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 مقدمةال

تفع به لوجود مجتمع دولي معاصر تر  يتاناألساس تانألمن والسلم الدوليين هما الركيز ا 

المزدوجة يجب توفر اإلرادة السياسية الالزمة وإلنجاز هذه المهمة راية العدالة بين الدول والشعوب، 

فض  بما جاء في ميثاق األمم المتحدة والقاضي بضرورةااللتزام وكذلك لدى األطراف المتنازعة 

  .السلميةالمنازعات الدولية بالطرق 

تم تداولها األساسية التي  من أهم المحاوريعد الدولية  إن مبدأ التسوية السلمية للمنازعات 

ومنذ ذلك الوقت تولدت القناعة التامة لدى العديد من الخبراء  مالهاي للسالمؤتمري في 

السلمية لفض المنازعات بين والمتخصصين في مجال التنظيم الدولي بأن يتم اللجوء إلى الطرق 

 (،م1945 - 1939 ) ثانيةوال (،م1918 - 1914) األولى تينالعالمي ينالحرب وقوعوبعد الدول، 

خفاقو  تسوية بعض  فيم 1922التي أنشئت في عام ية وهي )عصبة األمم( أول منظمة دول ا 

سعت الدول المنتصرة في حيث ، الدولفي العالقات الدولية بين  االنسجامتحقيق و  النزاعات الدولية

جديدة لتسوية المنازعات الدولية، حيث تم إنشاء منظمة  لياتوضع قواعد وآلعالمية الثانية الحرب ال

الدولية  منازعاتم والتي جاء في ميثاقها بأن يتم فض ال1945كتوبرأ 24األمم المتحدة بتاريخ 

، ستثني بموجب ميثاق األمم المتحدةأ  ال ما إبالطرق السلمية بعيدًا عن اللجوء الى الوسائل القسرية 

أحيانًا  التزامهاار داخل أروقة هذه المنظمة وعدم القر  اتخاذة دول على إال أنه ونتيجة لهيمنة عد

المشهد السياسي من جعل كل ذلك ألنها تتعارض مع مصالحها  بقواعد وأحكام القانون الدولي

في  وهيمنة الدول الكبرى عليه مما ترتب عليه وجود خلل كبير االستقراريعاني من عدم  الدولي

     . العالقات بين الدول
                                                           

 -  م في مدينة الهاي الهولندية، وفي 1907م والثاني في  1899مؤتمري الهاي هما مؤتمران منفصالن للسالم االول كان في عام
منع استخدام بعض من أنواع  المؤتمر االول تم االتفاق على تسوية المنازعات بالطرق السلمية وضع عدد من قواعد الحرب وكذلك

القذائف والرصاص، أما المؤتمر الثاني الذي تم االتفاق فيه على احترام قوانين واعراف الحرب البرية، كما تم ابرام عدد من 
، تاريخ الدخول  www.icrc.orgاالتفاقيات خالل هذين المؤتمرين، للمزيد انظر للمعاهدات، اللجنة الدولية للصليب االحمر، 

 م.9/10/2017
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هيمنة الدول الكبرى على ل ه ونتيجةإن الكثير من فقهاء السياسة والقانون الدولي يرون بأن 

وعدم التزامها في أحيان كثيرة بما جاء في ميثاقها بخصوص فض المنازعات الدولية هذه المنظمة 

 بالطرق السلمية، عليه بدأت األصوات تتعالى للمطالبة بتعديل ميثاق األمم المتحدة. 

 :البحث إشكالية: والا أ

الدولية في بعض األحيان  منازعاتحققت الوسائل السياسية والقضائية في مجال تسوية ال 

فعاليتها ونجاحها في حل الخالفات بين الدول، فيما فشلت في أحيان أخرى وهو األمر الذي يثير 

 التالي: البحثي التساؤلإشكالية بحثية دراسية مهمة يمكن صياغتها في 

 مدى نجاح الوسائل السياسية والقضائية في حفظ السلم واألمن الدوليين؟ما 

 وقد تفرع من هذا السؤال عدة تساؤالت منها:

 هل هناك ارتباط بين الوسائل السياسية والقضائية في تسوية المنازعات الدولية؟  .1

 ة بين الدول؟ الى أي مدى يتم االلتزام بتطبيق المعايير الدولية في تسوية المنازعات الدولي  .2

 الدول الكبرى في تسوية المنازعات الدولية؟ الدور الذي تمارسهما هو  .3

  :البحث فرضية: ثانياا 

بين الوسائل السياسية الذي يجمع رتباط اال تدور حولالبحث األساسية  إن فرضية 

لتسوية وسائل السلمية لنهما يندرجان تحت الأباعتبار  ،سوية المنازعات الدوليةوالقضائية في ت

وتتفرع عن هذه الفرضية فرضيات فرعية أخرى يمكن صياغتها على النحو خر ويكمل كل منهما اآل

 التالي:

تتأثر الوسائل السياسية والقضائية في تسوية المنازعات الدولية بمصالح وتوجهات الدول  .1

 الكبرى.
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الح لى المصإلتزام بفض المنازعات بالنظر الالمعايير عند اهناك ازدواجية في  .2

 تخاذ القرار الدولي.اتمارسها الدول الكبرى في مراكز  والضغوطات التي

 :البحث أهمية: ثالثاا 

الجمعية العامة وقرارات  لمتحدةّطالع على ميثاق األمم اتكمن أهمية هذا البحث في اال 

 عنه عدة قوانين نبثقتا الخصوص باعتبارها مرجعًا أساسياً التي أصدرتها بهذا  ،منومجلس األ

تعلقة بعنوان القانون الدولي العام والخاص واألعراف الدولية الم إلىواتفاقيات دولية، والتطرق أيضًا 

ظ عات الدولية بعيدًا عن شبح الحروب ومآسيها وللحفالمناز ساليب فض اأالبحث والتعرف على 

نازعات الدولية استخدام الوسائل السياسية والقضائية لتسوية الم ىباإلضافة إل ،على السلم الدولي

تعتبر من المهام الشاقة وتشوبها الكثير من الصعاب في ظل المتغيرات السياسية خصوصًا على 

 الصعيد الدولي.

 :البحث أهداف: رابعاا 

 زعات الدولية.انمإلى التعريف بالوسائل السياسية والقضائية ودورها في تسوية اليهدف  .1

دولي وعلى مواثيق المنظمات الدولية لى تسليط الضوء على القانون الإالبحث يهدف  .2

 والمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تنص على تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

 الكثير العالقات الدولية التي سببت العديد من الحروب وجلبت مواضع القصور في كتشافا .3

 القات الدولية. الكوارث على البشرية من خالل دراسة الحالة العالمية للعمن 

لتزام المجتمع الدولي عامة والدول الكبرى خاصة بتطبيق المعايير امعرفة مدى فاعلية و  .4

 والضوابط في تسوية المنازعات الدولية.  
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من والسلم تسوية المنازعات الدولية وحفظ األقليمية في بيان دور المنظمات الدولية واإل .5

 الدوليين.

  :السابقة الدراسات: خامساا 

 واألبحاث والدورياتالمحلية وااللكترونية ن خالل البحث في عدد من المكتبات م 

والتي تناولت  ،(Internetلمعلومات الدولية )المواقع االلكترونية على شبكة او  العلمية والورقات

 :نجد اآلتيالبحث ب ذات صلةمواضيع 

ت الدولية، دراسة فتحي عمران الدويهش، حل المنازعات الدولية في ظل المتغيرادراسة  .1

تحليلية ومقارنة ألزمتي الخليج الثانية ولوكربي، رسالة ماجستير، اكاديمية الدراسات العليا، 

 م. 2007طرابلس، 

ة زمة الخليج الثانية وأزمأفي دراسة حالة النزاع في  دراسةلا هسهام العلمي لهذيكمن اإل •

 ينهما.زمتين والمقارنة باأل اتينلوكربي من حيث العالقة بين ه

باإلضافة الى عدة  ينالبحث الحالتين المذكورت تناول دراسةعلى ما ورد في هذه ال اً اعتماد •

ت من لى اإلجراءات التي طبقت على جميع الحاالإزمات دولية أخرى والتطرق أنزاعات و 

 زمات.لمنظمات القائمة في أوقات هذه األو اأمن قبل األمم المتحدة ومجلس األ

الدول ادي، العوامل التي تعيق تسوية المنازعات في إطار جامعة ناصر سعد شدراسة  .2

 م. 2007كاديمية الدراسات العليا، طرابلس، أالعربية، رسالة ماجستير، 

في تسليط الضوء على دور جامعة الدول العربية في  دراسةتكمن االستفادة من هذه ال •

وهذا يخدم  ،ها من الدولو بين دولها وغير ألنزاعات بين الدول األعضاء فيها تسوية ا

 من والسلم الدوليين.منظمات اإلقليمية في حفظ األلقاء الضوء على دور الإالبحث في 
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ليات لتسوية النزاعات داخل آمن  دراسةتطرق لما ورد في هذه الفي هذا البحث سيتم ال •

 لى أنه سيتم عرض ودراسةإة بالمقارنة والتحليل، باإلضافة إطار جامعة الدول العربي

وتحليل عدد من االتفاقيات الدولية األخرى التي لم تؤخذ بعين االعتبار في رسالة 

 الماجستير المذكورة.

محمد محمد علي الفاخري، التسوية السلمية كوسيلة من وسائل حل الصراعات دراسة  .3

كاديمية الدراسات أاالسرائيلية(، رسالة ماجستير،  -الدولية )دراسة حالة التسوية المصرية 

 م. 2008لعليا، بنغازي، ا

عدة تعريفات لمفهوم النزاع الدولي تم االستعانة بها في البحث،  دراسةقدمت هذه ال •

 اإلسرائيلية. -واختصت أيضا بدراسة حالة التسوية المصرية

بدراسة العديد  منه أسهأالطرح والشمولية في التحليل حيث بالعمومية في  بحثال اهذ وتميز •

 يد بحالة واحدة.من الحاالت دون التق

فريقيا دراسة حالة ألحدودية في حمد عمر قنبي، تسوية المنازعات اأحمد التواتي أدراسة  .4

 م.2008كاديمية الدراسات العليا، طرابلس، أثيوبي، رسالة ماجستير، األ -ريتريالنزاع األ

 في أفادت البحثثيوبيا، وقد أ -رثرياأسوية النزاع الحدودي بين دراسة تالهذه  تتناول •

 طرحها لوسائل التسوية السياسية.

 معمقة. الحصول على نتائجبشكل أوسع مما يساعد في  كون مستفيضيهذا البحث س •

نازعات الدولية في ظل من في تسوية المحمد الشعاب الزروق، دور مجلس األأدراسة  .5

 .م 2010،، ليبياراسات العليادكاديمية الأرسالة ماجستير،  ،مريكيةالهيمنة األ
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ة وكذلك الدور األمريكي من في تسوية المنازعات الدولياء الضوء على دور مجلس األلقإ •

نه سيتناول دراسة إحيث  البحثلواليات المتحدة، وهذا يخدم ن مقر المجلس في اأباعتبار 

 دور الدول الكبرى في التسوية.

تبدأ من بحث هذا كونه يحصر موضوع الدراسة خالل فترة زمنية محددة هذا الومما يميز  •

االتحاد  تفككم وهو العام الذي شهد تحواًل في نمط وهيكلة النظام الدولي ب1990عام 

لى عام  م 2016السوفيتي والتحول عن نظام القطبية الثنائية إلى نظام األحادية القطبية وا 

وهي فترة كافية للحكم على مدى نجاعة الوسائل السياسية والقضائية في تسوية المنازعات 

 ة في عالم جديد. الدولي

 :البحث منهج: سادساا 

 مناهج وهي كاالتي:د من الث على عداعتمد الباح  

: يقصد اختبار الفرضية األساسية والفرعية التي انطلق منها فرع البحث والتي التحليلي المنهج .1

في حل النزاعات الدولية كمتغير  ،تدور حول دور الوسائل السياسية والقضائية كمتغير مستقل

 بع.تا

يتم االستدالل بشواهد تاريخية عن المنازعات الدولية والتي تم من خالله التاريخي:  نهجالم .2

 تسويتها سلميًا.

ن استخدام هذا المنهج يساعد في وصف القوانين والمعاهدات واالتفاقيات إالمنهج الوصفي:   .3

 الدولية المتعلقة بتسوية المنازعات الدولية.

