين دولي�ين �أو �أك�ثر ,وه��و ق��د يتعل��ق مب�س��ائل تخ���ص ال�س��يادة الوطني��ة� ،أو الأم��ن
القوم��ي� ,أو الهوي��ة �...إىل غ�ير ذل��ك .وه��و يع��رف �إدارة ال�ص��راع ب�أنه��ا :جمل��ة اجله��ود
()21
الت��ي ت�س��تهدف حتقي��ق ال�س�لام ب�ين �أط��راف ال�ص��راع .

ويالح��ظ �أن��ه طبق� ًا له��ذا التعري��ف ي��كاد يتطاب��ق مفه��وم �إدارة ال�ص��راع ال��دويل م��ع
مفهوم و�ساطة الطرف الثالث ك�أ�سلوب من �أ�ساليب �إدارة ال�صراع الدويل على نحو ما
�سرنى الحق ًا .
وي�س��لم  Seaverب�أن��ه لي���س ثم��ة اتف��اق يف الأدبي��ات املعني��ة بال�ص��راع ال��دويل ح��ول
مفه��وم �إدارة ال�ص��راع ،ويق��دم ب��دوره تعريف � ًا به��ذا املفه��وم قوام��ه �أن �إدارة ال�ص��راع
ب�صف��ة عام��ة ه��ي عملية ت�ش�ير �إىل �س��لوك يق��وم به بع�ض الالعبني الدوليني (�س��واء من
�أطراف ال�صراع �أو �أطراف ثالثة تتدخل كو�سيط) من �أجل تقلي�ص م�ستويات ال�صراع،
�أو جتن��ب �أمن��اط �صراعي��ة معين��ة ح��ال احل��رب مث� ً
لا .وي�ضيف �إن��ه من الوا�ض��ح بالتايل
()23
�أن مفه��وم �إدارة ال�ص��راع لي���س مرادف� ًا ملفهوم ح��ل ال�صراع .

وينف��رد كل م��ن  Lercheو  Saidعل��ى ح��د علمن��ا با�س��تخدام عب��ارة �ضب��ط ال�صراع
 The Adjustment of Conflictكتعب�ير ع��ن م�ضم��ون �إدارة ال�ص��راع ,وهم��ا يح��ددان
()25
و�س��ائل �ضبط ال�صراع فيما يلي:
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وي��رى كل م��ن  Woodhouseو  Ramsbathamو � Mailأن كاف��ة اال�صطالح��ات
اخلا�صة بدرا�سة ظاهرة ال�صراع الدويل تت�سم بعدم التحديد فيما يت�صل مبدلوالتها،
وي�ضيف��ون �أن عب��ارة �إدارة ال�ص��راع ال��دويل ق��د تعن��ي حتدي��د �أو حتجي��م �أو احت��واء
()24
�ص��راع م�س��لح ،كم��ا ق��د تعنى ب�صفة عام��ة توجيه والتحكم يف كافة �أمناط ال�صراع .
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ويع��رف  Watkinsو � Rosegrantإدارة ال�ص��راع ال��دويل ب�أنه��ا عملي��ة يق��وم به��ا
ط��رف دوىل م��ا( ي�س��مى الط��رف الثال��ث  ،) Third Partyيتدخ��ل م��ن خالله��ا ب�ين
�أط��راف �ص��راع دويل قائ��م بغي��ة جتن��ب الت�صعي��د ون��زع فتي��ل التوت��ر ،ومن��ع تفاق��م ذلك
()22
ال�ص��راع.

١ -١و�س��ائل �س��لمية وه��ي ق��د تك��ون �سيا�س��ية (مث��ل التفاو���ض و امل�س��اعي احلمي��دة،
والو�س��اطة ،والتوفي��ق ) ،وق��د تك��ون قانوني��ة (حال التحكيم والق�ض��اء الدوليني).
�٢ -٢إج��راءات �إكراهي��ة مث��ل ا�س��تدعاء الدبلوما�س��يني �،أو طرده��م ،وقط��ع العالقات
الدبلوما�سية ،وتعليق االتفاقات امل�شرتكة ،بالإ�ضافة �إىل احل�صار ،واملقاطعة،
و احلظر ،واالنتقام .
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٣ -٣ا�ستخدام القوة و هذا يعني احلرب .
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ولع��ل م��ن �أك�ثر االجتاهات املعا�صرة �ش��مولية فيما يت�صل مبفه��وم �إدارة ال�صراع ما
يقول به  Mitchellمن �أن ثمة �إ�سرتاتيجيات �أربع ي�شملها هذا املفهوم وهي :
�١ -١إ�سرتاتيجية جتنب ال�صراع Conflict Avoidance
�٢ -٢إ�سرتاتيجية منع ال�صراع Conflict Prevention
�٣ -٣إ�سرتاتيجية تثبيت (�أو عدم تفاقم) ال�صراع Settlement Conflict
�٤ -٤إ�سرتاتيجية حل ال�صراع Conflict Resolution

وكل من هذه الإ�سرتاتيجيات ت�ستخدم يف �إدارة ال�صراع ،ويتم اللجوء �إىل �أي منها
ح�س��ب م�س��توى حدة ال�صراع ،كما ي�س��تخدم يف �إطار كل منها �أ�س��اليب لإدارة ال�صراع
()26
ترتاوح ما بني املفاو�ضة ,والو�ساطة ,والت�سوية ،و التهديد ،و الإجبار  ..وغريها .
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هذا ويالحظ �أن �إ�س�تراتيجية حل ال�صراع ينظر �إليها على نطاق وا�س��ع باعتبارها
�صلب �إدارة ال�صراع ،لذلك نرى �أن ثمة علماء عالقات دولية كبار ًا يتجنبون ا�ستخدام
عب��ارة �إدارة ال�ص��راع ويلج��أون مبا�ش��رة �إىل عب��ارة ح��ل ال�ص��راع ،فعل��ى �س��بيل املث��ال
ن��رى �أن  Holstiيق��ول� :إن ال�ص��راع املف�ض��ي �إىل حال��ة م��ن العن��ف املنظ��م �إمن��ا ينج��م
عن جمموعة من امل�س��ببات حال وجود طرفني �أو �أكرث يف مواقف متناف�س��ة حول م�س��ألة
معين��ة� ،أو توجه��ات عدائي��ة� ،أو �أي��ة �أمن��اط م��ن الأفع��ال الع�س��كرية �أو الدبلوما�س��ية.
ويرى �أن حل ال�صراع يكون من خالل جمموعة من الأ�ساليب الدبلوما�سية و القانونية،
تتمث��ل يف :التفاو���ض املبا�ش��ر ب�ين �أط��راف ال�ص��راع ،و الو�س��اطة م��ن قب��ل ط��رف ثال��ث،
()27
بالإ�ضاف��ة �إىل الإج��راءات القانوني��ة مث��ل التحكي��م و الق�ض��اء الدوليني .
كذل��ك جن��د �أن  Dukesو ( Burtonم��ع الأخ��ذ يف االعتب��ار �أن الأول يع��د م��ن
ال��رواد الأوائ��ل لدرا�س��ات �إدارة ال�صراع الدويل) يتعام�لان مع مفهومي �إدارة ال�صراع
 Conflict Managementوح��ل ال�ص��راع  Conflict Resolutionوك�أنهما مرتادفان.
فف��ي كتابهم��ا املعن��ون بال�ص��راع :ق��راءات يف الإدارة واحل��ل Conflict: Reading in
 Management and Resolutionجن��د �أن كاف��ة مو�ضوع��ات الكت��اب ترتك��ز عل��ى
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�إ�س�تراتيجية ح��ل ال�ص��راع ,وذل��ك عل��ى الرغ��م م��ن ك��ون عن��وان الكت��اب يت�ضم��ن �إدارة
()28
ال�ص��راع .

ويق��دم  Burtonنظري��ة حل��ل ال�ص��راع م��ن خ�لال �إزال��ة امل�ش��كلة امل�س��ببة ل��ه
 Problem- Solving Conflict Resolutionوتتمث��ل �إجراءاته��ا فيم��ا يل��ي:
١ -١التعرف على �أطراف ال�صراع ومرماه.
�٢ -٢إجال���س �أط��راف ال�ص��راع �إىل طاول��ة املفاو�ض��ات ملناق�ش��ة العالق��ات فيم��ا
بينه��م .
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ولع��ل م��رد ذل��ك ه��و كم��ا قدمن��ا �إىل اعتب��ار �أن �إ�س�تراتيجية ح��ل ال�ص��راع ه��ي
الإ�س�تراتيجية الرئي�س��ية و الأك�ثر ا�س��تخدام ًا (يف الواق��ع العمل��ي) ب�ين �إ�س�تراتيجيات
�إدارة ال�ص��راع ،وبالت��ايل ف�لا ح��رج م��ن الرتكي��ز عل��ى ه��ذه الإ�س�تراتيجية دون غريه��ا
()29
يف ت�ص��ور كث�ير م��ن الباحث�ين .

�٣ -٣إيج��اد اتف��اق ح��ول ماهي��ة امل�ش��كالت امل�س��ببة لل�ص��راع و اع�تراف الأط��راف
بخط��أ ت�صرفاته��م ال�س��ابقة.
٤ -٤االختيار بني بدائل احللول املمكنة للم�شكلة .

وعل��ى ه��ذا النح��و يتداخ��ل مفهوم��ا ح��ل ال�صراع و�صن��ع ال�س�لام ,Peace Making
وذلك��م ه��و م��ا يق��ول ب��ه كذل��ك (ولك��ن يف �إط��ار �أك�ثر �ش��مولية) اخل�براء البحثي��ون يف
برنامج �إدارة ال�صراع ( )Toolkitالتابع ملدر�سة الدرا�سات ال�سيا�سية املتقدمة بجامعة
جونز هوبكنز  SAISبوا�شنطن .حيث يرى ه�ؤالء اخلرباء �أن عملية �إدارة ال�صراع �إمنا
()31
ت�س��تهدف ثالثة �أهداف رئي�س��ية هي:
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ويق��دم  Burtonيف ه��ذا ال�س��ياق مفهوم� ًا جدي��د ًا يتعل��ق بح��ل ال�ص��راع ه��و م��ا يطل��ق
علي��ه  Conflict Preventionوم ��ؤداه �أن اله��دف النهائ��ي لعملي��ة ح��ل ال�ص��راع لي���س
فق��ط �إزال��ة �أ�س��بابه و�إمن��ا كذل��ك تهيئ��ة الأج��واء لإقام��ة عالق��ات �أ�سا�س��ها التع��اون ب�ين
()30
�أط��راف ال�ص��راع يف امل�س��تقبل .
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�أ -منع انفجار �صراع مدمر .
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ب -تي�س�ير االنتق��ال بال�ص��راع القائ��م فع� ً
لا م��ن مرحل��ة الرتا�ش��ق بال�س�لاح �إىل
مرحل��ة الرتا�ش��ق بالكلم��ات .
ج – التمك�ين للتح��ول بعالق��ات الأط��راف املت�صارع��ة م��ن مرحل��ة ال�ص��راع �إىل
مرحلة ال�س�لام الدائم من خالل ا�س��تئ�صال اجلذور امل�س��ببة وامل�ؤججة لذلك
ال�ص��راع .
وح�س��ب ه��ذا االجت��اه ف ��إن ثم��ة �سل�س��لة م��ن الإ�س�تراتيجيات تنط��وي عليه��ا عملي��ة
�إدارة ال�ص��راع �أهمه��ا:
�١ .١إ�س�تراتيجية من��ع ال�ص��راع  Conflict Preventionوه��ي ت�س��تهدف ح��ل
النزاع��ات ب�ين الأط��راف قب��ل ولوجه��ا مرحل��ة العن��ف.
�٢ .٢إ�س�تراتيجية �صن��ع ال�س�لام  Peace Makingوه��ى ت�س��تهدف االبتع��اد
ب�أط��راف ال�ص��راع ع��ن حاف��ة العنف ,واالنتق��ال �إىل مرحلة ال�ص��راع بالكلمات
و�ص��و ًال �إىل حتدي��د ح��ل �س��لمي م�ش�ترك لل�ص��راع .

الدكتور �أحمد محمد وهبان

�٣ .٣إ�س�تراتيجية حف��ظ ال�س�لام  Peace keepingويتمث��ل دوره��ا يف تر�س��يخ
ال�سالم املتو�صل �إليه على نحو يهيئ الفر�صة �أمام املرحلة (�أو الإ�سرتاتيجية)
التالية �أي بناء ال�س�لام .
٤ .٤بن��اء ال�س�لام �أو م��ا يطلق��ون علي��ة  Post-conflict Peace Buildingوالت��ي
يتمثل دورها يف �إزالة �أية �أ�سباب قد يكون من �ش�أنها ا�شتعال ال�صراع جمدد ًا،
مبعنى ا�س��تئ�صال جذور ال�صراع ,و�إقامة �س�لام را�سخ.
وب�صف��ة عام��ة ف��إن عملي��ة �إدارة ال�ص��راع مبختلف �إ�س�تراتيجياتها تعتمد على جملة
�أ�س��اليب يف �إجنازه��ا تتمث��ل يف التفاو���ض ,والو�س��اطة والو�س��ائل القانوني��ة (التحكي��م و
الق�ض��اء الدولي�ين) ,والتهدي��د با�س��تخدام القوة ,و�أخري ًا ا�س��تخدام القوة يف حال ف�ش��ل
�س��ائر الو�سائل ال�سابقة .
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ويتما�ش��ى م��ع ه��ذا االجت��اه ال�ش��امل باحث��ون عدي��دون :منه��م
()32
 Zartman, James, Betts, Cohenعل��ى �س��بيل املث��ال.