المقارنة بين الوسائل الدبلوماسية ام هذا المنهج يساعد في ن استخدإالمنهج المقارن:   .4

 منهما. ، ومدى فاعلية كلوالقضائية في تسوية المنازعات الدولية
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 :البحث حدود :سابعاا 

عام االتحاد السوفييتي  تفككو الحدود الزمانية: تبدأ منذ االجتياح العراقي للكويت   

بخصوص الدائمة للتحكيم محكمة الدولية ال صدور حكم عنم الذي شهد 2016م إلى عام 1990

 .الصين والفلبينبين البحري النزاع الحدودي 

  :تقسيمات البحث: اا مناث

التوصيات و  النتائج فصول، وخاتمة مع عدد من ةربعألى مقدمة و إلبحث هذا اتم تقسيم  

 هميقسجرى تو ، لى قائمة بالمصادر والمراجعإافة ليها في هذا البحث، باإلضإالتي تم التوصل 

 البحث على النحو التالي:

ماهية النزاع ومفهومه وتعريفه، وكذلك تناول  ولاأل تناول :لى مبحثينقسم إ ولالفصل األ 

 المقارنة بين مفهوم النزاع وعدة مفاهيم أخرى.

مطلبين  فيالتقسيم  جاءنواعه، و ألى أسباب النزاع الدولي و إتطرق  أما المبحث الثاني فلقد 

ما المطلب الثاني فقد بحث في أ، ةالدولي اتلى نشوب النزاعإسباب التي تؤدي األ ادهمأحتناول 

 أنواع هذا النزاع.

، درس المبحث تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السياسية كان عنوانه ثانيالفصل ال 

واثيق رها القانون الدولي والمعاهدات والمأق طرقعبر عدة  األول وسائل التسوية الدبلوماسية

يمية في تسوية المنازعات دور المنظمات الدولية واإلقل استعرض فيهالدولية، أما المبحث الثاني فقد 

، على اعتبار أن الوسائل المعتمدة في تسوية النزاعات الدولية والمذكورة في المبحث األول الدولية

 خر أن كالً اني، أي بمعنى آلثتنفذ غالبًا عبر الهيئات الدولية واإلقليمية المذكورة في المبحث ا

 .اآلخرمنهما يكمل 
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عبر مبحثين، وسائل التسوية القسرية للمنازعات الدولية  تم فيه شرحأما الفصل الثالث فقد   

الجبر والمقاطعة بجميع  باستخدامكراه في تسوية المنازعات الدولية درس األول الضغط واإل

 لككان ذ العسكرية في التسوية سواءً ستخدام القوة ا ناقش وسائل فقد ثانيأما المبحث ال أنواعها،

 و موسع.بشكل محدد أ

القضائية ومدى  بالطرق ليات ووسائل تسوية المنازعاتآ ناقش واألخير الرابعالفصل  

المبحث األول التحكيم درس ف، من والسلم الدوليين، وكيفية عمل هذه الوسائلنحاجها في حفظ األ

المبحث الثاني محكمة  تناول، بينما يلعبه في تصفية النزاعات الدوليةوالدور الذي  تهأالدولي ونش

جراءات التقاضي العدل ا  من والسلم الدوليين.، ودورها في حفظ األمامهاألدولية وا 

وانتهى البحث بخاتمة مركزة من خالل النتائج التي توصل إليها والتوصيات الواردة  

 بالخصوص.
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 ولالفصل األ 

 زاع الدوليماهية الن

 

 الدولي النزاع مفهوم - األول المبحث

 الدولي النزاع تعريف: األول المطلب •

 النزاع بمفهوم ترتبط خرىأ مفاهيم: الثاني المطلب •

 نواعهوأ الدولي النزاع أسباب - الثاني المبحث

 الدولي النزاع أسباب: األول المطلب •

 الدولي النزاع أنواع: الثاني المطلب •
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 ولاأل  فصلال

 النزاع الدولي ماهية

أو  اآلراء والمصالحبسبب اختالف  أينشالذي بمفهومه الواسع الصراع  يعنيإن النزاع  

سبب اختالف داخل الدولة بين األفراد ومؤسسات الدولة ب أ، فالنزاع الذي ينشالحالمص تضارب

اختالف الرأي أو  سيًا سببه، فاختالف الدول سيابنفس األسباب بين الدول أالرأي أو المصلحة ينش

أي أن النزاع الدولي  بينها،نزاع حدوث إلى ذلك في بعض األحيان يؤدي  ، وقدتعارض المصالح

حياة في  ، ويعتبر النزاع موجوداً والمطامع االستعمارية لدولينشأ بسبب تعارض المصالح القومية ل

األسرة ومنها تكونت  شكلان الذي وجود اإلنس ذغير أوقات الحرب، فالنزاع وجد منالفرد حتى في 

يق في عهد الفراعنة واإلغر ف .لى أماكن الرعي والصيد قديماً القبائل والعشائر التي كانت تتنازع ع

كان التنازع على من هو أقوى وقادر على بسط النفوذ والسيطرة. و  ،كان الصراع على النفوذ والقوة

حكم السيطرة الكنيسة في أوروبا هي من ت  في العصور الوسطى كان شكل الصراع ديني حيث أن و 

قرن أما في ال، ت الصليبية على المنطقة العربيةعلى الدولة وكان ذلك جليا من خالل الحمال

التي جاءت بعد  (وستفاليا)معاهدة  توقيع تم وبعد ظهور الدولة القومية في أوروبا السابع عشر

، وفي القرن من كاثوليك وبروتستانت روبافي أو  حرب امتدت لمدة ثالثون عامًا بين المسيحين

اتخذ النزاع حالة المد  وبهذا القانون الدولي وظهور المنظمات الدوليةقواعد تدوين العشرين تم 

وعقب  ،في القرن العشرين إلى حربين عالميتين كادتا أن تقضيا على العالم بعد ذلك تطورو والجزر 

جديدة تنظم عالقات الدول فيما بينها سواء في السلم أو  نهاية الحرب العالمية الثانية أرسيت قواعد

                                                           
 -  معاهدة وستفاليا هي معاهدة صلح في أوروبا أدت إلى إنهاء الحرب الدينية التي امتدت لسنوات بين الطوائف المسيحية، وتم توقيعها

م 15/10/2017، للمزيد انظر إلى صلح وستفاليا، ويكبيديا الموسوعة الحرة، م1648في مدينة مونستر األلمانية عام 
ar.wikipedia.org ،  م.29/10/2017تاريخ الدخول 
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إلى تعريف النزاع الدولي في  من خالل المبحث األول تطرق في هذا الفصليتم ال، وسوف الحرب

 الثاني. المطلبالمطلب األول، وبيان أشكاله في 

 النزاع الدولي مفهوم - األولالمبحث 

 من عدة أوجه مختلفة. لنزاع الدولييفات لاستعراض عدة تعر  لىإ بحثهذا الميتطرق  

 : تعريف النزاع الدولياألول لمطلبا

يقابله باللغة الذي مصطلح النزاع  :لغةفي ال بأنهبعديه اللغوي واالصطالحي  في عرفي   

والتي تعني الصراع والصدام والتضارب  Conflictوهي من أصل كلمة  Disputeاإلنجليزية 

 ويستخدم النزاع بمعان تلف الصراع عن النزاع من حيث شدته وقوته.، حيث يخالقتال والشقاق،

عديدة منها تضارب المصالح، صراع الحضارات، صراع الثقافات، نزاع مسلح، نزاع  ومضامين  

  .(1) لى غيرها من المسميات األخرى، إحدودي

التوافق  يحدث النزاع نتيجة تقارب أو تصادم بين اتجاهات مختلفة أو عدم أما اصطالحاً  

في المصالح بين طرفين أو أكثر مما يدفع باألطراف المعنية مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم 

ومحاولة تغييره. فالنزاع يكمن في عملية التفاعل بين طرفين على األقل ويشكل هذا التفاعل معيارا 

 . أساسيا لتصنيف النزاعات

فكار للدول بسبب اختالف الدوافع واألهداف واأل ويمكن تعريفه بأنه تنازع اإلرادة القومية 

مع بعضها، فالنزاع هو  دي إلى اتحاد سياسات خارجية متعارضةؤ والموارد واإلمكانيات مما ي

 (،إسماعيل صبري مقلد)يذهب و تصادم فعلي بين األطراف المتنازعة بسبب تضارب مصالحها. 

الصراع في صميمه : "تعريف شامل بقولهإلى استخدام مصطلح الصراع بدال من النزاع ويعرفه ب

هو تنازع اإلرادات الوطنية، وهو التنازع الناتج عن االختالف في دوافع الدول وفي تصوراتها 

                                                           
 .50م، ص 1985يوسف ناصيف حتي، النظرية في العالقات الدولية، دار الكتاب العربي، لبنان، بيروت،   - 1
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مكاناتها، مما يؤدي في التحليل األخير إلى اتخاذ قرارات أو  وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها وا 

 ن برغم ذلك يظل الصراع بكل توتراتهانتهاج سياسات خارجية تختلف أكثر مما تتفق، ولك

ي الحظ وجود عدة محاور أساسية  هذا التعريفمن خالل . (1)"وضغوطه دون نقطة الحرب المسلحة

 هي:للنزاع الدولي و 

أنه تنازع اإلرادات الوطنية بسبب االختالف والتناقض في دوافع الدول وتصوراتها وأهدافها  .1

 وتطلعاتها.  

 على هذه الموارد أو التوسع نحو اكتسابها. واإلمكانيات لكل دولة، حفاظاً أنه تنازع على الموارد  .2

طبيعة هذه العالقات المتناقضة بين األطراف المختلفة تؤدي إلى اتخاذ قرارات في السياسة  .3

مكانات وموارد طرف أو أطراف أخرى.                الخارجية من قبل طرف أو أطراف تمس بمصالح وا 

يصل فإن هذا التناقض واالختالف ال يخرج عن دائرة النزاع الدولي الذي ال وفي كل الحاالت  .4

ال تحولنا من النزاع الدولي إلى الحرب المسلحة، وهي  استخدام الوسائل العسكرية لحسمه، وا 

مجال آخر من الدراسات األكاديمية تخص الدراسات العسكرية واالستراتيجية، وتمثل هذه الحالة 

   .(2) على في مراحل النزاعات الدوليةاألالنقطة القصوى أو 

وضع تكون فيه مجموعة معينة من األفراد سواء قبيلة أو  بأنهلي لنزاع الدو ا كما يعرف 

 مجموعة عرقية أو لغوية أو ثقافية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أي شيء آخر

ألن كل من هذه المجموعات يسعى تنخرط في تعارض مع مجموعة أو مجموعات أخرى معينة 

فالتعريف هنا ال يخرج عن المحاور الكبرى  ،(3)" لتحقيق أهداف متناقضة فعال أو تبدو أنها كذلك

                                                           
، م1991القاهرة ، مصر، إسماعيل صبري مقلد، العالقات السياسية الدولية: دراسة في األصول والنظريات، المكتبة األكاديمية،  - 1

 .223ص
  . 52ناصيف حتي، مرجع سابق، ص  يوسف - 2

، كاظمة للنشر والتوزيعجيمس دورتي و روبرت بالستغراف، النظريات المتضاربة في العالقات الدولية، ترجمة وليد عبد الحي،  - 3
 .14، ص م1985الكويت، 
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للنزاع الدولي، أي سعي كل طرف لتحقيق أهدافه المتناقضة مع أهداف الطرف اآلخر، أو قد تبدو 

ع في العملية النزاعية لتحقيق سكل وامتناقضة حسب تعبير الكاتبين، مما يؤدي إلى االنخراط بش

تنافس على القيم  بأنه (لويس كوسر) Lewis Coser الباحث االجتماعي ويعرفهالهدف المنشود. 

في ، و وعلى القوة والموارد يكون الهدف فيه بين المتنافسين هو تحييد أو تصفية أو إيذاء خصومهم

لتي تحدد لنا االقتراب من مفهوم النزاع الدولي هذا التعريف قدم لنا لويس كوسر المحاور التالية ا

 ومصادر تحريكه، وتتعلق بالنقاط التالية:  

 النزاع الدولي هو تنافس على القيم وعلى القوة والموارد.      .أ

هدف أو مجموعة أهداف وذلك على  الهدف من النزاع الدولي يكون من أجل تحقيق .ب

 .وقوة كل طرف حسب إمكانيات

لحدوث الصراع  أو رئيسياً   مساعداً عاماًل  النزاع فإنها ستكونى أسباب وفي الغالب تبق 

 الصراع في نقطته القصوى قد يؤدي إلى حالة الحرب. و النزاع، كما أن النزاع و 

 تعريفاً النزاع الدولي  عرفتالقواميس المتخصصة في المفاهيم والمصطلحات السياسية  إن 

واالصطالحية مع مصادر النزاعات الدولية واألدوات السياسية التعريفات اللغوية  ، تتداخل فيهشامالً 

في قاموس العلوم السياسية، الذي يعرف النزاع  هتناولتم لتسوية هذه النزاعات الدولية، وهو ما 

الدولي على أنه عدم االتفاق بين دولتين أو أكثر ، قد يصل إلى مرحلة المواجهة المسلحة، وقد 

ماسي أو االعتداء على حدود دولة ، أو االعتداء على المصالح تكون ناتجة عن تناقض دبلو 

الوطنية لدولة ما، أو عدم احترام القوانين الدولية ، أو التحرك بدافع اتفاق التعاون المتبادل بين 

الهيئات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية عدد ورغم تضاعف  ،دولتين ، أو قمع أقلية اثنية أو دينية

قلب و القارة اإلفريقية و  العربية المنطقة في خاصةالنزاعات الدولية  نها لم تستطع وقفالثانية، فإ

                                                           
 - ولد المؤلفات، من عدد وله االمريكية، المتحدة الواليات في وعاش برلين، في ولد والسياسة، االجتماع علم في عالم هو كوسر لويس 

 .م2003 عام في وتوفي م1913 عام في
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وأيضا هو الخالف على نقطة قانونية أو واقعية بين دولتين أو أشخاص  ،أوروبا في البلقان والقوقاز

عد ت  دول مختلفة ال  بين أفراد أعات التي تنشاز إن النالقانون الدولي من غير الدول، أي بمعنى 

أجنبية فهو  دولية ألنها نزاعات فردية أو إذا نشب نزاع بين دولة وأفراد من دولة أخرى نزاعات

 . (1) للمتنازعينا التعريف يشترط صفة الدولية ذيعتبر نزاع داخلي فه

بأنه تصادم بين إرادتين دوليتين سواء كان تصادم جزئي أو  النزاع الدولي ويمكن تعريف 

 .       (2) ى الطرف األخر للنزاع ودفعه للتنازل أو االنصياعكلي بهدف الضغط عل

بينما تعرفه المحكمة الدائمة للعدل الدولية بأنه " اختالف في وجهات النظر حول مسائل  

بشكل أو الشخصية  يةالواقع أو القانون أو تنافس في المصالح أو تعارض في وجهات النظر القانون

 .(3) "ه على نحو ال يدع مجاال للشك في إمكانية وجودهالنزاع واضحا بين أطراف يكون

ذا ت  عند هذا الحد من التعريفات المقدمة للنزاع الدولي من حيث أن هناك  م التوقفوا 

بعض النقاط المشتركة في تلك التعريفات، والقائمة على التناقض والتصادم واالختالف والتنازع بين 

يتضح  إلمكانيات وعناصر القوة والقيمف المتعلقة بالموارد واطرفين أو أكثر بسبب اإلرادات واألهدا

كان أكثر وضوحا من خالل تحديده لمفاهيم أساسية لمصادر النزاع   (لويس كوسر ) فيعر أن ت

النزاع الدولي  على القوة والموارد، ويمكن تعريفالدولي وهي: تنافس طرفين أو أكثر على القيم و 

لية من التأزم والتوتر في العالقات بين أطراف لديهم تضارب في بأنه حالة تمثل درجة عا أيضاً 

 .(4)المصالح واألهداف بشكل يختلف عن األزمة والخالف من حيث الحدة والمدى واألمد 

                                                           
  مير عبد العظيم العكيلي، القانون الدولي العام الجزء الثاني األحكام المنظمة للعالقات الدولية وقت السلمعبد األو عدنان طه الدوري  - 1

 .278ص م،1996 طرابلس،ليبيا،  المفتوحة، الجامعة ،2، ط والحرب
محمد محمد الفاخري، التسوية السلمية كوسيلة من وسائل حل الصراعات الدولية دراسة حالة التسوية المصرية اإلسرائيلية ، رسالة  - 2

 .18ص  ،م2008 ، ليبيا، بنغازي،ماجستير
 .127ص  ،م1991القاهرة ،مصر، ماجد إبراهيم علي، مبادئ العالقات الدولية ، دار النهضة العربية،  - 3
 .31، ص م2009طرابلس،  ليبيا، حمد علي األطرش، تسوية المنازعات الدولية، الدار األكاديمية،أ - 4
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ن يهدد األمن والسلم أالنزاع الذي يمكن لم ي عرف الجدير بالذكر إن ميثاق األمم المتحدة  

من  (34)لتقديرية لمجلس األمن الدولي طبقا لنص المادة الدوليين بل ترك هذا خاضعا للسلطة ا

 الميثاق.

النزاع الدولي بأنه صراع بين األشخاص الدوليين ألسباب سياسية أو  تعريفويمكن  

 حول نقطة ما تنتهي بالتصالح أو بالحرب. أيدولوجيةقانونية أو اقتصادية أو 

إال  ،فقط ف الذي يكون أطرافه دوالً ذلك الخال هو ولي في المفهوم الكالسيكيالنزاع الدو   

أن هذا المفهوم أصبح ناقصا وعاجزا عن تفسير بعض المظاهر الجديدة التي أصبح يحتويها 

الخالف الذي يقوم بين  هأما في المفهوم الحديث يعرف النزاع الدولي على أن ،المجتمع الدولي

و اقتصادي أو غيره، مما يرتبط أشخاص القانون الدولي العام، حول موضوع قانوني أو سياسي أ

 .(1) بالمصالح المادية والمعنوية للمجاالت المدنية والعسكرية أو غيرها

معنى ذلك أن هناك ارتباط بين الشخصية القانونية والنزاع الدولي، فقد يكون الخالف  

ة النزاعات تكون ذات طبيعغالبية إن قانوني كما قد يكون سياسي وقد يكون اقتصادي ونقول 

 :النزاع دوليًا في ثالث حاالت وهيويعد ، مختلطة

 النزاع الذي ينشأ بين دولة وأخرى. .1

 النزاع الذي ينشأ بين دولة ومنظمة دولية. .2

 النزاع الذي ينشأ بين منظمتين دوليتين. .3

 منازعات دولية:ال تدخل الحاالت التالية فيوال  

بيل منازعات األفراد التي نها تعتبر من قأل ،المنازعات التي تنشأ بين أفراد تابعين لدول مختلفة .1

 للقانون الدولي الخاص.تخضع 

                                                           
  .128ماجد ابراهيم علي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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ل المنازعات الداخلية ألنها تعتبر من قبي ،المنازعات التي تنشأ بين دولة ومواطني دولة أخرى .2

 .(1) للقانون الداخلي للدولة األولىالتي تخضع 

 مفاهيم أخرى ترتبط بمفهوم النزاعي: الثان مطلبال

بسبب التداخل والخلط الذي ، مرتبطة بالنزاعالخرى األ المفاهيم نابييتم مطلب لافي هذا  

   التالي: يحدث بينها وبين مفهوم النزاع وسيتم تناولها بالشكل

 التوتــــــــــر: أوالا 

ضرورة التمييز بين يدعو عدد من المتخصصين في علم السياسة والعالقات الدولية إلى      

، فالتوتر هو حالة عداء وتخوف وشكوك وتصور بتباين المصالح أو ربما نزاعوال التوتر مصطلحي

الرغبة في السيطرة أو تحقيق االنتقام، ويبقى ذلك كله في اإلطار الذي ال يتعدى ليشمل تعارضا 

اع، كما قد التوتر حالة سابقة عن النزاع وكثيرا ما رافقت حاالت التوتر انفجار للنز ففعليا وصريحا، 

عن التعاون القائم بيــــن المتنافسين، ويعود التوتر إلى مجموعة من المواقف  دلتوتر غير بعييكون ا

 . (2) والميول نتيجة الشك وعدم الثقة

مواقف صراعية ال تؤذي  هو ميرل مارسيل( ) Marcel Merle تعريف حسب والتوتر 

ظهار سلوك إ اف الستخدام أوإنما يعود إلى ميل األطر ، (3)إلى القوات المسلحة  للجوءمرحليا 

ألن هذا األخير يشير إلى  ليس كالنزاع، اً فالتوتر إذ ،ما جل الوصول إلى تسوية لحالةأالصراع من 

في حين ال يعدو  تعارض فعلي وصريح وجهود متبادلة بين األطراف للتأثير على بعضهم البعض،

ح، وعلى هذا يعد التوتر مرحلة التوتر أن يكون حالة عداء وتخوف وشكوك وتصور بتباين المصال

                                                           
  .34أحمد علي االطرش، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

 ،، مصرمشاكل الشرق األوسط ، مكتبة غريبخلدون ناجي معروف، تسوية المنازعات الدولية مع دراسة لبعض  و محمد نصر مهنا - 2
  .9، 8،، ص د. س. ن القاهرة ،

 - باريس في السياسية الدراسات ومعهد ،(السوربون)  باريس جامعة في الدولية العالقات اساتذة اكبر احد هو مارسيل ميرل. 
 .507، 506، ص م1986القاهرة،  ، مصر،ربيميرل مارسيل، سوسيولوجيا العالقات الدولية، ترجمة حسن نافعة، المستقبل الع - 3
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. وهو حالة من الخوف  (1)سابقة على النزاع وكثيرا ما ترتبط أسبابه ارتباطا وثيقا بأسباب النزاع

قل حدة عن النزاع أو أالمصالح الدولية عن بعضها بصورة والقلق وعدم الثقة بسبب اختالف 

 .(2)النزاع  الصراع، وفي ظل وجود التوتر ينتفي التعاون وهو حالة تسبق

 األزمــــــــــــة: ثانياا 

 لقد ركز الباحثون في تحديدهم لمفهوم األزمة على عدد من الخصائص التي تميزها عن 

مبينين هذه الخصائص على ا العالقات النزاعية بين الدول، غيرها من الصور التي توصف به

 النحو التالي:

    زمة.بسبب عدم توقع األالمفاجأة  .1

وتداخل عناصر األزمة وأسبابها وكذلك تعدد األطراف والقوى المؤثرة في بك وتشاتّعقد  .2

 حدوث األزمة وتطورها، وتعارض مصالحها.

 نقص وعدم دقة المعلومات. .3

 . (3) قصر أو ضيق الوقت المتاح لمواجهة األزمة .4

الذي اعتبر  (ماكليالند) McClelland التي أعطيت لألزمة تعريف ريفاتمن بين التعو  

. (4)" قصيرة تتميز بكثرة وكثافة األحداث فيها تفجيراتاألزمات الدولية هي عبارة عن " أن  فيه

ن األزمة هي حالة مؤقتة من االضطراب واختالل إ في القانون الدولي بعض الفقهاء ويرى 

التنظيم. ويمكن النظر إلى األزمة على أنها وضع أو حالة يحتمل أن يؤدي فيها التغيير في 

األزمة الدولية هي عبارة عن تصعيد حاد للفعل  " ماأإلى تغير فجائي وحاد في النتائج.   األسباب

                                                           
 .141، 140روبرت بالستغراف، مرجع سبق ذكره، ص و  جيمس دورتي - 1
 .21كره ، صذمحمد محمد الفاخري ، مرجع سبق  - 2
  .6، ص م1997القاهرة، مصر، عليوة السيد، إدارة األزمات والكوارث )حلول عملية ـ أساليب وقائية(، مركز القرار لالستشراقات، - 3
 - م1998 عام في وتوفي م1917 عام في ولد النفس، علم مجال في أمريكي باحث ماكليالند، سي ديفيد هو. 
دارة األزمات، دار األمين للنشر وا- 4  .124، ص م2004، ، القاهرةلتوزيع، مصرعثمان فاروق السيد، التفاوض وا 
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أي هي عملية انشقاق ت حدث تغييرات في مستوى الفعالية بين الدول وتؤدي إلى إذكاء  ورّد الفعل،

ة من تحول فجائي عن السلوك المعتاد بمعنى تداعي سلسل األزمة هيو . (1)" درجة التهديد واإلكراه

التفاعالت يترتب عليها نشوب موقف مفاجئ ينطوي على تهديد مباشر للقيم، أو المصالح الجوهرية 

مما يستلزم ضرورة اتخاذ قرارات سريعة في وقت ضيق وفي ظروف عدم التأكد وذلك حتى  للدولة،

كن ال شكل صدام عسكري أو مواجهة.  واألزمات غالبا ما تسبق الحروب، ول إلىاألزمة  تتحولال 

 .                                 (2)سلميا أو تجّمد أو تهدأ  أحياناً  الحروب، إذ تسّوى تؤدي كلها إلى

 ،ويقترب مفهوم األزمة من مفهوم النزاع، الذي يجسد تصارع إرادتين وتضاد مصالحهما 

أن النزاع يمكن  كما ،الذي يصل إلى درجة التدمير زمةاأل بلغ مستوى تأثيرال ي النزاع تأثير إال أن

وتتصف العالقة النزاعية  ،ستحيل تحديدها في األزمةياتجاهاته وأطرافه وأهدافه، التي تحديد أبعاده و 

عن األزمة، التي تنتهي بعد تحقيق نتائجها السلبية أو تختلف  جعلها ماوهو  دائما باالستمرارية،

 التمكن من مواجهتها.