Ball, Evans,
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وجمل��ة الق��ول يف �ش ��أن كل م��ا تق��دم ف ��إن �إدارة ال�ص��راع ال��دويل ال تنط��وي عل��ى
عملية واحدة و�إمنا هي �سل�سلة من العمليات الغائية يتما�شى كل منها مع م�ستوى معني
حل��دة ال�ص��راع ،فه��ي ت�س��تهدف جتن��ب �ص��راع يتوق��ع حدوث��ه يف امل�س��تقبل القري��ب ،كما
ق��د ت�س��تهدف من��ع �ص��راع يف بدايات��ه الأوىل م��ن الو�ص��ول �إىل مرحل��ة العن��ف ،كذل��ك
ق��د ت�س��تهدف جم��رد �ضب��ط �ص��راع قائ��م �أو تثبيت��ه بحي��ث ال يت�صاع��د م�س��توى التوت��ر �أو
العنف فيه ،كما قد ت�ستهدف حل �صراع قائم متجذر ( )33بالفعل يف الواقع الدويل ،كما
�أنه��ا �أخ�ير ًا ولي���س �آخ��ر ًا ق��د ت�س��تهدف احليلولة دون ان��دالع �ص��راع كان مت حله جمدد ًا،
وبالت��ايل �صن��ع ال�س�لام ...ويبق��ى الت�س��ا�ؤل م��اذا عن �أ�س��اليب �إدارة ال�ص��راع الدويل يف
الأدبي��ات املعا�ص��رة ؟ ذلك��م ه��و م��ا �سن�س��عى �إىل الإجاب��ة عن��ه فيم��ا يل��ي.

الدكتور �أحمد محمد وهبان
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المبحث الثاني
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في االتجاهات المعا�صرة في درا�سة �أ�ساليب �إدارة ال�صراع الدولي
تت��م عملي��ة �إدارة ال�ص��راع ال��دويل يف معظ��م الأح��وال م��ن خ�لال تدخ��ل ط��رف
ثال��ث  Third Partyي�س��عى �إم��ا �إىل من��ع ال�ص��راع� ,أو �ضب��ط ال�ص��راع� ,أو ح��ل ال�ص��راع,
�أو حتقي��ق ال�س�لام ب�ين �أط��راف ال�ص��راع �.......إل��خ .و �أي� ًا كان��ت �أه��داف القائمني على
�إدارة ال�ص��راع ف�إنه��م �إمن��ا يلج��أون يف �س��بيل حتقي��ق ه��ذه الأه��داف �إىل و�س��ائل عديدة
ومتنوع��ة .ويالح��ظ �أن الو�س��ائل الت��ي حظي��ت بج��ل اهتم��ام الباحث�ين املعا�صرين تتمثل
يف :
١ -١الو�سائل الدبلوما�سية (التفاو�ض امل�ساومة الو�ساطة) .
٢ -٢العقوبات االقت�صادية .
٣ -٣التهديد با�ستخدام القوة واال�ستخدام الفعلي لها.
وفيم��ا يل��ي حماول��ة لتق��دمي ت�صني��ف لالجتاه��ات املعا�ص��رة يف درا�س��ة �إدارة
ال�ص��راع ال��دويل ا�س��تناد ًا �إىل �أ�س��اليب �إدارة ال�ص��راع الت��ي ترك��ز عليه��ا .

الدكتور �أحمد محمد وهبان
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املطلب الأول :االجتاهات التي تركز على الو�سائل الدبلوما�سية يف �إدارة ال�صراع

وي��رى � Leechأن��ه عل��ى الرغ��م م��ن التحدي��ات الت��ي يواجهه��ا الأم��ن ال��دويل يف ظ��ل
عامل ما بعد احلرب الباردة (ال�سيما بعد �أحداث � 11سبتمرب) ف�إن الأداة الدبلوما�سية
ال يزال لها دورها وم�سئولياتها يف �إدارة ال�صراع الدويل ،وخ�صو�ص ًا تلك الدبلوما�سية
()36
التي ت�ستند �إىل عن�صر التهديد با�ستخدام القوة .
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ويع��رف  Fosterو  Susskindو  Mnookinالتفاو���ض ب�أن��ه العملي��ة الت��ي م��ن
خالله��ا تنح��و التوجه��ات و الأف��كار والآراء املتعار�ض��ة لأط��راف ال�ص��راع �إىل التغيري يف
اجت��اه التق��ارب مب��ا يهي��ئ لزيادة احتماالت الو�صول �إىل نتائ��ج تر�ضي جميع الأطراف.
وي�ضيف��ون �أن امل�س��اومة ال ت�س��تند فق��ط عل��ى جم��رد التفاو���ض و �إمنا كذل��ك على التلويح
با�ستخدام القوة لتدعيم موقف املفاو�ض يف الو�صول �إىل �أهدافه من عملية التفاو�ض.
كم��ا ي�ش�ير ه��ؤالء الباحث��ون �إىل التحدي��ات الت��ي جتاب��ه دور املفاو���ض خ�لال مرحل��ة م��ا
بع��د انته��اء احل��رب الب��اردة ،متمثلة يف تزايد �أعداد و�أمن��اط الالعبني الدوليني ،وثورة
املعلومات الهائلة ،وتزايد �أعداد و �أمناط ال�صراعات الدولية ،والتغريات املت�سارعة يف
()35
جمريات الواق��ع الدويل.
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يالح��ظ �أن الو�س��ائل الدبلوما�س��ية يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل قد ا�س��ت�أثرت باجلانب
الأكرب من اهتمام الباحثني املعا�صرين ،حيث تعددت و تنوعت �إىل حد كبري الدرا�سات
الت��ي عن��ى �أ�صحابه��ا به��ذه الو�س��ائل .وي��رى  Watkins, Rosegrantب��ادئ ذي ب��دء �أن
التفاو���ض ه��و �أف�ض��ل الط��رق لتطوي��ق ال�ص��راع ,و الو�ص��ول �إىل الرتتيب��ات و الأو�ض��اع
الدولي��ة املرغوب��ة .ويدل�لان عل��ى ذلك بنجاح املفاو�ضني الأمريكيني يف ح�ش��د التحالف
يف مواجهة العراق غداة غزوه للكويت يف �أغ�سط�س عام  ،1990وكذا جناح الدبلوما�سية
الأمريكية خالل عهدي بو�ش الأب وكلينتون يف احتواء املوقف الكوري ال�شمايل ،وجعل
()34
كوريا ال�ش��مالية تقبل ب�إخ�ضاع من�ش��آتها النووية للتفتي���ش الدويل .

ويق��دم  Powellنظري��ة ي�ؤك��د م��ن خالله��ا عل��ى تعاظ��م دور امل�س��اومة يف �إدارة
ال�ص��راع ال��دويل ،وه��ي النظري��ة الت��ي �أطلق عليها ا�س��م نظرية امل�س��اومة Bargaining
 .Theoryوهو يرى �أن امل�ساومة تعني اقت�سام املكا�سب النا�شئة عن التحرك اجلماعي
19
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لأط��راف ال�ص��راع� ,إنه��ا مبثاب��ة �صن��ع كعكة �أكرب ميكن اقت�س��امها ب�ين املت�صارعني بد ًال
م��ن الدخ��ول يف �ص��راع م�س��لح (ح��رب) يك��ون من �ش��أنه تدمري الكعكة املت�ص��ارع عليها.
وي�ضيف �أنه �إذا كانت نظريات العالقات الدولية التقليدية ظلت تنظر �إىل احلرب من
حي��ث ن�ش��أتها و�إدارته��ا ونهايته��ا ب�أنه��ا عملي��ة م�س��اومة ف��إن ه��ذه النظري��ة (�أي نظري��ة
امل�س��اومة) ت�ؤكد على �أن احلرب (ال�صراع امل�س��لح) هي نتيجة حتمية لف�ش��ل امل�س��اومة.
�إن للم�س��اومة كما يقول  Powellدورها املحوري يف حتقيق ال�س�لام ،و�إقامة التحالفات
وهيكل��ة امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة� .إنه��ا مبثاب��ة القل��ب الناب�ض لأهم ق�ضاي��ا العالقات الدولية
عل��ى نح��و يجعلن��ا نق��ول ب��أن نظري��ة العالق��ات الدولي��ة ه��ي نظرية امل�س��اومة .كما ي�ش�ير
� Powellإىل �أن امل�س��اومة ه��ي �أ�سا���س جن��اح و�س��اطة الط��رف الثال��ث Third Party
()37
 Mediationيف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل .
ويرى �إ�س��ماعيل �صربي مقلد �أن امل�س��اومة قد تكون ت�صاحلية و قد تكون �إكراهية،
ف�أم��ا امل�س��اومات الت�صاحلي��ة فه��ي التي ت�س��تند �إىل قاعدة الأخذ والعط��اء بني �أطرافها
ووعيه��م باملزاي��ا امل�ش�تركة الت��ي ب�إمكانه��م حتقيقها لأنف�س��هم �إذا ما تو�صل��وا �إىل اتفاق
فيما بينهم ،وينحو �أطراف العملية الت�ساومية هنا �إىل �إدارة عملية التفاو�ض من منطلق
امل�صالح امل�شرتكة ولي�س املتنازع عليها ،و�أما امل�ساومات الإكراهية فهي تلك التي جتري
يف مناخ من التهديد ،والإرهاب ،والتخويف ,وعرو�ض القوة واالبتزاز متار�سه �أطراف
قوي��ة عل��ى �أط��راف �أخ��رى �ضعيف��ة بغية �إمالء �ش��روط جمحفة (مب�صاحله��ا وحقوقها)
()38
عليها .وهذه امل�ساومة تنحو �إىل الرتكيز على دائرة امل�صالح املتنازع عليها .
ويوجز � Schellingأهمية امل�س��اومة يف عبارة مركزة قوامها� :إن الدبلوما�س��ية هي
()39
امل�ساومة . Diplomacy is Bargaining
وي��رى  Talbottعل��ى �صعي��د �آخ��ر �أن التحدي��ات و التهدي��دات املتنامي��ة يف ظ��ل
العوملة �أظهرت احلاجة �إىل الدبلوما�سية اجلماعية �أو الدبلوما�سية متعددة الأطراف،
والت��ي قوامه��ا التح��رك امل�ش�ترك ب�ين عديد م��ن دول بل ومنظمات دولي��ة حكومية وغري
حكومي��ة  NGOsملجابه��ة مث��ل ه��ذه التهدي��دات ح��ال ال�صراع��ات العرقي��ة والإره��اب ..
وغريه��ا م��ن الأمن��اط ال�صراعي��ة الت��ي ات�س��ع نط��اق انت�ش��ارها خ�لال حقب��ة م��ا بع��د
احل��رب الب��اردة .وي�ض��رب مث� ً
لا عل��ى فعالي��ة الدبلوما�س��ية اجلماعي��ة بالتع��اون الناج��ح

الدبلوما�سية الوقائية : Preventive diplomacy
احت��ل مفه��وم الدبلوما�س��ية الوقائي��ة مكان� ًا مرموق� ًا يف الدرا�س��ات املعا�صرة املعنية
بال�صراع الدويل ،وتندرج الدبلوما�س��ية الوقائية بطبيعة احلال حتت �إ�س�تراتيجية منع
ال�ص��راع  Conflict Preventionال��ذي �أ�س��لفنا الإ�ش��ارة �إليه��ا ك�إح��دى �إ�س�تراتيجيات
�إدارة ال�صراع الدويل ،وقد ورد مفهوم الدبلوما�سية الوقائية على �سبيل املثال يف تقرير
ال�س��كرتري الع��ام ل�ل�أمم املتح��دة (يناي��ر  .)1992حي��ث �أك��د التقري��ر كم��ا يق��ول ال�س��يد
�أمني �ش��لبي على �أن الدبلوما�س��ية الوقائية هي �أكرث الأ�س��اليب الدبلوما�س��ية فعالية ،كما
�أن احلاج��ة �إليه��ا �أ�صبح��ت �أك�ثر �إحلاح� ًا ،حي��ث �إنه��ا ت�س��تهدف تخفي���ض التوت��ر قبل �أن
()41
يرتتب علي��ه �صراع فعلي.
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ويق��ول  Georgeع��ن الدبلوما�س��ية الوقائي��ة :يف ظ��ل م��ا تطرح��ه حقب��ة م��ا بع��د
احل��رب الب��اردة م��ن حتدي��ات وم��ا ظه��ر خالله��ا م��ن �أمن��اط جدي��دة لل�ص��راع ال��دويل
بالإ�ضاف��ة �إىل ات�س��اع نط��اق وتزاي��د ع��دد ال�صراع��ات الداخلي��ة �أ�صب��ح من غ�ير املمكن
التعام��ل م��ع كل ه��ذه التط��ورات ب��ذات قواعد مرحلة احلرب الب��اردة ،وبالتايل بات من
املتعني على �صانعي القرار و الباحثني على حد �سواء العمل على تطوير معرفة جديدة،
وا�ستحداث طرق للتعامل مع كل هذه ال�صراعات قبل �أن تنفجر وتتحول �إىل �صراعات
م�سلحة وا�سعة النطاق .ذلك ب�أنه يف حال ات�ساع نطاق هذه ال�صراعات امل�سلحة ي�صبح
من ال�صعوبة مبكان على �أع�ضاء اجلماعة الدولية (الأمم املتحدة املنظمات الإقليمية
ال��دول ف��رادى وجماع��ات املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة) �أن حت�ش��د الت�أيي��د ال�سيا�س��ي،
وامل��وارد الت��ي يحتاجه��ا ح��ل ال�ص��راع ،وحتقي��ق �س�لام .وم��ن هن��ا كان م��ن ال�ض��روري
�أن ين�ص��ب االهتم��ام يف الأع��وام الراهن��ة عل��ى الدبلوما�س��ية الوقائي��ة ك�أداة لي���س فق��ط
لال�ست�شعار املبكر لل�صراعات الكامنة و�إمنا كذلك لال�ستجابة احلازمة و الفعالة �إزاء
()42
ال�صراع��ات ،واحتوائه��ا قب��ل حتوله��ا �إىل عن��ف وا�س��ع النطاق .

تحليل إدارة الصراع الدولي « دراسة مسحية »

ب�ص��دد م�ش��كلة البو�س��نة ب�ين الوالي��ات املتحدة ،و�س��بع منظم��ات دولي��ة حكومية ،وثالث
ع�ش��رة منظم��ة غ�ير حكومي��ة ،و حكوم��ات �أك�ثر م��ن اثنت��ي ع�ش��رة دول��ة م��ن �أج��ل �إجناز
()40
اتف��اق لإنه��اء ال�ص��راع العرق��ي يف البو�س��نة ع��ام .1996
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وهك��ذا تب��دو جلي��ة �أهمي��ة الدبلوما�س��ية الوقائي��ة ,ذل��ك ب ��أن ف�ش��ل اال�س��تجابة
احلازم��ة للأزم��ات الكامن��ة يجعلن��ا كم��ا يق��ول البع���ض ب�ص��دد حال��ة الفر���ص ال�ضائع��ة
()43
 Missed Opportunitiesفيم��ا يت�ص��ل ب�صن��ع ال�س�لام.
وي��رى � Georgeأن��ه يج��ب التعام��ل م��ع م�ش��كلة الربنام��ج الن��ووي الك��وري ال�ش��مايل
ك�صراع كامن من خالل الدبلوما�سية الوقائية ,و �إال قد ن�صبح ب�صدد حالة من الفر�ص
()44
ال�ضائعة كتلك التي �شهدناها يف �صراعات عديدة حال الأزمة ال�صومالية.
كذل��ك فم��ن الدرا�س��ات املعا�ص��رة يف جم��ال الدبلوما�س��ية الوقائي��ة نذك��ر درا�س��ة
 )1996( Lundعن الدبلوما�سية الوقائية ودور الدبلوما�سية والتفاو�ض يف منع اندالع
ال�صراع امل�س��لح ,وا�س��تعادة ال�س�لام  )45(.والدرا�س��ة التي قدمها (كمحرر) Zartman
( )2001عن التفاو�ض الوقائي ,وجتنب تفاقم ال�صراعات  )46(.وهناك كذلك الكتاب
الذي قدمه ( Cahillكمحرر) ()2000عن الدبلوما�س��ية الوقائية ودورها يف منع قيام
()47
احلرب .
و�ساطة الطرف الثالث  Third Party Mediationو�إدارة ال�صراع الدويل:
تتبن��ى امل�ؤ�س�س��ة الأمريكي��ة لإدارة ال�ص��راع American Conflict Management
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 Instituteتعريف� ًا للو�س��اطة قوام��ه �أنه��ا عملي��ة يق��وم م��ن خالله��ا ط��رف ثال��ث حماي��د
(يع��رف بالو�س��يط) بالتعام��ل م��ع �أط��راف �ص��راع م��ا ،وم�س��اعدتهم عل��ى �إيج��اد ح��ل
ل�صراعه��م  .والط��رف الثال��ث ق��د يكون دولة� ،أو جمموعة م��ن الدول� ،أو منظمة دولية,
()48
�أو �إقليمي��ة� ،أو منظم��ة غ�ير حكومي��ة� ,أو حت��ى ف��رد �أو جمموع��ة م��ا م��ن الأف��راد.
ويع��رف  Terrisو  Maozالو�س��اطة ب�أنه��ا جمموع��ة م��ن الإج��راءات يتخذه��ا ط��رف
دويل م��ا �إزاء �ص��راع عل��ى امل�صال��ح ب�ين طرف�ين �آخري��ن بق�ص��د �إدارة �أو ح��ل ال�ص��راع
بالو�س��ائل ال�سلمية .

وقد انتهى الباحثان من خالل ورقتهما البحثية عن الو�س��اطة الر�ش��يدة Rational

� Mediationإىل �أن احتمال جناح الو�ساطة يتوقف على عدة عوامل �أهمها:
22

()49

�أ -هوية الطرف الثالث القائم بالو�ساطة .
ب -الإ�سرتاتيجية التي يتبعها يف هذا ال�صدد .
د -تاريخ عمليات الو�ساطة ال�سابقة يف هذا ال�صراع .
هـ -مدى رغبة �أطراف ال�صراع يف جناح الو�ساطة .
ويق��ول  Kleiboerب ��أن الو�س��اطة ه��ي �أ�س��لوب م��ن �أ�س��اليب �إدارة ال�ص��راع ال��دويل
يقن��ع مبقت�ض��اه ط��رف ثال��ث �إثنني �أو �أكرث من الأطراف املت�صارعة ب�إيجاد حل لل�صراع
يح��ول دون اللج��وء �إىل ا�س��تخدام الق��وة .وه��و ي��رى �أن جن��اح الو�س��اطة وفعاليته��ا يف
�إدارة �ص��راع م��ا �إمن��ا يتوقف��ا عل��ى خ�صائ���ص تتعل��ق بطبيعة ال�ص��راع وهي :
�أ -مدى جتذر ال�صراع.
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ج -طبيعة الرابطة �أو العالقة التي تربط بني الطرف الثالث وطريف ال�صراع .

ب -مدى التوتر الذي ينطوي عليه ال�صراع .
ج -طبيعة و�أهمية الأهداف �أو الق�ضايا التي يدور حولها ال�صراع .

�أ -هوية �أطراف ال�صراع احلقيقيني .
ب -مدى انغما�سهم يف ال�صراع .
ج -طبيعة النظم ال�سيا�سية لهذه الأطراف .

الدكتور �أحمد محمد وهبان

كم��ا يتوق��ف جن��اح و فعالي��ة الو�س��اطة �أي�ض� ًا عل��ى ع��دة خ�صائ���ص تتعل��ق ب�أط��راف
ال�ص��راع وهي :

د -دوافع �أطراف ال�صراع لقبول الو�ساطة .
هـ -طبيعة العالقات ال�سابقة بني هذه الأطراف .
و -توازن القوى فيما بني �أطراف ال�صراع .
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وي�ضي��ف � Kleiboerأن جن��اح وفعالي��ة الو�س��اطة يتوقف��ان بالإ�ضاف��ة �إىل م��ا تق��دم
على عدة خ�صائ�ص تتعلق بالأطراف الثالثة التي تتو�سط يف ال�صراع ،ويتمثل �أهم هذه
اخل�صائ�ص يف:
�أ -م��دى ارتب��اط الأط��راف الثالث��ة ب�أط��راف ال�ص��راع ومو�ضوع��ه �أو حياده��م �إزاء
كل ذل��ك .
ب -قدرة الأطراف الثالثة على ال�ضغط على �أطراف ال�صراع لقبول الت�سوية.
ج -طبيع��ة الط��رف القائ��م بالو�س��اطة م��ن حي��ث ه��و دول��ة �أو منظم��ة دولي��ة �أو
()50
حكومي��ة� ,أو منظم��ة غ�ير حكومي��ة .
وي�ؤك��د  Haasعل��ى �أهمي��ة �أ�س��لوب الو�س��اطة و تدخ��ل الط��رف الثال��ث يف �إدارة
ال�صراع الدويل خالل حقبة ما بعد احلرب الباردة ،فيقول « :يبدو �أننا نعي���ش الآن يف
()51
ع�ص��ر جدي��د ل�ل�إدارة اجلماعي��ة متع��ددة الأط��راف لل�ص��راع ال��دويل «.

الدكتور �أحمد محمد وهبان

ويتف��ق  Dixonم��ع  Haasب�ص��دد م��ا تق��دم �إذ يق��ول :لي���س ثم��ة �ش��ك يف �أن نهاي��ة
احلرب الباردة متثل عالمة فارقة يف تاريخ �إدارة ال�صراع الدويل  ،حيث ي�شهد العامل
تعاظم� ًا يف دور �أ�س��لوب تدخ��ل الط��رف الثال��ث كو�س��يط لت�س��وية ال�صراع��ات الدولي��ة.
ويعول  Dixonكثري ًا على دور الأمم املتحدة و غريها من املنظمات الدولية احلكومية،
ويعت�بر �أن �إدارة ال�ص��راع ال��دويل ه��ي املي��دان الأول للمنظم��ات الدولي��ة وعل��ى ر�أ�س��ها
الأمم املتحدة ،وعلى الرغم من وجود �أطراف ثالثة �أخرى (كو�سطاء لإدارة ال�صراع)
حال الدول �أو الهيئات غري احلكومية القومية وغري القومية �أو الأفراد ف�إنه يظل للأمم
املتح��دة وغريه��ا م��ن املنظم��ات الدولي��ة احلكومي��ة كم��ا يق��ول  Dixonموق��ع ال�ص��دارة
()52
ب�ص��دد �إدارة ال�ص��راع ال��دويل ك�أط��راف ثالثة.
وعل��ى �صعي��د توقي��ت تدخ��ل الأط��راف الثالث��ة بالو�س��اطة ي��رى � Seaverأن��ه يتع�ين
�أن تب��د�أ جه��ود الو�س��اطة مبك��رة بق��در الإم��كان يف �إدارة ال�ص��راع حت��ى تتمت��ع بالفعالي��ة
يف من��ع تفاق��م ال�ص��راع وا�س��تفحال خطوت��ه  )53(.يف ح�ين ي��رى كل م��ن Thorson,
� Kriesbergأن جن��اح عملي��ة الو�س��اطة ال يت�أت��ى �إال بتدخ��ل الأط��راف الثالثة يف املراحل
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املت�أخ��رة م��ن ال�ص��راع ,وعندم��ا ي��درك �أط��راف ذل��ك ال�ص��راع �أن��ه ال طائ��ل م��ن ورائ��ه,
()54
وبالت��ايل يتع�ين عليه��م �أن ي�س��تجيبوا جله��ود الو�س��اطة الرامي��ة �إىل الت�س��وية .

�أ -ت�شجيع �أطراف ال�صراع على و�ضع حد زمني لإنهاء الأعمال العدائية.
ب� -إيج��اد �أر�ضي��ة م�ش�تركة وت�ص��ور مبدئ��ي ب�ين �أط��راف ال�ص��راع ل�ش��تى اجلوانب و
الق�ضايا املتعلقة به.
ج -دخول الأطراف يف عملية م�ساومة بغية التو�صل �إىل حل نهائي لل�صراع .