 الحــــــــــرب: ثالثاا 

آخر وسيلة لتسوية المنازعات الدولية، سواء كانت حرب اجتماعية أو  هي حربال     

 تارتبطغير أن الحرب لتحقيق أهداف معينة. استخدام العنف التي تكون ب اقتصادية أو عسكرية

القوات  منظم باستعمال عنف باستعمال العنف، ولهذا جاءت في أغلب التعاريف على أنها

، الجيل األول وهي الحروب التي استخدم فيها رب إلى أربع أجيال، وقد تم تصنيف الحالمسلحة

ي، والجيل الثالث الذي استعمل فيه الرمح والسيف، والجيل الثاني التي استخدم فيه الطلق النار 

 األسلحة الذرية، أما الجيل الرابع من الحروب فقد صنف بأنه جيل الحرب بالوكالة.

                                                           
 ، لبنان،لعربية للتأليف والترجمة والنشرهذه(، ترجمة أكرم الديري، دار اليقظة احتى أيامنا  1789س، إدارة الحرب )من عام ففوللر ج - 1

 .93، 92، ص م1971 بيروت،
 يوليو،  57 العدد، لبنان، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، ة واإلسرائيلية لألزمات نموذجا(كمال حّماد، إدارة األزمات )اإلدارة األمريكي - 2

 م.20/04/2016تاريخ الدخول  b.lwww.lebarmy.gov م،2006
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الحرب بأنها "عمل من  (فون كالوزفيتزكارل )  Carl Von Clausewitzيعرف  

إن الحرب ال تخص ميدان العلوم أو  ،هيذ إرادتأعمال العنف يهدف إلى إرغام الخصم على تنف

ذا فقط تختلف عن المصالح الكبرى، وبه الفنون، ولكنها تخص الوجود االجتماعي، إنها نزاع بيـــــــن

صراع " هي الحرب بأن (غاستون بوتول) Gaston Bouthoul ويرى .(1)" النزاعات األخرى

وتتميز  ويشير إلى أن الحرب هي صورة من صور العنف، "مسلح ودموي بين جماعات منظمة

تؤدي إلى تدمير حياة بشرية ال تعدو أن تكون صراع أو  نه عندما الإالحرب بكونها دامية، إذ 

أن "الحرب هي األساليب  (ريمون أرون)   Raymond Aron ىير كما ، (2) تبادل تهديدات"

"بأنها اتصال عنيف بين  (كوينسي)  Quincy ويعرفها، "العنيفة للتنافس بين الوحدات السياسية

 .وحدات متميزة ولكن متشابهة"

ضد  الدولبه  هي عنف منظم تقومبأنها  فإن هناك من يعرف الحربمن جهة أخرى و   

القتل في  ألن أهم ما يمّيز دولة،م يّنفذ باسم أن العنف ليس هو الحرب ما لأي  ،بعضها البعض

بأن العنف المنفذ باسم وحدة سياسية ليس حربا ما لم هؤالء ويضيف  الحرب هو الطابع الرسمي،

ين أو قمع يكن موجها ضد وحدة سياسية أخرى، فالعنف الذي تلجأ إليه الدولة كإعدام المجرم

 .(3) ألنه موجه ضد األفراد القراصنة ليس حرباً 

                                                           
 - عام في وتوفي م1780 عام في ولد الحرب، مؤلفاته اهم من المانيا، في ولد بروسي، حربي ومؤرخ جنرال هو كالوزفيتز فون كارل 

 .م1831
 .92س، مرجع سبق ذكره، ص ففوللر ج - 1
 - م1980 عام في وتوفي م1906 عام في ولد االجتماع، علم في وعالم خبير فرنسي، باحث هو غاستون بوتول. 
بوتول غاستون، الحرب والمجتمع )تحليل اجتماعي للحروب ونتائجها االجتماعية والثقافية والنفسية(، ترجمة عباس الشربيني، دار  - 2

 .49، 48، ص م1983 بيروت، النهضة العربية ، لبنان،
 - الدولية العالقات في كتابات له وكانت الصناعي، بالمجتمع اهتم س،باري مدينة في ولد فرنسي، اجتماع عالم هو أرون ريمون 

 .م1983 عام في وتوفي م1905 عام في ولد الغربية، الديمقراطية في والنواقص الفلسفية والتناقضات
 - وزير منها قيادية مناصب عدة شغل ،(م1829-1825) الفترة خالل االمريكية المتحدة للواليات السادس الرئيس هو كوينسي 

 .  م1848 عام في وتوفي م،1767 عام في ولد االمريكية، للخارجية
 .295، 294يوسف ناصيف حتي، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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حيث  ،كمياً  الحرب تحديداً  لقد ذهب بعض الباحثين إلى أبعد من ذلك فحددوا العنف فيو  

عدد ، وتخلف مسلحةن الحروب بين الدول هي صراعات إ (رغديفيد سن) David Singerيرى 

 .  (1) من المصابين والقتلى

 جةنتي عدد من الضحايا وجود الحرب شروط بين من أن (سنغر ديفيد)  اعتبر فقد 

كونها ال عليه فإن الحرب تختلف عن النزاع  الحرب، مشروع بعنوان له دراسة فيالعسكرية  حربلل

في حين أن ، تتم إال في صورة واحدة، وبأسلوب واحد، وهو الصدام المسلح بين األطراف المتنازعة

وعموما . (2) اً أو إيديولوجي اقتصادياً  أو وأشكاله، فقد يكون سياسياالنزاع يمكن أن تتنوع مظاهره 

 قدرة كل منها تتفاوتو ، زمةتوثر العالقات الذي تنشأ عنه األ مرحلة متقدمة تأتي بعد الحربتعتبر 

ثم ينتقل  بالتوتر، من حيث درجة خطورتها وتهديدها للسلم واألمن الدوليين. فالنزاع يبدأ أول األمر

يمكن لها أن تتطور ى حرب محدودة إلى مرحلة األزمة الطويلة أو قصيرة المدى، والتي قد تقود إل

 . (3) شاملة لى حربإ

 للمحافظة على طرفيسعي من خاللها كل  طرفين أو أكثرالحرب صراع مسلح بين إن   

ناتج عن قتال مسلح  هي الحربف ،القوة األخر مستخدماً  طرفأهدافه ومصالحه في مواجهة ال

 . (4)تضارب المصالح 

صبة األمم على ضرورة اللجوء إلى التحكيم أو القضاء ع عهدمن  (12)أكدت المادة  لقد 

 وال العصبة، الدوليين أو إلى مجلس األمن الدولي في حالة حدوث نزاع بين الدول األعضاء في

عد إصدار قرار ب يحددها األطرافيجوز للدول المتنازعة اللجوء إلى الحرب قبل انتهاء مهلة 

                                                           
 - م2009 في وتوفي م1925 عام في ولد الحرب، في االمم مؤلفاته أهم ومن االمريكية، المتحدة الواليات من فيلسوف هو سنغر ديفيد. 
 .79م، ص 2003الغفار، فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربية ) دراسة نقدية تحليلية(، دار هومة الجزائر،  محمد أحمد عبد - 1
 .9محمد نصر مهنا وخلدون ناجي معروف، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 .95، ص م1992جراد عبد العزيز، العالقات الدولية، موفم للنشر، الجزائر،  - 3
 ، ليبيا،، الدار الجماهيريةت دراسة قانونية حول قضية لوكربيية محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعامفتاح عمر درباش، وال - 4

  .16ص  ،م1999 ،طرابلس
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نما قيدها فقط غير إن هذا النص .(1) التحكيم أو القضاء على خالف ميثاق  لم يحرم الحرب وا 

م الذي حرم استخدام القوة أو التهديد بها لحل المنازعات الدولية  1945عام األمم المتحدة الصادر 

 واعتمد على حل المنازعات الدولية بالطرق السياسية والقضائية.   

 التدخــــل: رابعاا 

بقصد إبقاء األمور كما  عدوانيةأخرى بطريقة مصالح دولة وتعديها على هو تعرض دولة  

ؤون الداخلية أو الخارجية ، أو هو عمل تقوم به دولة ما بهدف التدخل في الشهي عليه أو تغيرها

دولة أخرى شؤون جل التدخل في أ ما منتقوم به دولة  لذيالفعل اأو هو . (2) خريألدولة 

، وقد يكون التدخل تحت والضغطق اإلكراه إلرغامها على فعل معين أو االمتناع عليه عن طري

 . (3)غطاء الشرعية الدولية بغية تنفيذ قرار أممي 

 الصراع: خامساا 

الصراع  في التاريخ شواهد منهاو  لدولل االستراتيجيةبسبب تعارض الخطط الصراع ينشأ  

حيث إن الواليات  األيدولوجيةبسبب االختالف في  السابقبين الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي 

تحمل الفكر الرأسمالي وتقوم بنشره بينما االتحاد السوفيتي يحمل الفكر الشيوعي مريكية األالمتحدة 

القوى الكبرى، وبدأ هذا هذه مما جعل العالم ينقسم إلى معسكرين شرقي وغربي بسبب صراع 

سوفيتي وبروز القطبية االتحاد ال تفككم 1990 عامفي  ىع في ستينيات القرن الماضي وانتهالصرا

 .   مريكيةاألحادية بزعامة الواليات المتحدة األ

منحى آخر على  أخذ ألنهاالتحاد السوفييتي  تفككحتى بعد  ن هذا الصراع لم ينتهإ غير 

، حيث تحول إلى حالة من التنافس وبسط النفوذ بين روسيا نلى اآلإخالف الصراع التقليدي 

  ة األمريكية ولكن بشكل أقل حده مما كان عليه في فترة الحرب الباردة.االتحادية والواليات المتحد

                                                           
 .251ص  ،م1978بغداد ،العراق،  ،مطبعة دار السالم المنازعات الدولية، ،جابر الراوي - 1
 ،م 2012عمان،األردن،  ام في ظل المتغيرات الدولية العولمة ، دار الحامد ،طلعت جياد لجي الحديدي ، مبادي القانون الدولي الع - 2

 .118ص
 .229 ص ،م 1960 القاهرة،مصر، سموحي فوق العادة ، القانون الدولي العام ،  - 3
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 وأنواعهالنزاع الدولي أسباب  -المبحث الثاني

يرى أن  فقهاء القانون الدولي متنوعة وعديدة فالبعض من الدولي وأنواعه إن أسباب النزاع 

م ورؤساء الدول وهذا ي عد حكا من لدى بعض لعدواني الموجودةا سلوكالنزاع الدولي يرجع إلى ال

يرى أنه بسبب اإلخفاق في السياسات خر اآل، والبعض نسانعلى الوضع الطبيعي لإلاستثناء 

أنظار  نقلنزاع مع دولة أخرى ل بافتعالالى الخارج وذلك الداخلية تقوم الدولة بتصدير أزمتها 

في مواجهة هذا العدو بالده حكومة  لاللتفاف حول ات الداخلية مما يدفع الشعبشعبها عن اإلخفاق

 الخارجي.