()55

ومن خالل درا�سة �إح�صائية عن �آلية الأمن اجلماعي و �إدارة ال�صراع الدويل يرى
كل م��ن � Brecher, Wilkenfeldأن الأمم املتح��دة وع�صب��ة الأمم كمنظمت�ين عامليت�ين
للأم��ن اجلماع��ي ق��د كانت��ا فعالت�ين يف تدخلهم��ا كط��رف ثال��ث يف �إدارة ال�صراع��ات
الدولية خالل بع�ض الفرتات (مثل �أعوام  )1949 ,1948 ,1920يف حني ف�شل تدخلهما
يف �أعوام �أخرى (حال  )57(. )1987 ,1986 ,1937ويف املقابل جند �أن ثمة اجتاه ًا ي�ؤكد
على فعالية املنظمات الدولية وعلى ر�أ�سها الأمم املتحدة ,وكذا على الأ�ساليب القانونية
()58
يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل متمثل��ة يف التحكيم والق�ضاء الدوليني.
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وي��رى � Siedschlagأن عملي��ة الإدارة الفعال��ة لل�ص��راع ال��دويل ه��ي الت��ي تك��ون من
خالل تدخل املنظمات الدولية كطرف ثالث ،حيث �إن م�أ�س�سة Institutionalization
ال�ص��راع تتي��ح �إط��ار ًا منظم � ًا وفر�ص � ًا عدي��دة ،وخ�برات متنوع��ة ،و�ش��بكة عالق��ات
وا�س��عة ،وه��ي �أم��ور كله��ا م��ن �ش��أنها �أن ت�س��هم بفاعلي��ة يف �إدارة ال�ص��راع وحل��ه ،ويدل��ل
عل��ى �أهمي��ة امل�أ�س�س��ة بال��دور الب��ارز ال��ذي �أداه االحت��اد الأورب��ي ( )EUومنظم��ة الأم��ن
و التع��اون الأورب��ي ( )OSCEيف �إدارة ال�صراع��ات مبنطق��ة البلق��ان ،واجلمهوري��ات
()56
ال�س��وفيتية ال�س��ابقة .
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ويق��دم � Rothmanإ�س�تراتيجية لإدارة ال�ص��راع العرق��ي (م��ن خ�لال �أ�س��لوب
تدخ��ل ط��رف ثال��ث) يح��دد م��ن خاللها ثالث مراح��ل يجب �أن يلتزمه��ا الطرف الثالث
حت��ى ت�أت��ي و�س��اطته فعال��ة .وتتمث��ل ه��ذه املراح��ل يف :
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عل��ى �صعي��د �آخ��ر ي��رى � Seaverأن تدخ��ل الأط��راف الثالث��ة بالو�س��اطة يف �إدارة
�ص��راع دويل م��ا ق��د يك��ون حمف��وز ًا م��ن قبل بع�ض �أط��راف ال�صراع ,حيث ق��د تلج�أ هذه
الأط��راف �إىل ا�س��تخدام حم��دود للق��وة امل�س��لحة يف مواجهة خ�صومه��ا يف ال�صراع بغية
حف��ز الأط��راف الثالث��ة عل��ى التدخ��ل يف �إدارة ال�ص��راع وت�س��ويته .ويدل��ل ب�أمثل��ة عدي��دة
منه��ا تدب�ير الباك�س��تان حل��رب كار جي��ل  Kargil warع��ام  1999يف مواجه��ة الهن��د
به��دف لف��ت �أنظ��ار الأط��راف الثالث��ة (م��ن منظم��ات دولي��ة وق��وى ك�برى) �إىل امل�ش��كلة
الك�ش��مريية ،وبالتايل حفز هذه الأطراف على التدخل يف ت�س��وية تلك امل�ش��كلة .وينطبق
ذات املنط��ق عل��ى ت�ص��رف �إريرتي��ا يف مواجه��ة �إثيوبي��ا مب��ا �أدى �إىل ح��رب حدودي��ة ب�ين
الدولت�ين خ�لال الف�ترة ( ،) 2000 1998حي��ث كان الإريرتي��ون يهدف��ون من وراء هكذا
ح��رب �إىل ح��ث الأط��راف الثالث��ة عل��ى التدخ��ل يف �إدارة �ص��راع الدولت�ين ح��ول بع���ض
()59
املناط��ق احلدودي��ة وت�س��ويته .
وعل��ى الرغ��م م��ن �أن الو�س��اطة ه��ي �أك�ثر �أ�س��اليب �إدارة ال�ص��راع ال��دويل فعالي��ة
و�أم�ضاه��ا �أث��ر ًا ل��دى كل م��ن  Bercovitchو � Langleyإال �أنهم��ا يري��ان �أن فر�صة جناح
الو�س��اطة حم��دودة يف النزاع��ات املعق��دة �أو املركب��ة � Complex Disputesأي تل��ك
النزاعات التي تتمحور حول عديد من الق�ضايا� ،أو التي ينجم عنها نتائج كارثية وا�سعة
النط��اق ،فعل��ى �س��بيل املث��ال ف�ش��لت جه��ود الو�س��اطة امل�ضني��ة الت��ي قام��ت به��ا الوالي��ات
املتح��دة لعق��ود عدي��دة يف �إيج��اد ت�س��وية لل�ص��راع املرك��ب ب�ين حليفتيه��ا الأطلنطيت�ين
اليون��ان وتركي��ا ،وه��و ال�ص��راع ال��ذي يتمح��ور ح��ول عدة م�س��ائل خالفية تتمث��ل يف و�ضع
اجلزي��رة القرب�صي��ة ،وحتدي��د املي��اه الإقليمي��ة ل��كل م��ن الدولت�ين يف بح��ر �إيج��ة الغن��ي
()60
بالب�ترول ،بالإ�ضاف��ة �إىل الأحق��اد التاريخي��ة املتج��ذرة يف عالق��ات الدولت�ين .
وف�ض� ً
لا ع��ن كل م��ا تق��دم ف��إن ثم��ة درا�س��ات معا�ص��رة عدي��دة �أخ��رى ان�صب��ت عل��ى
و�ساطة الطرف الثالث ودورها يف �إدارة ال�صراع الدويل ومن بني هذه الدرا�سات نذكر
()61
على �س��بيل املثال :

•

•درا�س��ة  )1992( Touvalع��ن قي��ام الق��وى الك�برى ب��دور الو�س��يط يف �إدارة
ال�صراع��ات الدولي��ة .

•

•درا�س��ة  Slimعن و�س��اطة الدول ال�صغرى مع درا�س��ة تطبيقية عن دور اجلزائر
يف التو�سط حلل اخلالف يف �شط العرب بني �إيران و العراق .

•

•درا�سة  )1992( Princenعن الو�ساطة وال�صراع الدويل ب�صفة عامة.

وهك��ذا وبع��د �أن عر�ضن��ا لالجتاه��ات املعا�ص��رة الت��ي ترك��ز عل��ى دور الأ�س��اليب
الدبلوما�س��ية يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل ،ميكنن��ا �أن نربز �أظه��ر مالمح هذه االجتاهات
فيم��ا يلي :

ب -اهتم��ام بع���ض االجتاه��ات ب��دور الدبلوما�س��ية متع��ددة الأط��راف يف �إدارة
ال�ص��راع ال��دويل .
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�أ -ت�أكي��د ه��ذه االجتاه��ات عل��ى �أن��ه برغ��م التغ�يرات الهائل��ة الت��ي ي�ش��هدها الواق��ع
ال��دويل خ�لال حقب��ة م��ا بع��د احل��رب الب��اردة (تزاي��د �أع��داد و�أمن��اط الالعب�ين
الدولي�ين تنام��ي ظاه��رة ال�صراع��ات العرقي��ة ات�س��اع نط��اق الإره��اب واجلرمي��ة
املنظم��ة ث��ورة املعلوم��ات الهائل��ة) ف ��إن الدبلوما�س��ية التقليدي��ة (التفاو���ض و
امل�س��اومة )�س��يظل له��ا دوره��ا اله��ام يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل .
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•

•درا�س��ة  )1992( Kriebergع��ن دور كل م��ن الوالي��ات املتح��دة واالحت��اد
ال�سوفيتي ال�سابق يف �إدارة �صراعات منطقة ال�شرق الأو�سط ،ويف ذات املو�ضوع
تقريب� ًا درا�س��ة  )2002( Joffeع��ن دور الو�س��اطة يف �إدارة ال�ص��راع يف ال�ش��رق
الأو�سط .

ج -االهتم��ام الكب�ير ال��ذي ان�ص��ب م��ن قب��ل الباحث�ين املعا�صري��ن عل��ى مفه��وم
الدبلوما�سية الوقائية ،على اعتبار �أن منع انفجار ال�صراع الدويل وولوجه دائرة
العن��ف ه��و �أم��ر �أف�ض��ل بكث�ير م��ن االنتظ��ار حت��ى انفج��ار ال�ص��راع مع��ه بو�س��ائل
الإدارة واحل��ل .
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د -ا�س��تئثار و�س��اطة الط��رف الثال��ث باجلان��ب الأعظ��م م��ن اهتم��ام الباحث�ين عل��ى
نح��و ي�ش��ي ب��أن ه��ؤالء الباحث�ين يعت�برون الو�س��اطة �صل��ب عملي��ة �إدارة ال�ص��راع
ال��دويل ،و�أك�ثر الأ�س��اليب فعالي��ة يف ه��ذا ال�ص��دد .
ه�ـ� -أن معظ��م الدرا�س��ات املن�صب��ة عل��ى �أ�س��لوب الو�س��اطة ركز �أ�صحابه��ا على �إبراز
مقوم��ات جن��اح الو�س��اطة وفعاليته��ا ,يف ح�ين رك��زت بع�ض الدرا�س��ات على فكرة
م�أ�س�س��ة الو�س��اطة مبعن��ى �أن يك��ون الط��رف الثالث القائم على الو�س��اطة منظمة
دولية (ال�س��يما الأمم املتحدة ).
و -تركي��ز بع���ض االجتاه��ات عل��ى �إدارة ال�صراع��ات العرقي��ة الأم��ر ال��ذي ي�ش�ير
بو�ضوح �إىل ذوبان الفارق بني ال�صراعات الدولية وال�صراعات الداخلية يف ظل
جمري��ات واق��ع ع��امل م��ا بع��د احلرب الب��اردة على نحو ما ذكرنا �س��لف ًا .
املطلب الثاين :العقوبات االقت�صادية  Economic Sanctionsو�إدارة ال�صراع الدويل
تعن��ي العقوب��ات االقت�صادي��ة كم��ا يق��ول  Naylorجمموع��ة من الإج��راءات العقابية
ذات الطاب��ع االقت�ص��ادي يتخذه��ا ط��رف دويل م��ا (منظم��ة دولية �أو دول��ة) يف مواجهة
ط��رف دويل �آخ��ر ,ويتمث��ل �أه��م ه��ذه الإج��راءات يف احل�ص��ار  ,Blockadeواحلظ��ر
 ,Embargoوه��ي ت�س��تخدم ع��ادة بغي��ة حتقيق �أهداف �سيا�س��ية للطرف امل�س��تخدم لها
تن�ص��ب يف معظ��م الأحي��ان عل��ى تغيري التوجهات ال�سيا�س��ية للط��رف اخلا�ضع للعقوبات
()62
مب��ا يتما�ش��ى م��ع رغب��ة �أو م�صلح��ة الطرف امل�س��تخدم لها .
ه��ذا وتتباي��ن مواق��ف الباحث�ين املعا�صري��ن ب�ص��دد فعالي��ة �أ�س��لوب العقوب��ات
االقت�صادي��ة يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل خ�لال حقب��ة م��ا بع��د احل��رب الب��اردة .وي��رى
كل م��ن  Nesterو � Luttwakأن��ه بانته��اء احل��رب الب��اردة (ب�س��قوط �س��ور برل�ين يف
 9نوفم�بر  )1989ت�ض��اءل دور الأداة الع�س��كرية فيم��ا يت�ص��ل ب��إدارة ال�ص��راع ال��دويل،
يف ح�ين تعاظ��م دور الأداة االقت�صادي��ة (ودور التج��ارة) ,واحتل��ت املكانة املرموقة التي
كانت للأداة الع�سكرية خالل حقبة احلرب الباردة ،و تراجعت قوة نريان املدافع �أمام
قوة ر�أ���س املال ,كما تراجعت حماوالت تطوير تقنيات ال�س�لاح �أمام م�س��اعي ابتكارات

رفاهي��ة الإن�س��ان ,وتراج��ع البح��ث ع��ن احل�ص��ون و القواعد الع�س��كرية �أمام البحث عن
()63
�إمكاني��ة للتغلغ��ل يف الأ�س��واق) .