 الدولي النزاع أسباب: المطلب األول

، ولهذا يرى العديد من تعارض مصالحها المختلفةن النزاع يحدث بين الدول بسبب إ 

 :لىت الدولية ان أسباب النزاع ترجع إفقهاء القانون الدولي والعالقا

 أسباب سياسي :أوالا 

أن االختالف في السياسات الخارجية  سابقا يتضح ناولهاتم تل التعريفات التي من خال 

االستراتيجية لهذه مصالح الأحيانًا للدخول في منازعات إقليمية ودولية مرتبطة بللدول قد يدفعها 

للخوض في منازعات دولية بسبب  أخرى يمكن لها أن تدفع هذه الدولوهناك أسباب  ،الدول

مشتركة مع دول أخرى، خاصة في المجال االقتصادي ارتباطها بمعاهدات واتفاقيات سياسية 

والعسكري، وخير مثال على ذلك ما تلتزم به دول حلف الشمال األطلسي )الناتو( من تطبيق لما 

النفوذ  ، والصراع السياسي ألجل توسيع قاعدةجاء في اتفاقيات الدفاع المشترك بين دول الحلف

.(1) ةدر الحرب الباسم إب نداكأالسوفيتي سابقًا والذي ع رف مريكية واالتحاد بين الواليات المتحدة األ

                                                           
 .100جراد عبد العزير، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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في حدوث النزاع، فأنظمة الحكم الدكتاتورية  ختالف أنظمة الحكم السياسية دور  ال أن كما 

الشمولية التي تقوم على حكم الفرد وتوريث الحكم قد يحدث نزاع بينها وبين دولة أخرى اعتمدت 

تبنت النظام  التيد من الدول العربية حدث بين عديها، وهذا ما النظام الديمقراطي كأسلوب حكم ف

   خر من أنظمة الحكم التي اعتمدت الملكية كأسلوب ومنهج لها.الجمهوري وبين عدد آ

لى حدوث نزاع يؤدي بدوره إ حول موضوع معينعدم تطابق الرؤى واختالفها  ولهذا فإن 

للتقريب بين وجهات النظر  االجتماعات الدولية لعقد المنظمات الدوليةيدفع  ما ووه إقليمي أو دولي

 . (1)للدول المتنازعة خوفا من تصعيد النزاع وتحوله إلى حرب أو صراع 

 أسباب اقتصادية  :ثانياا 

بسبب التنازع  ،تعتبر األسباب االقتصادية من األسباب الرئيسية للنزاع قديما وحتى اآلن 

من خالل وجود قوات من  جلياً  ويتضح ذلك ،وات الطبيعيةعلى المياه ومصادرها والمعادن والثر 

ي عليه أو تقوم والذي تستول ثروات الطبيعيةالجيش الفرنسي في بعض الدول اإلفريقية الغنية بال

 وقد، في األسواق العالمية بعد تصنيعهبأسعار مرتفعة فيما بعد  ه وتقوم ببيعهسرائه بأسعار بخشب

 .   (2) في بعض تلك الدول للحفاظ على خيراتها التي تنهب إلى ظهور حركات تحرر ي ذلكأد

إنتاج النفط، كان من أهم أسبابه هو الذي و الكويتي  -النزاع العراقي أيضاً  أمثلة ذلك منو  

حيث أن العراق كان يرغب في تقليل حجم اإلنتاج النفطي الكويتي حتى ترتفع أسعار النفط العالمية 

الديون بعد خروجه من كثرة من  لوقت، خاصة وأن العراق كان منهكاً والتي كانت متدنية في ذلك ا

بحرب  تع رف يرانية وهي الحرب التيمع الجمهورية اإلسالمية اإلستمرت لسنوات ا حرب طويلة

إضافة الى النزاع على حقل الرميلة النفطي وهو حقل مشترك  ،م(1989-1980) الخليج األولى

                                                           
أكاديمية  رسالة ماجستير دولية في ظل الهيمنة األمريكية ،دور مجلس األمن في تسوية المنازعات ال أحمد الشعاب الزروق ، - 1

 .50ص ،م2010،الدراسات العليا، ليبيا، طرابلس 
 . 24ص ، ذكره سبق مرجع ، الفاخري محمد محمد - 2
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أثناء انشغال العراق  دولة الكويت بالقيام بأعمال سرقة لهذا الحقلبين البلدين، حيث اتهمت العراق 

م باجتياح الكويت 1990أغسطس  2 بتاريخيران، وبسبب هذا قام الجيش العراقي بالحرب مع إ

 .(1)لى العراق ضمها إوالسيطرة عليها في يومين و 

سد النهضة على  المصري في مواجهة أثيوبيا التي تقوم ببناء -النزاع السوداني كما أن  

لدول المجرى التي منها السودان ومصر مما المياه كمية نقص في والذي سبب حوض نهر النيل 

والحيوانية  الزراعيةر بالثروة ضر الترتب عليه سي ن ذلكأل خيرة إلى استنكار هذا اإلجراءدفع باأل

 .  لكلتا الدولتين

 أسباب دينية   :ثالثاا 

في النزعات الدولية قديما وحديثا، ففي العصور الوسطى  باً كان والزال العامل الديني سب 

هويتها  اإلسالمية من أجل تغييرو المناطق العربية  إلىالكنيسة بإرسال حمالت صليبية  قامت

، وما يشاهد اليوم من عدوان على العديد من الدول العربية واإلسالمية والتدخل والتبشير بالمسيحية

االبن في خطاباته السياسية المتكررة  (جورج بوش)ره الرئيس األمريكي ، وما ذكفي شؤنها الداخلية

حدث في أفغانستان ما أن هذه حرب صليبية على اإلسالم، و  سبتمبري عشر من دبعد أحدات الحا

  شاهد على ذلك. م لهو خير2003م والعراق في 2001في العام 

   اجتماعيةأسباب : رابعاا 

دم االستقرار بسبب الهوة بين القيادة السياسية والشعب وع دولاالضطرابات داخل الإن  

الفتعال نزاع قد يدفع القيادة  ،وغياب الوحدة الوطنية وعدم االصطفاف خلف الحكومة ومؤسساتها

 Benito Mussolin فعله لتحقيق الوحدة الداخلية، ويتضح هذا من خالل مادولي مع دولة أخرى 

وجود  كما إن ج من األزمات الداخلية والمعارضة الشعبية له.أثيوبيا للخرو  باحتالل ،(موسليني)

                                                           
 م.10/08/2016، تاريخ الدخول  ar.m.wikipedia.orgم، 25/7/2016، الموسوعة الحرة الغزو العراقي للكويت، وكيبيديا - 1
 - لقب عليه أطلق الفاشية، الحركة سسيمؤ  من وهو وزرائها، ورئيس إيطاليا رئيس منصب شغل موسوليني، بينيتو هو موسليني 

 .م1945 عام في توفي الدوتشي،
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ن هذه لمسببات للنزاعات الدولية ، حيث إمن أهم ايعتبر األقليات العرقية أو الدينية في دولة ما 

وترتكب في حقها العديد من الجرائم  ،والقتل الجماعي لالضطهاداألقليات في الغالب تتعرض 

كار فيتم شجب واستن ،نساني و األعراف والمعاهدات والمواثيق الدوليةالمخالفة للقانون الدولي اإل

ويمكن أن يتطور هذا  أو أكثر دولتينة مما قد ينجم عليه نزاع بين قليهذه الممارسات ضد هذه األ

ذات األقلية اإلسالمية عندما أعلن  ، وهذا ما حدث في البوسنة والهرسك(1) الصراع إلى أيديولوجي

مجازر  بارتكابحيين يم عن يوغوسالفيا، فقام الصرب المس1992 عامقاللهم في المسلمون است

حيث اعتبرت من  ،بشعة في حق هذه األقلية من قتل جماعي وتهجير وتطهير عرقي واغتصاب

 م نفذها1995رائم حدوث حرب في أغسطس الجرائم الموجهة ضد اإلنسانية، وترتب على هذه الج

   .  (2)د الصربحلف الناتو عبر حملة جوية ض

 أسباب جغرافية أو سكانية :خامساا 

 ،أخرى ةعلى حساب دوللدولة ما الجغرافي  ألطماع التوسع نتيجة هذه األسباب تأتي 

النزاع الحدودي  ة ذلك، ومن أمثلوذلك ألجل السيطرة على ثرواتها أو موقعها الجغرافي االستراتيجي

ي حاليب تالسوداني الذي ال يزال قائمًا على منطق -صريوالنزاع الم ريتريا ،أبين أثيوبيا و الحاصل 

إلى اآلن على منطقة الصحراء  المغربي الذي اليزال قائماً  -والنزاع الجزائري وشالتين الحدوديتين،

 .   الغربية، والنزاع بين دولة قطر والبحرين حول الجزر المتنازع عليها بين البلدين

بب الضغط السكاني والتعداد الهائل للبشر مما يدفع وقد يكون النزاع ألسباب سكانية بس 

 يهترتب علالسكانية وهو ما يالدولة لالستيالء على جزء من إقليم دولة أخرى من أجل حل مشكلتها 

 نشوب نزاع. 

                                                           
م، 61/3/2016 جامعة دهوك، العراق، كردستان، أسباب نشوب النزاعات، مركز دراسات السالم، - 1

@peaceconflictstudies.uodم.5/4/2016خ الدخول ، تاري  

، تاريخ الدخول www.marefa.orgم، 12/6/2016الواليات المتحدة األمريكية، نيويورك،  البوسنة والهرسك، موقع معرفة، - 2
 .م3/7/2016
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 أسباب عسكرية :سادساا 

اول إن النزاع قد يحدث بين دولتين عندما تسعى أحداهما الى تطوير قوتها العسكرية فتح 

، متالك هذه القوة التي يمكن لها أن تحدث تغيير في توازن القوى الدوليةأخرى منعها من ادولة 

 الصراع على من يكون هو األقوىف ،اب النزاع في العصور القديمةأسب همأمن كان هذا السبب و 

، وقد ظهر هذا أيضا في العصور في التصادم بين عدة امبراطوريات عبر التاريخ  اكان سببً 

 الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي سابقًا والذي أطلق عليهمن خالل سباق التسلح بين  ثةالحدي

صاروخية من تجارب الشمالية في السنوات األخيرة  تقوم به كوريا ، وماالحرب الباردة اسم نداكأ

، على هذا النوع من أسباب الصراع شاهدخير العسكرية  تقليدية ونووية ألجل تعزيز ترسانتها

ع الكوري الشمالي والذي هذا المشرو  تقف بكل قوتها ضد الواليات المتحدة األمريكيةخاصة وأن 

 .  (1) ن يخلق توازن جديد للقوة في العالميمكن له أ

 الدولي النزاع أنواع: المطلب الثاني

فقهاء  عات الدولية قد تكون ذات طبيعة قانونية أو سياسية ويصنفها بعضان النز إ 

 فقد تكون ثنائية أو جماعية أو متكافئة. فنية، أما من حيث أنواعها نهاأب لدوليةالعالقات ا

د كان تقع المنازعات بين الدول كما تقع بين األفراد، وهي كانت وما تزال قائمة، ولقو  

طالما أن  الدولية، وهذا أمر طبيعي ومنطقي معنيًا دومًا بحل المنازعات القانون الدولي عبر تاريخه

ذلك المنازعات هي أحد األهداف الرئيسية ألي قانون على أي مستوى، ويتبع القانون في  معالجة

، إما الطريقة الوقائية أو االستباقية والتي تكون قبل نشوب النزاع أو منعه من إحدى الطريقتين

ه بعد الوقوع، أما األسلوب الثاني فهي الطريقة العالجية التي تهدف إلى تسوية النزاع وتالفي نتائج

ن هدفها لى مؤسسات قوية تعمل بطريقة مهنية يكو حتاج المجتمع الدولي لتحقيق هذا إ، ويوقوعه
                                                           

 العليا، تالدراسا كاديميةأ ماجستير، رسالة العربية، الدول جامعة إطار في المنازعات تسوية تعيق التي العوامل شادي، سعد ناصر - 1
 .20 ،19ص م،2007ليبيا،
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ن الكريم إلى تسوية النزاعات حال ولقد أشار القرآ من والسلم الدوليين.األول قبل أي شيء حفظ األ

بغت أحداهما على وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن  حدوثها في قوله تعالى 

حتى تفئ الى امر اهلل فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والقسط إن اهلل األخرى فقاتلوا التي تبغي 

يحب المقسطين 
 (1).  