وي��رى كل م��ن  Dorussenو � Gowaأن �أج��واء العومل��ة مب��ا �أفرزت��ه م��ن تنام��ي
ظاهرة االعتماد الدويل املتبادل يف املجال االقت�صادي و التجاري من �ش�أنها �أن ت�سهم
بن�صي��ب واف��ر يف تهيئ��ة الظ��روف لإدارة فعال��ة لل�صراعات الدولي��ة القائمة (من خالل
()65
العقوب��ات) عل��ى نح��و ي��ؤدى يف النهاي��ة �إىل ت�س��وية ه��ذه ال�صراع��ات .
وجمل��ة الق��ول يف �ش��أن ه��ذه الآراء ال�س��ابقة ف�إنه��ا متث��ل اجتاه� ًا ي�ؤك��د عل��ي تنام��ي
�أهمي��ة الأه��داف و الو�س��ائل االقت�صادي��ة عموم��ا يف ظ��ل عل��م م��ا بع��د انته��اء احل��رب
الباردة ,وبالتايل ميكن القول �إنها متثل اجتاه ًا يعول على فعالية العقوبات االقت�صادية
يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل .
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ويف املقاب��ل جن��د �أن ثم��ة درا�س��ات عدي��دة معا�ص��رة راح��ت ت�ش��كك يف فعالي��ة
العقوب��ات االقت�صادي��ة ك�أداة لإدارة ال�ص��راع ال��دويل .فمث� ً
لا ي��رى � Papeأن العقوب��ات
االقت�صادي��ة يف معظ��م الأحي��ان لي���س مبقدوره��ا �أن حتق��ق �أهداف��ا �سيا�س��ية طموح،كم��ا
�أنه��ا يف بع���ض الأحي��ان ت�س��بب �أ�ض��رار ًا للمدني�ين الأبري��اء �أك�ثر م��ن تل��ك الت��ي ميكن �أن
يت�س��بب فيها ا�س��تخدام القوة الع�س��كرية يف مواجهتهم .وي�ضرب على ذلك مث ًال فيقول
�إن العقوب��ات االقت�صادي��ة الت��ي فر�ض��ت عل��ى العراق منذ عام  1990ت�س��ببت يف م�صرع
� 567ألف طفل عراقي ،يف حني �أن حرب اخلليج الثانية ذاتها مل ت�سفر فقط �سوى عن
م�ص��رع � 40ألف� ًا م��ن الع�س��كريني ،وخم�س��ة �آالف من املدني�ين .كذلك ي�ضيف  Papeف�إن
اال�س��تخدام الف�ش��ل للعقوب��ات ق��د ينط��وي عل��ى خماط��ر بالن�س��بة مل�س��تخدمي العقوبات،
حي��ث ق��د يدف��ع الط��رف الواق��ع حت��ت وط��أة العقوب��ات �إىل املب��ادرة با�س��تخدام الق��وة.
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كذل��ك ي��رى كل م��ن  Cortrightو  Lopezو � Conroyأن عق��د الت�س��عينيات
يع��د بح��ق عق��د العقوب��ات االقت�صادي��ة� ,إذ يف ظل��ه تنام��ى دورها ب�ش��كل متزايد ك�إحدى
الأدوات الدبلوما�س��ية الأك�ثر ا�س��تخدام ًا يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل من��ذ انته��اء احل��رب
()64
الب��اردة .
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�إال �أن  Papeي��رى كذل��ك �أن��ه عل��ى الرغ��م م��ن �ضع��ف فعالي��ة العقوب��ات االقت�صادية
يف �إدارة ال�ص��راع ف��إن ه��ذا ال يعن��ي بال�ض��رورة اللج��وء �إىل الق��وة امل�س��لحة بد ًال منها يف
كل الأحي��ان ،ذل��ك لأن ا�س��تخدام الق��وة ق��د يف�ش��ل �أي�ض� ًا يف بع���ض الأحي��ان عل��ى نح��و
م��ا ح��دث يف كل م��ن فيتن��ام وال�صوم��ال .وعلي��ه ف��إن عل��ى �صان��ع الق��رار �أن يقي��م يف كل
موق��ف �صراع��ي عل��ى ح��دة �أف�ضلي��ة �أي م��ن الو�س��ائل الدبلوما�س��ية �أو ا�س��تخدام الق��وة
()66
امل�س��لحة يف �إدارة املوق��ف .
ويتما�ش��ى  Hufbauerم��ع التوج��ه ال�س��ابق �إذ ي��رى �أن العقوب��ات االقت�صادي��ة
ذات فعالي��ة �سيا�س��ية �ضئيل��ة ك�أداة لإجب��ار الأط��راف الأخ��رى عل��ى تغي�ير مواقفها ,كما
�أن ال��ذي ي�ض��ار م��ن جرائه��ا ع��ادة ه��م املواطن��ون الأبري��اء ،ذل��ك ف�ض� ً
لا ع��ن �أن جن��اح
العقوب��ات االقت�صادي��ة يف بع���ض املواق��ف ال�صراعي��ة هو جناح م�ضل��ل ال يرتد �إىل ت�أثري
()67
ه��ذه العقوب��ات بق��در م��ا يرت��د �إىل عوام��ل �أخ��رى
ويتفق غ�س��ان �س�لامة مع القول ب�أن فعالية العقوبات االقت�صادية يف �إدارة ال�صراع
ال��دويل �أ�صبح��ت حم��ل �ش��ك ،فف��ي حالة العراق مث ًال كما يقول جن��د �أن وط�أة العقوبات
كان��ت عل��ى املواطن�ين العادي�ين ،الأم��ر الذي جعله��م يتحدون ويقاومون ه��ذه العقوبات،
()68
بل ويلتفون بدرجة �أو ب�أخرى حول قيادتهم ال�سيا�س��ية .
ويف ذات االجت��اه يق��دم  Gata ,Garoupaدرا�س��ة بحثي��ة ع��ن فعالي��ة العقوب��ات
الدولي��ة (م��ن اقت�صادي��ة و ت�س��ليحية) حت��ت عن��وانA theory of International :
 Conflict Management and Sanctioningحي��ث تق��وم النظري��ة عل��ى افرتا���ض
وجود �صراع دويل ع�س��كري يخ�ضع �أطرافه للعقوبات الدولية (اقت�صادية وت�س��ليحية).
وم��ن خ�لال من��وذج ا�س��تخدما في��ه التحلي��ل الريا�ض��ي ينتهي��ان �إىل نتائ��ج �أظهره��ا� :أن
العقوب��ات االقت�صادي��ة ق��د ال ت��ؤدي بال�ض��رورة �إىل �إجب��ار �أط��راف ال�ص��راع عل��ى تغي�ير
موقفهم واالن�صياع لإرادة الطرف الذي يفر�ض العقوبات (�س��واء الأمم املتحدة �أو �أي
م��ن ال��دول الك�برى �أو بع�ضه��ا) .حي��ث �إن �أط��راف ال�ص��راع ق��د يحول��ون امل��وارد املتاح��ة
لديهم نحو اال�ستخدام الع�سكري ,كما �أنه كلما طال �أمد العقوبات االقت�صادية الدولية
كلما تقل�صت فعاليتها يف �إحداث التغيري املتوخى يف مواقف �أطراف ال�صراع الواقعني
حت��ت وط��أة ه��ذه العقوب��ات .وي�ضي��ف الباحث��ان كنتائج لدرا�س��تهما �أن فعالي��ة العقوبات

و�أخ�ير ًا ولي���س �آخ��ر ًا ي��رى الباحث��ان �أن العقوب��ات الدولي��ة يف بع���ض الأحي��ان ق��د
تفاق��م ال�ص��راع ب��د ًال م��ن تهبيط��ه ،ويدل�لان عل��ى ذل��ك ب��أن حظ��ر ت�صدير ال�س�لاح �إىل
�أط��راف ال�ص��راع يف البو�س��نة و الهر�س��ك �إب��ان احل��رب البو�س��نية ( )١٩٩٦ -1992مل
ً ()69
يقل���ص ح��دة ال�ص��راع ب��ل زاده ا�ش��تعاال.

ومهم��ا يك��ن م��ن �أم��ر االجتاه�ين ال�س��ابقني ف��إن ثم��ة اجتاه� ًا يتو�س��طهما �إذ ي�ؤك��د
�أ�صحابه �أهمية العقوبات االقت�صادية ك�أ�سلوب لإدارة ال�صراع �إال �أنهم يحددون �شروط ًا
ال�س��تخدامها حت��ى يك��ون هذا اال�س��تخدام فعا ً
ال يف بلوغ مرم��اه .حيث يرى Nicholson
مث� ً
لا �أن العقوب��ات االقت�صادي��ة ال غن��ى عنه��ا ك�أ�س��لوب لإدارة ال�ص��راع ال��دويل ,غري �أن
فعاليتها قد ال تظهر يف بع�ض املواقف الدولية نظر ًا لعدة �أ�س��باب منها:
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كذل��ك ف��إن م��ن امل�آخ��ذ الت��ي ت�ؤخ��ذ عل��ى �أ�س��لوب العقوب��ات االقت�صادي��ة يف �إدارة
ال�ص��راع ال��دويل �أن الت�أث�ير ال�س��لبي له��ذه العقوب��ات كم��ا يق��ول �إ�س��ماعيل �ص�بري مقل��د
ق��د ميت��د لي�ش��مل دو ًال �أخ��رى غ�ير م�س��تهدفة به��ا �أ�ص� ً
لا ،وبالت��ايل ف��إن دائ��رة ال�ض��رر
االقت�صادي قد تتجاوز حدود الهدف املر�سوم لها ,وهو ما قد يخلق تذمر ًا دولي ًا وا�سع ًا
منها ,وي�ؤثر �سلب ًا يف موقف الدولة التي تلج�أ �إليها ،ومن الأمثلة الوا�ضحة على ذلك �أن
العقوب��ات العنيف��ة الت��ي فر�ضته��ا الأمم املتحدة على يوغ�س�لافيا ب�س��ب االنتهاكات التي
اقرتفها ال�صرب �ضد �ش��عب البو�س��نة والهر�س��ك وانتهاجهم �سيا�س��ات التطهري العرقي
الال�إن�س��انية �ضده ،مل يقت�صر �ضررها على ال�ش��عب اليوغ�س�لايف وحده ،و�إمنا جتاوزته
�إىل الإ�ض��رار اقت�صادي� ًا بال��دول املج��اورة الت��ي كان��ت ليوغ�س�لافيا عالق��ات جتاري��ة و
اقت�صادي��ة معه��ا ،كذل��ك ف��إن العقوب��ات الت��ي فر�ضته��ا الأمم املتح��دة عل��ى الع��راق مل
يقت�ص��ر �ضرره��ا عل��ى تل��ك الدول��ة ،و�إمن��ا امت��د لي�ش��مل تركيا ورو�س��يا و الأردن وفرن�س��ا
()70
ودو ًال �أخ��رى كث�يرة كان��ت للع��راق عالق��ات اقت�صادي��ة وجتاري��ة وا�س��عة معها .
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االقت�صادي��ة ك�آلي��ة لإدارة ال�ص��راع ال��دويل ال تتنا�س��ب بال�ض��رورة طردي � ًا م��ع حج��م
ه��ذه العقوب��ات .ويدل�لان عل��ى �صح��ة نتائج درا�س��تهما ب��أن العراق تعر�ض��ت خالل عقد
الت�س��عينيات لأق�ص��ى و �أق�س��ى م�س��توى م��ن العقوب��ات عرف��ه الع��امل املعا�ص��ر ،وم��ع ذل��ك
�أظه��ر العراقي��ون درج��ة عالي��ة م��ن التحم��ل �إزاء ذلك ومل يغريوا مواقفه��م الدولية على
النح��و املطل��وب م��ن جانب الوالي��ات املتحدة .
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�أ -ع��دم الت��زام بع���ض الق��وى االقت�صادي��ة الك�برى (�س��واء يف ال�س��ر �أو يف العل��ن)
بتطبي��ق العقوب��ات .
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ب� -أن اقت�صادي��ات ال��دول الت��ي تتعر���ض للعقوب��ات ق��د تك��ون م��ن املرون��ة بحي��ث
ت�س��توعب ب�ص��ورة �أو ب�أخ��رى الآث��ار ال�س��لبية الناجم��ة ع��ن تل��ك العقوب��ات .
ج� -أن وط��أة العقوب��ات االقت�صادي��ة تق��ع يف الغال��ب عل��ى ال�ش��عوب دون احلكوم��ات،
وبالت��ايل ال تت�أث��ر به��ا القي��ادات ال�سيا�س��ية ال�س��يما يف النظم اال�س��تبدادية التي ال
()71
تهت��م كث�ير ًا بال�صعوب��ات الت��ي تواج��ه �ش��عوبها .
ويق��ول � Garfieldإن العقوب��ات االقت�صادي��ة ك�أداة لل�ضغ��ط ال��دويل �إمن��ا تق��ع ب�ين
الدبلوما�سية و القوة امل�سلحة ،وت�سعى الدول من خاللها �إىل حتقيق الأهداف دون تكبد
التكالي��ف الباهظ��ة و الدم��ار ال��ذي يرتت��ب عل��ى جلوئه��ا للح��رب .وق��د ا�س��تخدمت كم��ا
يق��ول  Garfieldخ�لال مرحل��ة القطبي��ة الثنائي��ة يف مواجهة بع�ض ال��دول غري املنحازة
وكان��ت فعال��ة يف ح��االت قليل��ة� ،أما الآن فقد �أ�صبح��ت العقوبات االقت�صادية بعد انتهاء
احل��رب الب��اردة وخ�لال العق��د الأخري من القرن الع�ش��رين الأداة الأكرث فعالية والأكرث
ا�س��تخدام ًا يف ال�سيا�س��ات اخلارجية العقابية .غري �أن  Garfieldيعرتف ب�أن للعقوبات
االقت�صادي��ة يف كث�ير م��ن الأحي��ان �أ�ض��رار ًا باهظة عل��ى املدنيني ،ويرى �أن ا�س��تخدامها
حت��ى يك��ون م�برر ًا وفع��ا ًال يجب �أن تتوافر فيه عدة �ش��روط �أهمها :
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�أ� -أن تك��ون م�صمم��ة م��ن حي��ث حجمه��ا وتوقي��ت ا�س��تخدامها بحي��ث تك��ون فعالة يف
حتقيق الهدف الذي ت�س��تهدفه .
ب� -أن تعتم��د عل��ى �أ�س��لوب الع�ص��ا واجل��زرة لأنه��ا ل��و اعتم��دت عل��ى �أ�س��لوب الع�ص��ا
فق��ط ف�س��وف تخل��ق نوع� ًا م��ن التحدي ل��دى احلكوم��ة الواقع عليها العق��اب ،التي
�ستكون مقتنعة �أنها ال �شيء �ستخ�سره �إن هي متادت يف مناو�أة م�صالح �أو رغبات
الط��رف املطبق للعقوبات .
ج -الب��د �أن يك��ون له��ا ت�أثريه��ا املبا�ش��ر عل��ى الأ�ش��خا�ص الذي��ن بيده��م �صن��ع الق��رار
داخ��ل الدول��ة املعر�ض��ة للعق��اب ,ولي���س عل��ى املواطنني العاديني الذي��ن ال حول لهم
والقوة.
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وعل��ى اجلمل��ة ف ��إن ثم��ة اجتاه��ات معا�ص��رة ثالث��ة ب�ص��دد دور �أ�س��لوب العقوب��ات
االقت�صادي��ة يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل خ�لال حقب��ة م��ا بع��د انتهاء احلرب الب��اردة� ،إذ
ثمة اجتاه يرى �أن هذا الأ�سلوب هو الأكرث فعالية يف هذا ال�صدد ،و �أنه بانتهاء احلرب
الب��اردة تعاظ��م دور العام��ل االقت�ص��ادي يف توجي��ه دفة ال�سيا�س��ة الدولي��ة ب�صفة عامة,
حي��ث تراج��ع مفه��وم � Geopoliticsأم��ام مفهوم  Geo- economicsوبالتايل انف�س��ح
املج��ال لتعاظ��م دور العقوب��ات االقت�صادي��ة ك�أ�س��لوب لإدارة ال�ص��راع الدويل .
و�أم��ا االجت��اه الث��اين ف�يرى �أ�صحاب��ه �أن العقوب��ات االقت�صادي��ة ه��ي �أداة غ�ير فعالة
يف �إدارة ال�صراع الدويل ،كما �أن لها �آثار ًا �سلبية خطرية على املواطنني العاديني (دون
احلكومات) يف الدول املعر�ضة لها ،ذلك �إىل جانب �أنها قد ت�ضر مب�صالح دول �أخرى
لها عالقات اقت�صادية هامة مع الدول الواقعة حتت وط�أة مثل هذه العقوبات .