 :إلى ف المنازعات الدوليةوتصنّ   

المنازعات السياسية: وهي تلك التي يطالب فيها أحد األطراف بتعديل األوضاع القانونية  .1

 السياسية.و ه المنازعات بالطرق الدبلوماسية حل مثل هذويتم  ،القائمة

المنازعات القانونية: يكون األطراف فيها مختلفين على تطبيق أو تفسير قانون قائم، أو معاهدة  .2

أو  ن على تفسيرها، وعادة ما يتم حل هذه المنازعات عن طريق التحكيماالطرف اختلفدولية 

ول، ولقد نصت الفقرة سوية بالمقارنة مع النوع األلة الت، فهي سهباللجوء إلى المحاكم الدولية

حالة المنازعات القانونية الى من ميثاق األمم المتحدة على أن يتم إ (36)من المادة  (3)

 .(2)من الدولية بموجب توصية من مجلس األ محكمة العدل

كون النزاع قانوني المنازعات المختلطة: وهي مزيج من الخالقات السياسية والقانونية مثل أن ي .3

 .(3) ا من التصنيفين السابقينترتب عليه نزاع سياسي فهذا التصنيف يشكل مزيجً 

 :وهيأخرى  أنواع إلىخرون بينما يقسمها فقهاء آ  

فقد يكون النزاع ثنائيا بين دولتين فقط أو جماعيا بين  :من حيث أطراف النزاع. أوالا 

ن يكون بين دولة أو أ، ارضها مع بعضهاابك المصالح وتعشمجموعة من الدول بسبب ت
                                                           

 .9سورة الحجرات، اآلية القرآن الكريم،  - 1

، تاريخ الدخول  www.marefa.org تسوية النزاعات الدولية، موقع المعرفة، الواليات المتحدة األمريكية، نيويورك، ب. ت. ن،  - 2
 م.17/9/2017

 .54، 53مرجع سبق ذكره ، ص أحمد الشعاب الزروق ، - 3



28 

ومنظمة دولية، ويعد أيضًا نزاعًا دوليًا ما يقع بين منظمتين دوليتين، ولكي يكون النزاع 

على  دوليًا يجب أن يكون أطرافه من أشخاص القانون الدولي، ويمكن تقسيم هذا النوع

 النحو التالي:

بسبب كثرة المصالح بصعوبة  تسويته، وهو متعدد األطراف ويتم النزاع الدولي الكبير .أ
 النزاع.هذا المتشابكة، كما أن هناك هوة كبيرة بين أطراف 

في الغالب يكون هذا النوع ، و تنحصر أطرافه بين دولتين متجاورتينو  النزاع الدولي الصغير .ب
يتم تسوية مثل هذا النوع من النزاعات عبر وسائل التسوية و ، لة الحدود وترسيمهاحول مسأ

فريقي، دودي الذي وقع في منطقة القرن اإل، ومثال على ذلك النزاع الح(1)والقانونية اسية السي
من شهر مايو عام  ستمرارثريا والذي بين كل من أثيوبيا و أحيث اندلع النزاع العسكري 

مئات الماليين من الدوالرات على هذه  اننفقت الدولتأ، حيث م2000م إلى مايو عام 1998
، ه الحربالف من الضحايا كنتيجة مباشرة لهذكذلك عن سقوط عشرات اآل رب وأسفرتالح

تأسست لجنة  نتهاء الحربوبعد اثيوبيا، ة تغيرات طفيفة في الحدود لصالح أوكانت النتيج
م منطقة النزاع الى رثرية من قبل األمم المتحدة والتي قضت بأن يتم ضاأل -ثيوبية األ الحدود

 .(2) رثرياأ
وهو الذي يحدث ضد أحد المكونات الثقافية في المجتمع من األقليات عند بير، نزاع داخلي ك .ج

بتطهير عرق معين أو مجموعة  مباالتهاقيام الدولة بنفسها أو تحت أشرافها أو في حالة عدم 
باإلبادة، مما يدفع هذه الجماعات المضطهدة الي  دينية بالقتل الجماعي أو بالتهجير أو

وخير ول الجوار، فتتحول القضية من داخلية الى ذات اهتمام دولي، الهروب والتدفق الى د
م(، من مجازر 1994 -1990ن ) خالل الفترة الممتدة مما حدث في روندا على ذلك  شاهد
ال  ألف ضحية في مدة 800أكثر من  ضحاياهمبلغ عدد والتي في حق التوتسي  مروعة

                                                           
تاريخ  ،sp.com-www.journalم، 24/4/2015 الجزائر، ،مجلة العلوم السياسية والعالقات الدوليةتصنيف النزاعات الدولية،  - 1

 م.2/7/2016الدخول 

 م.19/9/2017، تاريخ الدخول  r.wikipedia.orgaالحرب االثيوبية االرثرية، ويكبيديا الموسوعة الحرة، ب. ت. ن،   - 2
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ضافة الى األمم المتحدة إلقليمية والدولية باإليد من الدول ادستدعى العمائة يوم، مما ا تتجاوز
 .(1)لى مسألة دولية ومجلس األمن للتدخل بسبب تطور األمور إ

يكون على المنازعات أن تقسيم  ت وولتز() كين Kenneth waltz من جهة أخرى يرى 

 تي:النحو اآل

، أو ندولتين قويتيقة مباشرة عبر المواجهة بين ، سواء كان ذلك بطرينزاع بين القوى الكبرى .1

للخصم والتي تقوم بدورها النزاعي ة وم كل منهما بدعم دولة أخرى مناوأبأن يق غير مباشرة

 .بالوكالة عن الدولة الكبرى

النزاع الذي ينشأ بين أطراف الحلف الواحد، والتي يتم تسويتها من قبل أحد دول الحلف نفسه  .2

 قبل تفاقمه.

ارجي، والذي يهدف لتغيير نظام الحكم واستبداله بنظام النزاع الداخلي المدعوم من طرف خ .3

 موالي لهذه الدولة.   

حدى جارتها بينما قد  :من حيث النطاق الجغرافي ثانياا. يكون النزاع الدولي إقليميا بين دولة وا 

وأخطر على األمن النوع أكبر  هذا أثيرتيكون عالميا مثل الحرب العالمية األولى والثانية ف

العالم في فترة معينة  الذي تتنافس عليه الدول الكبرى وقسم ، وهو صراع النفوذلدوليينوالسلم ا

 لى معسكرين شرقي وغربي.من الزمن إ

ة التي تنشأ بين وهي النزاعات الدولية المسلحهناك منازعات خطيرة  :من حيث الخطورة ثالثاا.

ل وضم األراضي واالعتداء كاالحتال تترجم على األرض،لدولتين أو أكثر، القوة العسكرية 

، ، والتي تكون عبر استخدام العنف خاصة في المناطق المهمةوتوجيه الضربات العسكرية

وأخرى متوسطة الخطورة كمصادرة أموال دولة أو االعتداء على رعاياها أثناء تواجدهم على 

                                                           
تاريخ الدخول ،  www.aljazeera.netم، 6/12/2007ماعية في رواندا.. بين المسؤولية المحلية والدولية، الجزيرة نت، بادة الجاإل - 1

 م.5/7/2016
 - ألنه السالم يجلب النووي السالح بأن يرى وهو م2013 عام وتوفي م1924 عام في ولد أمريكي وسياسي فيلسوف هو وولتز كينت 

 .الحديثة الواقعية النظرية مؤسسي من وهو الحروب، ضد رادًعا يعتبر
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ها وقطع العالقات أراضيها، والنوع األخير قليل الخطورة كطرد الدبلوماسيين أو وقف التعامل مع

 .(1) الدبلوماسية

يكون ذلك من حيث تكافؤ الطرفين المتنازعين أو وجود اختالل في  :من حيث التكافؤ. رابعاا 

نتائج على  نصر مهم في النزاع الدولي حيث أن لهإن التوازن ع .(2) ميزان القوة بين الطرفين

، لذلك وث خلل في العالقات الدوليةالدولي، فالنزاع في ذاته هو بسبب حد هد اإلقليمي أوالمش

مما هو عليه، فالطرف األقوى الوضع سوأ فإنه في حالة عدم تكافؤ أطراف النزاع سيزداد 

سيرتب عليه أثار سلبية تظهر نتائجها مع مرور  سيفرض إرادته على من هو أضعف منه مما

  الوقت.

ي النزاع الدولي عديدة منها الوسائل المستخدمة فإن  من حيث الوسائل المستخدمة:. خامساا 

الحق فهنا وسيلة النزاع كانت بالطلب  ذاخر لهعين يقابله إنكار الطرف اآلالدول بحق م ادعاء

ن هناك إغير أو استخدام الوسائل السياسية والقضائية في النزاع لتسويته، وجوبهت بالرفض، 

 .(3) أو استخدامها فعالً  القوة باستخداموسائل أخرى يمكن أن تستخدم في النزاع كالتهديد 

 

 

 

                                                           
 ،16127 رقم لعدد، اليمن، اللصحافة والطباعة والنشر اكتوبر 14صحيفة حسين الحضوري، أنواع النزاعات المسلحة،  - 1

 م.17/9/2017،  تاريخ الدخول  www.14october.comم، 23/7/2014
 .27ص ذكره، سبق مرجع الفاخري، محمد محمد - 2
 .28جع نفسه، ص المر  - 3
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 الثاني الفصل

 السياسية بالوسائل الدولية منازعاتال تسوية

 

 الدبلوماسية بالوسائلالدولية  المنازعات تسوية - األول المبحث

 الحميدة والمساعي المفاوضات: األول المطلب •

  والتحقيق والتوفيق الوساطة: الثاني المطلب •

 الدولية المنازعات تسوية في قليميةواإل الدولية منظماتالدور  – الثاني المبحث

 في تسوية المنازعات الدولية المتحدة األمم دور: األول المطلب •

 في تسوية المنازعات الدولية  قليميةاإل المنظمات دور: الثاني المطلب •

 

 

 



32 

 لثانيالفصل ا

 تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السياسية

صالح مع فإن النزاع ينشأ بين الدول بسبب تعارض الم ولي الفصل األف مما سبق ذكره 

رادات القومية للدول وتعارضها مما يدفع المجتمع الدولي للتدخل لحل بعضها البعض أي تنازع اإل

ومن هنا يظهر مفهوم التسوية والذي يعني هذا النزاع قبل أن يتفاقم وتحدث حرب بين المتنازعين 

 . قوة العسكريةن استخدام الع النزاع بعيداً  حل

تعريف يمكن ، و نهاء النزاع بوسيلة سلميةإن على ن التسوية هي اتفاق بين المتنازعيإ 

 فأكثر. اع أو صراع قائم بين طرفينلمعالجة نز  المبذولةالتسوية بأنها الجهود 

زاع بعيدا عن التوفيق بين أطراف النومحاوالت التسوية السياسية هي المفاوضات  

  تية:اآلبعاد في األ تتثمل عناصر التسويةفإن  ناه خدام القوة ومناست

  .النزاعطراف المرتبطة بعدد األ .1

  ا.شمولية التسوية أو محدوديته  .2

  .عنصر الوقت في التسوية  .3

  .الصراع ألطرافهلية القانونية األ .4

 الدبلوماسيةبالوسائل الدولية  المنازعات تسوية –األول المبحث 

والمراسالت التي تعني الوثائق مرة و  ألول بالد اإلغريقة الدبلوماسية في استخدمت كلم 

 .للناسالتصاريح التي يعطيها القضاة  وتشمل كذلكغريق في معامالتهم تبادلها حكام اإل

 كانوا والذين الرسل طريق عن يرسل الذي الكتاب تعني كانت قديما العرب عند أما 

 . (1) أعداء الطرفين كان ن  ا  و  حتى ،ليهإ المرسل لدى بالحماية يتمتعون

                                                           
 . 16،  15م ، ص2004ردن، عمان، دار مجدالوي للنشر والتوزيع ، األعطا محمد صالح زهرة ، في النظرية الدبلوماسية ،  - 1
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علم العالقات القائمة بين الدول بسبب  هيبأن الدبلوماسية  (كالفو)  Calvo ويرى 

   Pannikar نإفي حين  ،انون الدولي واالتفاقيات الدوليةمصالحها المترابطة بموجب الق

 .  ومي لتحديد العالقات بين الدولعرفها بأنها العمل الحك (بانيكار)

  والمساعي الحميدة المفاوضاتاألول: المطلب 

الخارجية للدولة والمتعلقة بمسألة  هدافألا تحقيق جلأ من تدابير تتخذالمفاوضات هي  

لقد نص ميثاق و  ،(2)والحروب  النزاع عن بعيدا سلمية بطريقة الدولية العالقات قيادة أي ،(1) ما

يمكن له أن نزاع لبأنه يجب على أي أطراف ( 33) األمم المتحدة في الفصل السادس من المادة

والمساعي الحميدة السلم الدوليين أن يقوموا بحله بالطرق السلمية كالمفاوضات من و يهدد األ

 .(3)والتحقيق والتوفيق والوساطة والتحكيم والمحاكمة القضائية 

اع يختص بفحص أي نز من نفس الميثاق بأن مجلس األمن  (34)وكما نصت المادة  

بأنه  (1/ 35) ، وأيضا نصت المادةمن والسلم الدوليينهدد األيولي د احتكاكلى إدولي قد يؤدي 

و الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى وجود نزاع أه مجلس األمن بالمتحدة أن ين باألمملكل عضو 

 .(34)هو وارد في المادة  يهدد األمن العالمي حسب ما

ها عرض فيما بينفي حال فشلها في تسوية النزاع  ةكما يجب على الدول المتنازع 

مم من ميثاق األ (37/1) نصت عليه المادة من وهذا حسب ماموضوع النزاع على مجلس األ

  المتحدة.