املطلب الثالث :القوة و�إدارة ال�صراع الدويل يف الأدبيات املعا�صرة
ويق��ع ا�س��تخدام الق��وة يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل عل��ى وجه�ين� :أولهم��ا التهدي��د
با�ستخدامها و هذا ميثل عم ًال من �أعمال الدبلوما�سية وتكون القوة هنا داعم ًا للموقف
التفاو�ض��ي للط��رف امله��دد با�س��تخدامها ،و �أم��ا الوج��ه الث��اين فه��و اال�س��تخدام الفعل��ي
للق��وة امل�س��لحة م��ن خ�لال االنغما���س الع�س��كري املبا�ش��ر يف ال�ص��راع� .أو عل��ى ح��د تعبري
 Artف��إن ا�س��تخدام الق��وة ق��د يك��ون �س��لمي ًا  Peacefulوق��د يك��ون فعلي� ًا ,Physically
�أم��ا اال�س��تخدام الفعل��ي فيعن��ي القي��ام بعملي��ات ع�س��كرية فعلي��ة يف مواجه��ة اخل�ص��وم،
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�أم��ا االجت��اه الثال��ث في�ؤك��د �أ�صحاب��ه على �أن العقوب��ات االقت�صادية هي �أداة ال غنى
عنه��ا يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل ولك��ن ب�ش��رط �أن يراعى يف ت�صميمها و ا�س��تخدامها �أن
حتق��ق الأه��داف ال�سيا�س��ية املتوخاة م��ن ورائها دون الإ�ض��رار باملدنيني ,وكذا مب�صالح
الدول الأخرى التي تربطها بالدولة اخلا�ضعة للعقوبات عالقات اقت�صادية هامة .
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د� -أن ت�صمم وت�س��تعمل بحيث تكون �أعرا�ضها اجلانبية ال�س��لبية �ضئيلة على الدول
الت��ي تفر�ضه��ا ,وك��ذا عل��ي الدول الأخرى التي لها عالق��ات اقت�صادية وطيدة مع
()72
الدول املعر�ضة للعقوبات .

33

تحليل إدارة الصراع الدولي « دراسة مسحية »