                                                           
 - من الدبلوماسيين الحماية طلب يتجنب الذي كالفو بمبدأ يعرف ما صاحب وهو األرجنتين، من القانون، في فقيه كالفو، كارلوس هو 

 . الغرب طنينالموا قبل
 - والدبلوماسي والسياسي العمل في طويلة خبرة وله العواصم من وغيرها باريس في سفيراً  عمل هندي، دبلوماسي بانيكار، سردار هو. 
 . 21 ،19ص م،2011، االسكندرية مصر، ، الجامعي الفكر دار ، الدبلوماسي القانون ، حمودة سعيد منتصر - 1
 . 421م، ص1990لقانون الدولي العام ، المطبعة التجارية الحديثة ، مصر، القاهرة ، براهيم العناني ، اإ - 2

 م.15/05/2016تاريخ الدخول   .www.un.orgمم المتحدة ، الموقع الرسمي لألمم المتحدة ، ميثاق األ - 3
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    الا: المفاوضاتأو 

 السياسية والعلوم النفس وعلم واللغوية االجتماعية العلوم فيه تختلط علم يعتبر والتفاوض 

والمفاوضة  .فراداأل أو الدول بين العالقة للمشاكل حل لىإ الوصول بهدف ليةالدو  العالقات وعلم

تكون مع أصحاب الشأن أجل الوصول الى تسوية الخالف، و والمجادلة من  اآلراءلغة تعني تبادل 

 في موضوع الخالف. 

فتح باب النقاش بين المتنازعين لغرض الوصول الى اتفاق عن تعني ف اصطالحاً  ماأ 

 .(1) مكلفين من الطرفين المتنازعين دبلوماسيينخاص طريق أش

 كثرها قبوالً أ يضاأتسوية المنازعات الدولية و قدم الطرق في فض و أوتعتبر المفاوضات من  

 . (2) طراف المنازعةأن م

محادثات بين طرفين وهو ولى من مراحل الحوار بين المتحاربين أالتفاوض مرحلة ويعتبر  

 . (3)طراف الصراع ألى حل يرضي جميع إراع بهدف الوصول طراف الصأكثر من أو أ

على وذلك المختلفة للخصوم النظر وجهات و  اآلراءلمفاوضات وسيلة لعرض ن اإلهذا ف 

طاولة الحوار بهدف تقريبها والخروج بحل يرضي جميع االطراف التي قد تكون دول أو دولة 

تكون مباشرة وعلنية أو غير مباشرة أو سرية  ، كما أنها قدطرافأو متعددة األ ثنائيةومنظمة أي 

المفاوضات تمر بعدة و  .لى صلب الموضوعإثم تنتقل تشاوري  ءلقامن خالل وتبدأ بشكل تمهيدي 

ونتائجه غير  ينتهي أحيانا ال الحوار نإغير  امراحله أحدفشل الحوار في أن ت ويمكن لهامراحل 

و الجماعية منها تفاقيات الدولية سواء الثنائية أمن اال العديدنصت  ولقد .(4) ألطرافه قانوناً ملزمة 

الموقعين عليها  هذه االتفاقيات ألزمتو  ،(5)اعتماد المفاوضات كطريق للحل وتسوية النزاععلى 

                                                           
 . 282ص مرجع سبق ذكره،العظيم العكيلي،  عبد األمير عبدو عدنان طه الدوري  - 1
 .449، ص م2004زي، بنغا ليبيا، ،الدولي االقليم واالفاق الجديدة، دار الكتب الوطنية ، القانونى عبداهلل ابو القاسم خشيممصطف - 2
 . 42، 39ص ، م2012 ، القاهرة مصر، والتوزيع، للنشر طيبة مؤسسة ، والدبلوماسية التفاوض فن عبدالحميد، محمد صالح - 3
 .719، صم2008بيروت، لبنان، لنشر والتوزيع، العام، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات وا وليد بيطار، القانون الدولي - 4
م، 2008 ،القاهرة مصر، ربية، دار النهضة الع، 2ط رياض صالح أبو العطا، دور القانون الدولي العام في مجال حماية البيئية،  - 5

  .155ص
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ويجب عند القبول بالمفاوضات في ، ةباللجوء للمفاوضات لحل نزاعاتها المتعلقة بموضوع االتفاقي

 .(1)غرض الوصول الى تسوية للنية أن يتم بإرادة حقيقية التسوية وتطبيقا لمبدأ حسن ا

بالنسبة للدول غلب االحيان عن طريق وزراء خارجية الخصوم أوقد تتم المفاوضات في  

و عن طريق عقد مؤتمر دولي أبادل مذكرات مكتوبة بين الطرفين، او بتشفويا وقد يكون التفاوض 

 .(2) بأطراف النزاعخاص 

تسوية المنازعات الدولية  خالل عمليةمفاوضات تتميز باليسر والمرونة لاإجراءات كما أن  

االستقرار في  منها فهي تعزز وتساعد على ةو الفنيأ ةأو القانوني ةأو المادي ةالمختلفة سواء السياسي

وفي حال المتخاصمة  لألطرافتبدأ بسقف عالي من المطالب  عادة ، كما أنهاالعالقات الدولية

ومن هنا  .(3)المطالب بشكل مرضي للمتنازعين  مستوى من أدنيتصل الى أن  يمكننجاحها 

تهبط من المطالب ثم  األقصىالمفاوضات بأنها تبدأ بالحد  (وانتغمور )  Morgenthauعرف 

، ومن هنا من المطالب شيء بأدنىقناع والضغط للقبول خذ والرد واإلشيئا فشيئا بعد عملية من األ

  :فاوضات وهمانوعين من الميتحدد 

وهي محددة لموضوع النزاع مسبقا ويجب أن تكون كافة المطالب  :المفاوضات البسيطة. 1

التي تدور حول ترسيم الحدود البرية أو  كالمفاوضات، مطروحة واضحة فيها لكل المفاوضينال

 .(4)البحرية للدول أو حول توزيع مياه نهر بين دولتين 

ر ي التي تدور حول مواضيع معقدة والمطالب تكون فيها غيوه :المفاوضات االستراتيجية. 2

حيانا أطراف وتكون المفاوضات للتأثير على األهذه كما أن هناك عوامل كثيرة تدخل في  .واضحة

                                                           
، بيروت لبنان،  شر والتوزيع ،ي العام ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنسليم حداد ، القانون الدول و محمد عرب صاصيال - 1

 .594صم، 2008
 .728، ص م1993االسكندرية، مصر، علي صادق أبوهيف، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف،  - 2
 . 98 ص ، القاهرة مصر، ،2006، االدارية للتنمية العربية المنظمة منشورات - 3
 - عدة له وكانت العشرين، القرن في الدولية السياسة رواد أحد من األمريكية، المتحدة الواليات في وعاش ألمانيا، في ولد مورغانتو نزها 

 (.م1980 -1904) الدولية، العالقات نظرية في إسهامات
  .148ص عطا محمد صالح زهرة ، مرجع سبق ذكره ، - 4
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و فرض الضرائب أشكل التهديد كالحصار  تتخذفي شكل مساعدات اقتصادية أو دعم عسكري أو 

 . الفصل الثالثفي الوسائل بشكل مفصل  طرق لهذهيتم الت. وس(1) الجمركية وغيرها

هداف القومية فهي أيضا وسيلة لتحقيق األ للتسوية السلميةوكما أن المفاوضات وسيلة  

 وهي:ن تسبق العملية التفاوضية عدة مراحل أ. ويجب (2)للدول المتفاوضة 

 .النزاع معروفًا ومحددًا ومحصوراً أن يكون  .1

 .ن تكون البيئة مالئمة للتفاوضأ .2

 .المفاوضات مناسباً ن يكون توقيت أ .3

 .لمفاوضين المتعلقة بالنزاع جاهزةن تكون مستندات ووثائق اأ .4

 .(3)وضع حلول ومقترحات بديلة تكون جاهزة في حالة فشل المقترحات السابقة  .5

و عبر طرف ثالث أريق عن ط وذلكالمفاوضات قد تكون غير مباشرة بين المتنازعين و   

حيانًا بعد نشوب أتي المفاوضات تأيضًا أ، و الطلبات بين الخصوم بنقل طراف يقوموسيط بين األ

أو إنهاء لنزاع طويل لم يتمكن أي من  نار إطالقبهدف التوصل لوقف أو شاملة  حرب محدودة

ات موسعة لى مفاوضن هذا النوع من المفاوضات يحتاج إغير أ .طرفيه من حسم النزاع لصالحه

م الذي قامت 1991عام تمر مدريد د هذا جليًا في مؤ لتسوية، وتجسلى اومشاورات حثيثة للوصول إ

جيع عدد من الدول العربية تشمريكية وروسيا بهدف محاولة عايته كل من الواليات المتحدة األبر 

، وكان سرائيلللسالم مع إ مصر التي قامت بالتوقيع على اتفاقية كامب ديفيدحذو  للحذو

 (السلطة الفلسطينية واألردن وسوريا ولبنان)  و ب بين إسرائيلالمستهدف من هذا المؤتمر التقري

في حالة مواجهة مع إسرائيل، وبعد مفاوضات سرية جرت بين الجانب الفلسطيني  واكان مألنه
                                                           

 .57ص  ،كرهمرجع سبق ذأحمد الشعاب الزروق ،  - 1
، ليبيا، فريقيا دراسة حالة النزاع االرتيري االثيوبي ، رسالة ماجستيرأ، تسوية المنازعات الحدودية في  احمد التواتي احمد قبني - 2

 . 11ص  ،م2008طرابلس،
 .100مرجع سبق ذكره ، ص  دارية،العربية للتنمية اإل منشورات المنظمة - 3
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الطرفين في الواليات المتحدة  واإلسرائيلي برعاية النرويج تم التوقيع على اتفاقية أوسلو بين

ح سلطة حكم ذاتي مؤقتة للفلسطينيين يعقبه إقامة دولتهم على أن مريكية، والتي نصت على مناأل

 .(1) يتم وقف النزاع، مع التزام إسرائيل باالنسحاب من بعض المناطق

ع األردن على الخوض في مفاوضات مع يشجت في اتفاقية أوسلو على توقيعالساهم ولقد   

ن إسرائيل ترى بين الجانبين حيث إ عالقات وثيقة ن هناكانب اإلسرائيلي في واشنطن، خاصة أالج

م بين وأعقب هذا معاهدة السالن، األردن وكذلك أن لهم أعداء مشتركيوجود مصالح مشتركة مع 

سرائيل فيما ع رف ب  .         .(2)م 1994تفاقية وادي عربة عام ااألردن وا 

مع كل من سوريا ولبنان على الخوض في المفاوضات كذلك وشجعت هذه االتفاقيات  

المناطق المحتلة في إسرائيل من كامل انسحاب ب بسبب الطلب السورينها فشلت أ إالإسرائيل، 

. غير إن هذه المفاوضات (3)ن يحدث تقدم في مسار السالم مع لبنان الجوالن وجنوب لبنان، مع أ

 ر الدائم على الحدود اللبنانية. ب تعنت الجانب اإلسرائيلي، والتوتبالفشل بسب تبأقد 

الوقت على الخصم واستخدام الزمن  إلضاعةحيان وقد تهدف المفاوضات في بعض األ   

التي تحدث  العبثيةللحصول على الوقت بغية تحقيق مكاسب وكما يسميها البعض بالمفاوضات 

هذا الوقت، والتي لم ينجم عنها  لىوالتي تلت اتفاق أوسلو وا   واإلسرائيليينبين السلطة الفلسطينية 