و�أما اال�س��تخدام ال�س��لمي فيعني جمرد التلويح با�س��تخدام القوة لإجبار اخل�صوم على
االمتث��ال لإرادة الدول��ة امله��ددة� ,إن التهدي��د با�س��تخدام الق��وة ميث��ل اخلط��وة الثاني��ة
للعم��ل الدبلوما�س��ي (بع���ض املفاو�ض��ات العادي��ة ) ،يف حني �أن اال�س��تخدام الفعلي للقوة
ه��و امل�لاذ الأخ�ير يف ح��ال ف�ش��ل كل الأ�س��اليب الأخ��رى  )73(.وي��رى � Fearonأن التهدي��د
با�ستخدام القوة غالب ًا ما يكون فعا ًال يف �إدارة ال�صراعات و الأزمات الدولية ،وبالتايل
()74
ف�لا ت�ضط��ر الدول��ة �إىل اال�س��تخدام الفعل��ي للق��وة .
ه��ذا ويع��ول العدي��د م��ن الباحث�ين املعا�صرين على فعالية ا�س��تخدام الق��وة يف �إدارة
ال�صراعات الدولية من خالل التدخل املبا�ش��ر (�س��واء من قبل القوى الكربى �أو الأمم
املتح��دة) يف ح��ل ه��ذه ال�صراع��ات بالق��وة .فنجد �أن بع�ض الدرا�س��ات راحت ت�ؤكد على
�أهمي��ة التدخ��ل الع�س��كري لأغرا���ض �إن�س��انية �أو م��ا يطل��ق علي��ه  Garfinkleدبلوما�س��ية
التدخ��ل الإن�س��اين  Diplomacy of Humanitarian Interventionوالتدخ��ل
الع�س��كري هن��ا �س��واء �أكان م��ن جان��ب الأمم املتح��دة �أو الق��وى الك�برى �إمن��ا ي�س��تهدف
الدف��اع ع��ن حق��وق الإن�س��ان� ،أو حق��وق الأقلي��ات� ،أو وق��ف عملي��ات تطه�ير عرق��ي..
�إل��خ ..وق��د تعاظم��ت احلاج��ة �إىل ه��ذا الن��وع من التدخل يف ظل التزاي��د الكبري يف عدد
()75
ال�صراع��ات العرقي��ة و م�ش��كالت الأقلي��ات يف ظ��ل ع��امل م��ا بع��د احل��رب الب��اردة .
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كذل��ك فهن��اك درا�س��ات تعال��ج مو�ض��وع التدخ��ل الع�س��كري م��ن �أج��ل حتقي��ق
الدميقراطي��ة �أو م��ا تطل��ق علي��ه  Hippelحتقيق الدميقراطي��ة بالإجبار Democracy
 by Forceوت�ضرب على ذلك �أمثلة بتدخل الواليات املتحدة يف بنما (دي�سمرب ,)1989
ويف هاييت��ي (�س��بتمرب  ,)1994وه��ي ت��رى �أن التدخ��ل الع�س��كري كان امل�لاذ الأخ�ير
�أم��ام الأمريكي�ين بع��د ا�س��تنفاد كاف��ة الو�س��ائل الدبلوما�س��ية ,وك��ذا بع��د فر���ض عقوبات
()76
اقت�صادي��ة �صارم��ة عل��ى كل م��ن الدولت�ين ا�س��تمرت ع�ش��رات ال�ش��هور .
كذل��ك ف ��إن درا�س��ات عدي��دة راح��ت ترك��ز عل��ى التغي�ير ال��ذي ح��دث يف الفك��ر
الإ�س�تراتيجي الأمريك��ي يف ع��امل م��ا بعد الباردة وانفراد الوالي��ات املتحدة مبوقع القوة
القطبي��ة ,حي��ث حت��ول ه��ذا الفك��ر كم��ا يق��ول  Blechmanع��ن مب��د�أ كا�س��بار واينربجر
ال��ذي كان قدم��ه ع��ام  ,1984وال��ذي قوام��ه �أن الق��وة يج��ب �أن ت�س��تخدم كم�لاذ �أخ�ير
حلماية م�صالح �أمريكية حيوية ,كما يتعني �أن تكون نتيجة هذا اال�س��تخدام م�ضمونة و
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م�ؤكدة� .أما التهديد با�س��تخدام القوة فال يتعني �أن يكون يف الظروف العادية جزء ًا من
العمل الدبلوما�سي� ،إال �أنه ميكن �أن يتم التلويح بالقوة يف حال ف�شل العملية التفاو�ضية
يف �إجن��از الأه��داف ,وي�ش�ترط يف ا�س��تخدام التلوي��ح بالق��وة �أن تك��ون �أهداف��ه وا�ضح��ة,
وحتظ��ى بت�أيي��د بائ��ن م��ن ال��ر�أي الع��ام الأمريك��ي و الكوجنر���س .وق��د تغ�ير ه��ذا الفك��ر
الإ�س�تراتيجي يف ظ��ل م�س��تجدات الت�س��عينيات و زوال االحت��اد ال�س��وفيتي ويف ظ��ل �ش��عور
عارم بالتفوق الع�سكري للقوات امل�سلحة الأمريكية التي �أ�ضحت الأكرث عدد ًا ،والأعظم
تفوق� ًا م��ن الناحي��ة التدريبي��ة ،والأكم��ل �إع��داد ًا ،واملمتلكة لأعظم تر�س��انة ت�س��ليحية كم ًا
وتقني��ة .ويف ظ��ل هك��ذا ظ��روف كم��ا يق��ول  Blechmanو  Wittesوغريه��م كان م��ن
الطبيع��ي �أن يتح��ول الفك��ر الأمريك��ي عن مبد�أ واينربج��ر حيث راح العديد من املفكرين
الإ�س�تراتيجيني الأمريكي�ين وعل��ى ر�أ�س��هم كول��ن ب��اول (وزير اخلارجية الأ�س��بق) ولي���س
�أ�س�بن (وزي��ر اخلارجي��ة الأ�س��بق) ي�ؤك��دون على فكرة ا�س��تخدام الق��وة يف �إدارة ال�صراع
ال��دويل .حي��ث ي�ؤك��د ب��اول عل��ى �أن �أي ا�س��تخدام للق��وة م��ن جان��ب الوالي��ات املتح��دة م��ن
�ش��أنه �إجن��از �أهدافه��ا ب�س��رعة ،كم��ا �أنه��ا ل��ن تتحم��ل �إال احل��د الأدن��ى م��ن اخل�س��ائر يف
اجلن��ود الأمريكي�ين .وكان �أ�س�بن ق��د �أك��د ع��ام  1992عل��ى �أن الواليات املتح��دة يتعني �أن
تك��ون لديه��ا الإرادة ال�س��تخدام مبا�ش��ر حمدود للقوة لتحقي��ق �أهداف حمددة ،ويف ذات
الوق��ت ال تتعر���ض قواته��ا يف عملي��ة حم��دودة كه��ذه خل�س��ائر .وانطالق� ًا م��ن ه��ذا الفك��ر
الأمريكي اجلديد كان تدخل الواليات املتحدة يف البو�سنة خالل الفرتة ()1996 1992
حيث ا�س��تخدم �أ�س��لوب التهديد بالقوة ،ثم �أ�س��لوب العمليات الع�س��كرية يف هاييتي خالل
الف�ترة ( ،)١٩٩٦- 1994وك��ذا ا�س��تخدم الأمريكي��ون �أ�س��لوب التلويح بالقوة يف مواجهة
كوري��ا ال�ش��مالية خ�لال الف�ترة ( )1996 1995بغي��ة �إجباره��ا على القبول بتفتي���ش دويل
ملن�ش�آتها النووية ،كما قامت الواليات املتحدة بغارات جوية حمدودة النطاق يف مواجهة
الع��راق ع��ام  1999به��دف �إ�ضع��اف نظ��ام �ص��دام ح�س�ين )77(.وانته��ى الأم��ر باجتي��اح
الأمريكي�ين للع��راق يف ربي��ع ع��ام  2003وم��ن ث��م احتالل��ه ،والإطاح��ة بنظام��ه املناوئ .
وهن��اك درا�س��ات �أخ��رى عدي��دة عاجل��ت ه��ذا التغي�ير الت��ي ط��ر�أ عل��ى الفك��ر
الإ�س�تراتيجي الر�س��مي الأمريك��ي وبالت��ايل عل��ى ال�س��لوك الأمريك��ي اخلارج��ي قاطب��ة
نذك��ر منه��ا عل��ى �س��بيل املث��ال ،درا�س��ة  Brooksو  ,)2002( Wohlforthودرا�س��ة
()78
.)1995( )Aspen Strategy Group (U.S
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كذل��ك ف��إن ثم��ة درا�س��ة عل��ى ق��در كب�ير م��ن الأهمي��ة ب�ص��دد م��ا تق��دم وه��ى درا�س��ة
� Condoleezza Riceأ�س��تاذ العلوم ال�سيا�س��ية بجامعة �س��تانفورد وم�ست�ش��ارة الرئي���س
الأمريك��ي (ج��ورج بو���ش الإب��ن) ل�ش��ئون الأم��ن القوم��ي ووزي��رة اخلارجي��ة (�س��ابق ًا) ،
وهى الدرا�س��ة التي متثل �أول تب�ش�ير مببد�أ احلرب اال�س��تباقية الذي يتبناه الأمريكيون
حالي� ًا ،حي��ث �أك��دت راي���س م��ن خ�لال درا�س��تها ه��ذه عل��ى �أن الوالي��ات املتح��دة البد لها
يف ظ��ل حتدي��ات ع��امل م��ا بع��د احل��رب الب��اردة �أن تربهن عل��ى �أن قوتها امل�س��لحة قادرة
عل��ى ال��ردع ب��ل و خو���ض احل��روب م��ن �أجل الدفاع عن امل�صالح الأمريكية يف حال ف�ش��ل
ال��ردع .وه��ي ت��رى �ض��رورة �أن تتعام��ل الوالي��ات املتح��دة ب��كل ح��زم م��ع م��ا تطرح��ه م��ن
حتديات النظم ال�شريرة  Rogue Regimesوالتي هي قوى معادية ت�سعى �إىل امتالك
�أ�س��لحة دم��ار �ش��امل و تعتم��د يف �سيا�س��تها اخلارجي��ة عل��ى الإره��اب ح��ال الع��راق ال��ذي
يتع�ين �أن تفع��ل الوالي��ات املتح��دة �إزاءه �أي �ش��يء م��ن �أجل �إزالة نظام �صدام ح�س�ين من
الوج��ود ،وك��ذا كوري��ا ال�ش��مالية الت��ي ت�س��عى �إىل امت�لاك ال�س�لاح الن��ووي ،و�إي��ران الت��ي
تتبنى الإرهاب ،وت�س��عى �إىل امتالك �أ�س��لحة دمار �ش��امل وتهدد �إ�س��رائيل .كما انتقدت
� Riceإدارة كلينت��ون يف تعامله��ا م��ع كل م��ن الع��راق وكوري��ا ال�ش��مالية و ال��ذي كان قائم� ًا
عل��ى التهدي��د با�س��تخدام الق��وة ،ث��م الرتاج��ع مم��ا �أدى �إيل �إ�ضع��اف م�صداقي��ة وهيب��ة
()79
الوالي��ات املتح��دة يف مواجه��ة ه��ذه النظم.
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ويف درا�س��ة ع��ن التدخ��ل الع�س��كري يق��دم جمموع��ة م��ن امل�ؤلف�ين ع��دد ًا من درا�س��ات
احلال��ة ل�سيا�س��ة التدخ��ل الع�س��كري من جانب القوى الك�برى يف ال�صراعات املمتدة (�أو
املتج��ذرة) ب�ين ال��دول ال�صغ��رى ,وينته��ون �إىل الق��ول ب��أن دور �سيا�س��ة التدخ��ل يف ظ��ل
مرحلة ما بعد احلرب الباردة هو يف ت�صاعد ،كما يرون �أنه على الرغم من �أن التدخل
اجلماع��ي و الإن�س��اين �أ�صب��ح النم��ط ال�س��ائد ل�سيا�س��ات التدخ��ل يف وقتن��ا الراه��ن ف��إن
()80
القوة الع�س��كرية ال تزال هي الفي�صل يف جناح �أو ف�ش��ل �سيا�س��ة التدخل .
عل��ى �صعي��د �آخ��ر ف��إن ثم��ة اجتاه� ًا معا�ص��ر ًا ي�ؤك��د عل��ى فعالي��ة و �أهمي��ة دور الق��وة
(والتهدي��د با�س��تخدامها) يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل ولك��ن باعتب��ار �أن ه��ذا اال�س��تخدام
يتعني �أن يو�ضع يف خدمة الدبلوما�سية التي هي لدى هذا االجتاه ـالأداة الرئي�سية لإدارة
()81
ال�ص��راع .ولع��ل م��ن �أب��رز �أن�ص��ار ه��ذا االجت��اه كال م��ن  Rubinو  Zartmanو Bildt
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ي�ض��اف �إىل كل م��ا تق��دم �أن ثم��ة درا�س��ات عدي��دة راح��ت تتن��اول بالتق��ومي م��دى
فعالي��ة تدخ��ل الأمم املتح��دة ع�س��كري ًا يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل خ�لال حقب��ة م��ا بع��د
انته��اء احل��رب الب��اردة ،وبطبيع��ة احل��ال فق��د اختلف��ت ال��ر�ؤى يف ه��ذا ال�ص��دد .ف�يرى
بطر���س غ��اىل ب��ادئ ذي ب��دئ �أن �أزم��ة اخللي��ج ( )1991-1990ق��د د�ش��نت ع�ص��ر ًا
جدي��د ًا قوام��ه تنام��ي فعالي��ة املنظم��ة الدولي��ة يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل م��ن خ�لال
التدخ��ل الع�س��كري حي��ث يق��ول :ال ج��دال �أن �أزم��ة اخللي��ج ق��د بعث��ت احلي��اة م��ن جدي��د
يف ج�س��د الأمم املتح��دة ال��ذي كان ق��د �أ�صاب��ه الكث�ير م��ن ال�ضع��ف والوه��ن عل��ى م��ر
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فعل��ى �س��بيل املث��ال يق��ول � :Bildtإن اال�س��تخدام املح��دود للق��وة رمب��ا ي��ؤدى دور ًا م�ؤث��ر ًا
يف م�س��اندة اجله��ود الدبلوما�س��ية خ�لال املراحل الأوىل من ال�ص��راع ,كذلك يف املراحل
املت�أخ��رة م��ن ال�ص��راع ميك��ن �أن ت�س��تخدم الق��وة بكثاف��ة �أك�بر ,بحي��ث ت��ؤدى �إىل تغي�ير
جمرى ال�صراع مبا يخدم الهدف من ا�ستخدامها ,وذلك على نحو يهيئ لتفعيل اجلهود
الدبلوما�س��ية .وي�ضي��ف� :إن ا�س��تخدام الق��وة يف ح��د ذات��ه ال يكف��ي حل��ل ال�ص��راع ,وي�ؤكد
على �أن اال�س��تخدام وا�س��ع النطاق للقوة اجلوية يف م�ش��كلة كو�س��وفا ( )1999مل يفلح يف
�إيق��اف عملي��ات التطه�ير العرق��ي ،ومل ي�س��هم يف تهيئ��ة الأج��واء �أم��ام تق��دمي احلاج��ات
الإن�س��انية للمت�ضرري��ن م��ن املدني�ين ،كم��ا يرف���ض  Bildtالق��ول ب�أن ا�س��تخدام ال�ضربات
اجلوية �ضد ال�صرب يف حرب البو�سنة (�سبتمرب  )1996كان ال�سبب املبا�شر يف الو�صول
بال�صراع �إىل مرحلة الت�س��وية (اتفاق دايتون نوفمرب  ،)1996ويرى �أن ال�صرب وافقوا
على الت�سوية لي�س حتت وط�أة هذه ال�ضربات اجلوية و�إمنا حني بدا لهم �أن الو�ضع على
الأر���ض (حت��ى م��ن قب��ل ب��دء احلمل��ة اجلوي��ة) �أخ��ذ ميي��ل �إىل �صال��ح امل�س��لمني .وي�ضيف
� :Bildtأن الكثري من املحللني كانت لديه �آمال عظيمة �أنه بعد انتهاء احلرب الباردة قد
بد�أ ع�صر الدبلوما�سية العاملية متعددة الأطراف ،غري �أن عقد الت�سعينيات جاء خميب ًا
لآماله��م� ،إذ اندل��ع خ�لال ه��ذا العق��د عدد من احلروب يفوق عدد احلروب التي اندلعت
خ�لال ن�ص��ف الق��رن ال�س��ابق .وم��ع ذل��ك يج��ب �أن ن�ض��ع يف االعتبار �أن ما مت ت�س��ويته من
�صراع��ات خ�لال عق��د الت�س��عينيات يف��وق م��ن حي��ث الع��دد م��ا مت ت�س��ويته م��ن �صراع��ات
خ�لال العق��ود الثالث��ة ال�س��ابقة .وبالت��ايل ف��إن عقد الت�س��عينيات كما يق��ول  Bildtمل يكن
عقد ا�س��تخدام القوة فح�س��ب ،و�إمنا كان كذلك عقد ًا لنجاح الدبلوما�س��ية .
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العق��ود الأربع��ة للح��رب الب��اردة� .إذ �إنه��ا ا�ضطلعت طوال الأزم��ة وما بعدها بدور جديد
يت�س��م بالكث�ير م��ن الإيجابي��ة يف احلركة و الفاعلي��ة يف الأداء و التنفيذ ،فدول التحالف
الثم��اين و الع�ش��رون مل ت�ش�ترك يف العملي��ة الع�س��كرية لتحري��ر الكوي��ت وفق� ًا لق��رارات
الأمم املتح��دة فح�س��ب ب��ل �إن��ه يف الف�ترة الت��ي �أعقبت احلرب مبا�ش��رة ا�س��ت�أثرت الأمم
املتح��دة خالله��ا باتخ��اذ كاف��ة الق��رارات و التداب�ير الت��ي م��ن �ش ��أنها جتري��د الع��راق
م��ن غطائ��ه الإ�س�تراتيجي ف�ض� ً
لا ع��ن �إلزام��ه بدف��ع التعوي�ض��ات الناجم��ة ع��ن احل��رب,
وي�ضي��ف� :س��ينربي البع���ض قائ� ً
لا �إن كاف��ة الإج��راءات الت��ي اتخذته��ا الأمم املتحدة قد
مت��ت مببارك��ة وقي��ادة الوالي��ات املتحدة .و�إذا افرت�ضنا جد ًال �صحة هذا الر�أي ف�إن هذا
ال ينف��ي �أن كاف��ة ق��رارات الأمم املتح��دة ذات ال�صل��ة ب�أزم��ة اخللي��ج ق��د مت �إعداده��ا و
املوافق��ة عليه��ا فيم��ا ب�ين ال��دول اخلم���س الدائمة �أع�ضاء جمل���س الأمن ,ه��ذا بالإ�ضافة
�إىل �أن �أكرث من  12دولة ما بني عربية و�أفريقية وم�سلمة و �آ�سيوية و التينية قد ا�شرتكت
()82
ع�س��كري ًا يف ح��رب حتري��ر الكوي��ت .
وي��رى  Nesterيف املقاب��ل �أن��ه عل��ى الرغ��م م��ن �أن الأمم املتح��دة ق��د تخل�ص��ت الآن
م��ن كث�ير م��ن خ�لال التدخل الع�س��كري ال ت��زال �أقل بكثري مما يجب ،فعلى �س��بيل املثال
حقق��ت املنظم��ة الدولي��ة بع���ض النجاح��ات يف �إدارة �صراع��ات دولي��ة حال م��ا حدث من
خ�لال التدخ��ل الع�س��كري يف مواجه��ة الع��راق عام � ،1991إال �أنه��ا وقفت مكتوفة الأيدي
�إزاء �صراع��ات �أخ��رى مث��ل امل�ش��كلة ال�شي�ش��انية ()2003 -1999( ,)1996 - 1994
وذل��ك نظ��ر ًا بطبيع��ة احل��ال لأن رو�س��يا ق��وة ك�برى و نووي��ة ،ناهي��ك ع��ن امتالكه��ا حل��ق
()83
االعرتا���ض داخ��ل جمل���س الأمن .
وي��رى � Blechmanأن��ه يتع�ين �أن ين��اط ب��الأمم املتح��دة يف ع��امل م��ا بع��د احل��رب
الب��اردة ال��دور الرئي�س��ي فيم��ا يت�ص��ل بالتدخ��ل لإدارة ،وح��ل ال�صراع��ات الدولي��ة،
وبالت��ايل حتقي��ق هدفه��ا الرئي�س��ي املتمث��ل يف حف��ظ ال�س��لم والأم��ن الدولي�ين .وه��ذا ال
يت�أتى �إال بتعزيز قدرتها يف جمال دبلوما�سية الإجبار  Coercive Diplomacyامل�ستند
�إىل التهدي��د با�س��تخدام الق��وة ,وك��ذا تعزي��ز قدرتها على ا�س��تخدام القوة (على نحو ما
ين���ص علي��ه امليث��اق يف الف�ص��ل ال�س��ابع) لفر���ض ت�س��ويات �س��لمية لل�صراع��ات ,وبالتايل
حتقيق ال�سالم ,وهذه كلها �أمور تتطلب �إعادة هيكلة املنظمة الدولية ،وتدعيم قدرتها

و�أخ�ير ًا ف��إن ثم��ة درا�س��ات معا�ص��رة راح �أ�صحابه��ا ي�ش��ككون يف م�صداقي��ة الأمم
املتح��دة ب��ل ويف نزاهته��ا كو�س��يط لإدارة ال�صراع��ات الدولي��ة �س��واء م��ن خ�لال التدخل
الدبلوما�س��ي �أو الع�س��كري ،ويعت�بر �أن�ص��ار ه��ذا االجت��اه �أن املنظم��ة الدولي��ة �أ�ضحت يف
عامل ما بعد انتهاء احلرب الباردة جمرد �أداة قانونية لإ�ضفاء ال�شرعية على �سيا�سات
()85
الوالي��ات املتح��دة وبع���ض حليفاتها على امل�س��توى العاملي .
وجمل��ة الق��ول يف �ش��أن موق��ف االجتاه��ات الفكري��ة املعا�ص��رة من م�س��ألة ا�س��تخدام
الق��وة (والتلوي��ح با�س��تخدامها) يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل �أن الأدبي��ات املعا�ص��رة ق��د
تناول��ت جوان��ب عدي��دة يف ه��ذا ال�ص��دد ،فثم��ة اجتاه��ات ميثله��ا الفك��ر الإ�س�تراتيجي
الأمريك��ي الر�س��مي يف ع��امل م��ا بع��د انتهاء احلرب الباردة ،وهو الفك��ر الذي ي�ؤكد على
�أن ا�س��تخدام القوة من خالل �أ�س��لوب التدخل الع�س��كري املبا�ش��ر يف �إدارة ال�صراع هو
�أك�ثر الو�س��ائل فعالي��ة يف ه��ذا املج��ال ،وه��و كذل��ك الفك��ر ال��ذي ميك��ن �أن نطل��ق علي��ه
مب��د�أ باول وراي���س .
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وكذل��ك ف ��إن ثم��ة درا�س��ات ق��د رك��زت عل��ى فك��رة التدخ��ل الع�س��كري لفر���ض
الدميقراطية ،و�أخرى عديدة ان�صبت على فكرة التدخل الع�سكري لأغرا�ض �إن�سانية,
يف ح�ين �أن ثم��ة درا�س��ات �أخ��رى �أك��دت �أن ا�س��تخدام الق��وة الع�س��كرية يتع�ين �أن يك��ون
يف خدم��ة الدبلوما�س��ية الت��ي ه��ي ل��دى ه��ذا االجت��اه الأ�س��لوب الرئي�س��ي لإدارة ال�ص��راع
ال��دويل ،و�أخ�يرا ف��إن درا�س��ات �أخ��رى معا�ص��رة راحت تن�صب على تق��ومي فعالية تدخل
الأمم املتحدة ع�سكري ًا يف �إدارة ال�صراع الدويل خالل مرحلة ما بعد احلرب الباردة،
وق��د تباين��ت ال��ر�ؤى يف ه��ذا املج��ال على النح��و املتقدم .

تحليل إدارة الصراع الدولي « دراسة مسحية »

املالي��ة (ال�س��يما ميزانيته��ا يف جم��ال حف��ظ ال�س�لام ) ،و�إمداده��ا بالو�س��ائل الع�س��كرية
الكفيل��ة ب�إجن��از دوره��ا يف ع��امل م��ا بع��د انته��اء احل��رب الب��اردة� .أم��ا �إذا ظل��ت املنظمة
عل��ى حاله��ا ه��ذه ف��إن الف�ش��ل �س��يظل يالزمه��ا ،ولن يك��ون مبقدورها التدخ��ل بفاعلية ال
()84
دبلوما�س��ي ًا وال ع�س��كري ًا يف �إدارة وح��ل ال�صراع��ات الدولي��ة .
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ينط��وي ه��ذا البح��ث امل�س��حي عل��ى ا�س��تعرا�ض لأظه��ر االجتاه��ات املعا�ص��رة يف
درا�س��ة �إدارة ال�ص��راع ال��دويل .وق��د عاجلن��ا ه��ذا املو�ضوع على مرحلت�ين حيث عر�ضنا
�أو ًال لل��ر�ؤى املختلف��ة ملفه��وم �إدارة ال�ص��راع ال��دويل يف الأدبي��ات املعا�ص��رة ،ث��م قدمن��ا
كمرحل��ة ثاني��ة تعريف � ًا ب�أه��م االجتاه��ات املعا�ص��رة يف درا�س��ة �إدارة ال�ص��راع ال��دويل
م�صنف��ة ح�س��ب �أ�س��لوب �إدارة ال�ص��راع ال��ذي يرك��ز علي��ه كل منه��ا ،وعل��ى اجلملة ميكن
�أن نوج��ز �أه��م م��ا خل�صن��ا �إلي��ه م��ن نتائ��ج له��ذا البحث فيم��ا يلي:
�١ -١أن مفهوم �إدارة ال�صراع الدويل كحقل معريف �إمنا ظهر يف ظل �أجواء احلرب
الباردة ،وحتديد ًا منذ �س��نوات الن�صف الثاين من خم�س��ينيات القرن املا�ضي،
وه��ي �أج��واء كان��ت مفعم��ة بالتوت��ر ب�ين القطب�ين الأمريك��ي و ال�س��وفيتي ،تنامت
يف رحابه��ا املخ��اوف م��ن انفج��ار ال�صراع��ات الدولي��ة ال�س��يما يف ظ��ل امت�لاك
العديد من القوى الكربى لأ�س��لحة دمار �ش��امل ،وبالتايل فقد تزايدت احلاجة
�إىل �إيج��اد الو�س��ائل الكفيل��ة بال�س��يطرة عل��ى هذه ال�صراع��ات ومنع انفجارها،
لأن��ه م��ن �ش��أن مث��ل ه��ذا االنفج��ار يف ظ��ل هك��ذا �أج��واء دولي��ة �أن ي�أت��ي بعواق��ب
عظيمة اخلطر.
�٢ -٢أن��ه عل��ى الرغ��م م��ن تباي��ن ال��ر�ؤى يف الأدبي��ات املعا�ص��رة ح��ول مدل��ول �إدارة
ال�ص��راع ال��دويل ف�إن��ه ي�س��تفاد م��ن ا�س��تقراء ه��ذه الأدبي��ات �أن �إدارة ال�ص��راع
ال��دويل ال تنط��وي عل��ى عملي��ة واح��دة ,و�إمن��ا ه��ي �سل�س��لة م��ن العملي��ات �أو
الإ�س�تراتيجيات الغائي��ة يتما�ش��ى كل منه��ا م��ع م�س��توى مع�ين حل��دة ال�ص��راع،
فه��ي ق��د ت�س��تهدف جتن��ب �ص��راع يتوق��ع حدوث��ه يف امل�س��تقبل القري��ب ،كم��ا ق��د
ت�س��تهدف من��ع �ص��راع يف بداياته الأوىل م��ن الو�صول �إىل مرحلة العنف ،كذلك
قد ت�ستهدف جمرد �ضبط �أو تثبيت م�ستوى �صراع قائم ,كما قد ت�ستهدف حل
�ص��راع قائ��م متج��ذر بالفع��ل يف الواق��ع ال��دويل ،كما �أنه��ا �أخري ًا ولي���س �آخر ًا قد
ت�س��تهدف احليلول��ة دون ان��دالع �ص��راع كان قد مت حل��ه بالفعل جمدد ًا ,وبالتايل
�صن��ع ال�س�لام .

٤ -٤بالن�س��بة لالجتاه��ات املعا�ص��رة الت��ي تركز على دور الأ�س��اليب الدبلوما�س��ية يف
�إدارة ال�صراع الدويل ميكن �إبراز �أظهر مالحمها فيما يلي :
�أ -ت�أكي��د ه��ذه االجتاه��ات عل��ى �أن��ه برغ��م التغ�يرات الهائل��ة الت��ي ي�ش��هدها
الواق��ع ال��دويل خ�لال حقب��ة م��ا بع��د انتهاء احل��رب الباردة (تزاي��د �أعداد و
�أمن��اط الالعب�ين الدولي�ين تنام��ي ظاهرة ال�صراعات العرقية ات�س��اع نطاق
الإره��اب و اجلرمي��ة املنظم��ة ث��ورة املعلوم��ات الهائل��ة) ف ��إن الدبلوما�س��ية
التقليدية (التفاو�ض و امل�ساومة) �سيظل لها دورها الهام يف �إدارة ال�صراع
الدويل .

ج -اهتم��ام بع���ض االجتاه��ات املعا�ص��رة ب��دور الدبلوما�س��ية متع��ددة الأط��راف
يف �إدارة ال�ص��راع الدويل .
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ب -االهتم��ام الكب�ير ال��ذي ان�ص��ب م��ن قب��ل الباحث�ين املعا�صرين عل��ى مفهوم
الدبلوما�س��ية الوقائية ،على اعتبار �أن منع انفجار ال�صراع الدويل وولوجه
دائ��رة العن��ف ه��و �أم��ر �أف�ض��ل بكث�ير م��ن االنتظ��ار حت��ى انفجار ال�ص��راع ثم
التعام��ل معه بو�س��ائل الإدارة واحلل .

تحليل إدارة الصراع الدولي « دراسة مسحية »

٣ -٣تت��م عملي��ة �إدارة ال�ص��راع ال��دويل يف معظ��م الأح��وال م��ن خ�لال تدخ��ل ط��رف
ثال��ث ي�س��عى �إم��ا �إىل من��ع ال�ص��راع� ،أو �ضب��ط ال�ص��راع � ..إل��خ ،ويف �س��بيل ذل��ك
يلج��أ القائم��ون عل��ى ه��ذه العملية ب�إدارتها من خالل �أ�س��اليب عديدة ومتنوعة،
ويالح��ظ �أن الأ�س��اليب الت��ي حظي��ت بج��ل اهتم��ام الباحث�ين املعا�صري��ن ميك��ن
ح�صره��ا يف ثالث��ة ه��ي :الأ�س��اليب الدبلوما�س��ية ،والعقوب��ات االقت�صادي��ة ,و
التهدي��د با�س��تخدام الق��وة �أو اال�س��تخدام الفعل��ي له��ا.

د -ا�س��تئثار و�س��اطة الط��رف الثال��ث باجلان��ب الأعظ��م م��ن اهتم��ام الباحث�ين
املعا�صري��ن عل��ى نح��و ي�ش��ي ب��أن ه��ؤالء الباحث�ين يعت�برون الو�س��اطة �صل��ب
عملي��ة �إدارة ال�ص��راع ال��دويل ،و�أك�ثر الأ�س��اليب فعالي��ة يف ه��ذا ال�ص��دد .
ه�ـ -تركي��ز بع���ض االجتاه��ات على �إدارة ال�صراعات العرقية الأمر الذي ي�ش�ير
41

بو�ضوح �إىل ت�آكل الفارق بني ال�صراعات الدولية وال�صراعات الداخلية يف
ظل جمريات واقع عامل ما بعد احلرب الباردة على نحو ما ذكرنا �سلف ًا.
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٥ -٥بالن�س��بة لالجتاه��ات الت��ي ترك��ز عل��ى دور �أ�س��لوب العقوب��ات االقت�صادي��ة يف
درا�س��ة �إدارة ال�ص��راع ال��دويل ميك��ن الق��ول ب�أنه��ا ت�ض��م ثالث��ة اجتاه��ات حتتي��ة :
االجتاه الأول :ي�ؤكد على �أن �أ�س��لوب العقوبات االقت�صادية هو �أكرث الأ�س��اليب
فعالية يف �إدارة ال�صراع الدويل خالل حقبة ما بعد انتهاء احلرب الباردة ،حيث
ي�ش��هد الع��امل تعاظ��م دور العام��ل االقت�ص��ادي يف توجي��ه دف��ة ال�سيا�س��ة الدولي��ة
ب�صف��ة عام��ة ،وتراجع مفهوم � Geopoliticsأمام مفهوم Geo- economics
وبالت��ايل انف�س��ح املج��ال لتعاظ��م دور العقوب��ات االقت�صادي��ة ك�أ�س��لوب لإدارة
ال�صراع الدويل.
و�أم��ا االجت��اه الث��اين ف�يرى �أ�صحاب��ه �أن العقوب��ات االقت�صادي��ة ه��ي �أداة غ�ير
فعالة يف �إدارة ال�صراع الدويل ،كما �أن لها �آثار ًا �سلبية خطرية على املواطنني
العادي�ين (دون احلكوم��ات) يف ال��دول املعر�ض��ة له��ا ،ذل��ك �إىل جان��ب �أنه��ا ق��د
ت�ضر مب�صالح دول �أخرى لها عالقات اقت�صادية هامة مع الدول الواقعة حتت
وط��أة مث��ل هذه العقوبات .
يف ح�ين ي�ؤك��د �أن�ص��ار االجت��اه الثالث عل��ى �أن العقوبات االقت�صادية هي �أداه الغنى
عنه��ا يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل ولك��ن ب�ش��رط �أن يراعى يف ت�صميمها و ا�س��تخدامها �أن
حتق��ق الأه��داف ال�سيا�س��ية املتوخاة م��ن ورائها دون الإ�ض��رار باملدنيني ,وكذا مب�صالح
الدول الأخرى التي تربطها بالدولة اخلا�ضعة للعقوبات عالقات اقت�صادية هامة .
٦ -٦و�أخ�يرا فبالن�س��بة لالجتاه��ات الت��ي ترك��ز عل��ى �أ�س��لوب ا�س��تخدام الق��وة (�أو
التلوي��ح با�س��تخدامها) يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل جن��د �أن الأدبي��ات املعا�ص��رة
ق��د تناول��ت جوان��ب عدي��دة يف ه��ذا ال�ص��دد ,فثم��ة اجتاه��ات ميثله��ا الفك��ر
الإ�س�تراتيجي الأمريك��ي الر�س��مي يف ع��امل م��ا بع��د انته��اء احل��رب الب��اردة،
وه��و الفك��ر ال��ذي ي�ؤك��د عل��ى �أن ا�س��تخدام الق��وة م��ن خ�لال �أ�س��لوب التدخ��ل
الع�س��كري املبا�ش��ر(وب�صورة ا�س��تباقية) يف �إدارة ال�ص��راع ه��و �أك�ثر الو�س��ائل
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فعالية يف هذا املجال ،وهو الفكر الذي ميكن �أن نطلق عليه مبد�أ باول وراي���س
�أو �إن �ش��ئنا الدق��ة مب��د�أ راي���س وب��اول ورام�س��فيلد .كذل��ك فثمة درا�س��ات ركزت
عل��ى فك��رة التدخ��ل الع�س��كري لفر���ض الدميقراطي��ة ،و�أخ��رى عدي��دة ان�صب��ت
عل��ى فك��رة التدخ��ل لأغرا���ض �إن�س��انية ,يف ح�ين �أن ثم��ة درا�س��ات �أخ��رى �أك��دت
عل��ى �أن ا�س��تخدام الق��وة امل�س��لحة يتع�ين �أن يك��ون يف خدم��ة الدبلوما�س��ية الت��ي
هي ح�س��ب هذا االجتاه الأ�س��لوب الرئي�س��ي لإدارة ال�صراع الدويل ،و�أخريا ف�إن
اجتاه��ات �أخ��رى راح��ت ت�صب جهودها البحثية على تقومي فعالية تدخل الأمم
املتح��دة ع�س��كري ًا يف �إدارة ال�ص��راع ال��دويل خ�لال حقبة ما بع��د انتهاء احلرب
الب��اردة ،وق��د تباين��ت ال��ر�ؤى يف ه��ذا ال�ص��دد عل��ى النح��و املتقدم.
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