و أعتاد بطريقين إما بالفشل والوقف نتهي المفاوضات في المتو  .ج تذكر للطرف الفلسطينيأية نتائ

مع الدولي وقد يكون عالن هذه النتائج للمجتا  بالنجاح والتوقيع على النتائج التي تم التوصل اليها و 

 الدولية.حيانا بحضور ممثلين دوليين من المنظمات أحفل التوقيع 

                                                           
، تاريخ  www.bbc.com/arabicم، arabic bbc  ،29/7/2013موقع  لفلسطينيين واالسرائيليين،تاريخ محادثات السالم بين ا - 1

 م.18/9/2017الدخول 

عبد الستار الهادي حصن، دور المفاوضات في تسوية النزاعات الدولية دراسة حالة النزاع العربي االسرائيلي، رسالة ماجستير،  - 2
 . 126م، ص 2008ابلس، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، طر 

كتوبر أ، 118، مصر، القاهرة، عدد مجلة السياسة الدوليةولويات، ار السوري االسرائيلي، اختالف األأيمن السيد عبد الوهاب، المس - 3
 .131م، ص 1994
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  ةلمساعي الحميد: اثانياا 

حيث   الدول الكبرى في باريس ظهرت وسيلة المساعي الحميدة في المؤتمر الذي عقدته 

دولة تربطها عالقات صداقة  ةفي حالة نشوب أي نزاع بين دولتين يتعين على أيبأنه قررت 

بين الخصوم لمحاولة التهدئة وحل لى الحرب إبالطرفين المتنازعين أن تقوم بالتدخل قبل اللجوء 

لى إالمساعي الحميدة تكون بتدخل مبدئي ألن يشترط هنا حياد الدولة الوسيطة و ، (1)النزاع سباب أ

في األساس  ألنها وهنا ينتهي دور المساعي الحميدةحين جلوس الفرقاء على طاولة المفاوضات 

 .(2) واجالسهم على طاولة الحوار طرافتهدف لتقريب وجهات الخالف بين األ

 دولية منظمة أو دولة تقوم بأنوذلك  توقفها أو المفاوضات فشل عدب الوسيلة هذه وتأتي 

 حد لىإ بينهما الخالف بسبب وصول المتنازعين الطرفين بين بالتدخل بارزة دولية شخصية أو

 شكل بأي بينهما التواصل بوقف سياسية وقطيعة الدبلوماسية تاثللبع طرد من الدبلوماسية القطيعة

وأحيانا قد تسبق المساعي الحميدة  .الوسيلة هذه على الودية خدماتال اسم ايضً أ ويطلق كان،

النزاع تمهيدًا لحله  أطرافالمفاوضات بأن تقوم دولة صديقة بالتدخل لضبط النفس بين 

لحاالت وسيلة سابقة للمفاوضات في بعض ان تكون المساعي الحميدة يمكن أوبذلك  بالمفاوضات،

 .(3) ىخر أوقد تكون الحقة في حاالت 

 جراءات منها:وتتضمن المساعي الحميدة عدة إ 

 السلمية.تقديم النصيحة للخصوم بحل النزاع بالوسائل  .1

 النزاع. أطرافتقريب وجهات النظر بين  .2
                                                           

 - روسيا، سردينيا، ية،العثمان الدولة بريطانيا، فرنسا،)  الكبرى الدول بين السالم صنع لغرض م1856عام في عقد باريس مؤتمر 
 .النزاعات لتسوية جديدة وسائل المؤتمر أقر وقد( بروسيا النمسا،

 . 311، 310، ص م 2002طرابلس ، ليبيا، امعة المفتوحة ، شفيق عبدالرزاق السامرائي ، الدبلوماسية ، الج - 1
،  م2003سكندرية ، اإلمصر، منشأة المعارف ، مصطفى سالمة حسين ، مصادر القانون الدولي العام ،  ومحمد السعيد الدقاق   - 2

 . 167ص 
 . 102، ص  بق ذكرهعربية للتنمية االدارية، مرجع سمنشورات المنظمة ال - 3
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 طراف.األمناسبة النطالق المفاوضات بين  بيئةخلق  .3

 النزاع. ألطرافن المساعي الحميدة غير ملزمة إ .4

 ساسية وهي:أ لعوامثالث ويعتمد نجاح هذه الوسيلة على  

 .المبذولةطبيعة الجهود  .أ

 .طبيعة النزاع .ب

 والكتمان.السرية التامة  .ج

سبق )حسني سوية ما قام به الرئيس المصري األومن أمثلة دور المساعي الحميدة في الت 

 لتسوية النزاع الحدودي بين السعودية وقطر، حيث أن جذور هذا النزاع قديم من مساع  مبارك( 

لى إزادت وثيرة هذا النزاع ثم توقف، المناطق الغنية بالنفط بين حدود البلدين، و  بسبب وجود بعض

مما  بين البلدين م بسبب تثبيت الخط الحدودي على األرض1992أن طفى مرة أخرى في عام 

لى عقد قمة ، وأسفرت المساعي المصرية إهمااوشات على الحدود بينترتب عليه وقوع بعض المن

م وبذلك انتهى النزاع وتكلل 1992ديسمبر 20 بتاريخفي المدينة المنورة  سعودية وقطربين ال

 . (1)بترسيم الحدود بين البلدين 

 والتوفيق والتحقيق : الوساطةنيالمطلب الثا

شراك طرف ثالث بين الخصوم سواًء بلوماسية التي تحتاج إلى إهي من وسائل التسوية الد 

، وهذا هو واقع الحال في التوفيق والوساطة، ويختلف لتوسط بينهم أو محاولة للتقريب بينهمل

هذا المطلب أخر وسيتناول  شيءأي الحقيقة أكثر من  إلظهارالتحقيق قلياًل عنهما كونه يسعى 

  كل من هذه الوسائل كاًل على حده بشي من التفصيل.   دراسة 

                                                           
دنيا األمل اسماعيل، المساعي الحميدة في حل النزاعات الدولية الخالف الحدودي السعودي القطري دراسة حالة، الحوار المتمدن،  - 1

 م. 18/9/2017، تاريخ الدخول  www.m.ahewar.orgم، 6/7/2010، العراق، كردستان
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 أوالا: الوساطة

لى تقريب وجهات نظر الخصوم إفي كونها تهدف  مع المساعي الحميدةتتشابه الوساطة  

فالوسيط المتنازعين وتختلف عنها كون الوسيط يشارك في المفاوضات خالف المساعي الحميدة 

 .(1)مقدم عرض الوساطة ال يشارك في المفاوضات 

دارة الصراع عندما إنها عميلة أبفي علم العالقات الدولية  عض المختصينها بويعرف 

النزاع بعيدًا  الصراع بهدف تغير سلوكهما بغية تسوية أطراف لى ذلك بعد رضاءإ أطرافتسعى 

نها العملية التي تتم من جانب أبمجموعة أخرى من الفقهاء  ، بينما يرىعن استعمال القوة

  .(2) المشاركين وبمساعدة طرف ثالث محايد لغرض فض القضايا العالقة بطريقة منظمة

 والرابعة الثالثة المادة في السلمية بالطرق عاتالمناز  لفضالثانية  الهاي اتفاقية كدتأو   

عالقة وثيقة بيجب أن يتمتع الوسيط كما  الدولي الوسيط في الحياد عنصر توافر ضرورة على

العالقة ويجب أن تكون هذه الحلول والمقترحات وسطية عليه تقديم الحلول للمشاكل و ، بطرفي النزاع

و منظمة دولية أن يكون دولة أ، كما أن الوسيط يمكن يطثقة طرفي النزاع قائمة في الوسحتى تبقى 

عمل الوسيط يجب قبول . ولبدء (3)على الطرفين  التأثيرو شخصية دولية تمتلك أقليمية إأو منظمة 

 . المتنازعين به

خرى عن كل ألطرفين المتنازعين باختيار دولة وهي قيام كال ا وللوساطة صور أخرى 

 التوترتم اختيارهما على وقف  نتياللن يمفاوضات ويكون عمل الدولتيام بالطرف تتولى عنها الق

ن يالقائمتن يانطالق الدولت خالل فترة زمنية محددة يتم االتفاق عليها من قبلطراف بين األ

، ويسمى عمال العدائيةيام بأي عمل من األالنزاع الق أطرافبالوساطة وخالل هذه الفترة يمنع على 

                                                           
 .282 ق ذكره ، صعبد األمير عبدالعظيم العكيلي ، مرجع سب وعدنان طه الدوري  - 1
 .451مصطفى عبداهلل ابو القاسم خشيم ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
 . 722يد بيطار، مرجع سبق ذكره ، صول - 3
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الحربية وتجهيز نهاء االستعدادات إيترتب على الوساطة  وال، (1) المزدوجةهذا النوع بالوساطة 

وتنتهي الوساطة بنجاحها في  ،هاال في حالة نجاحإلنفير والتعبئة لغاء حالة اا  القوات المسلحة و 

ى تسوية أو بناء لإلوسيطة بسبب التعثر وعدم الوصول على رغبة الدول ا و بناءً أ ايقاف النزاع

الصراع  خر فياآل طرفالدية عدم حيادية الوسيط أو عدم جبسبب  طرافد األعلى رغبة أح

 .(2)لتسويةل

لزامية للطرفين على خالف الحال في التحقيق واحكام إكما إن نتيجة الوساطة ليست  

في نجاح مهمًا  ا أن هناك عدة عناصر تلعب دوراً مك الحقا،ليها إالتي سنتطرق المحاكم الدولية 

 :الوساطة ومنها

، حيث القوة العسكرية واالقتصادية النزاع محدودة أو من نفس المستوى من أطرافأن تكون قوة  .1

 .(3)قوى الوساطة طراف قد يرفض الطرف األففي حالة عدم تكافؤ األ

 .سريعة قبل حصول زيادة في التوتر أن تكون الوساطة .2

 للحرب.لنتائج الوخيمة ل ادراكهموا  مرونة طرفي النزاع  .3

دارة عملية الوساطة والقدرة العالية في إط دبلوماسيين ذوي خبرة وحكمة في دى الوسيأن يكون ل .4

  .طرافالتأثير على األ

 (نيلسون مانديال) Nelson Mandela الراحل الزعيم وساطة ومن أمثلة هذا النوع هي 

عام  يةالواليات المتحدة االمريكفي قضية لوكربي بين ليبيا و  واألمير السعودي بندر بن سلطان

ضحايا الطائرة المنكوبة  ألهاليمليار دوالر كتعويض  2.7والتي انتهت بدفع ليبيا مبلغ  م1999

مريكي هذا قيام الجانب األ الطائرة وتالسكتلندي متهمين بتفجير ليبين للقضاء األ مواطنينوتسليم 

                                                           
 . 731جع سبق ذكره ، ص علي صادق ابوهيف ، مر  - 1
 . 12مد عمر قبني ، مرجع سبق ذكره ، صاحمد التواتي اح  - 2
 . 316، مرجع سبق ذكره ، ص شفيق عبدالرزاق السامرائي - 3
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 م 2000 امعبرفع الحصار االقتصادي المفروض على ليبيا ورفع اسمها من القائمة السوداء 

 .اعامً  خمسة عشر من كثرأ دامت قطيعة بعد البلدين بين الدبلوماسية العالقات عادةوا  

 التوفيق: ثانياا 

اف المتنازعة طر ة والوساطة من حيث محاولة جمع األيتشابه التوفيق والمساعي الحميد 

طرف قوي يساهم في  ن هذه الوسيلة غالبًا ما تأتي منإ، غير التوترزالة فتيل ا  ورأب الصدع بينها و 

ء الى التوفيق الضغط على طرفي النزاع بنية الوصول الى تسوية الصراع بينهما ، كما قد يتم اللجو 

ليه بضغط إذا تم اللجوء إيسمى بالتوفيق االختياري ، أما  طراف وباختيارهم وهنابناًء على رغبة األ

التوفيق في  فإنطراف النزاع أبين ليه بسبب وجود اتفاق مسبق إطراف و التجاء األأخر آن طرف م

عريف التوفيق بأنه الجهد الذي ومن هنا يمكن ت .(1)حالة يطلق عليه اسم التوفيق اإلجباري هذه ال

أطراف النزاع حيث تقدم لهم حاًل تأمل في أن ينال رضاهم  بثقةتتمتع أو دول له لجنة دولية ذتب

ر وسيط بين الطرق السابقة ويعتبلسلمية الحديثة ويعتبر التوفيق من وسائل التسوية ا .(2)وقبولهم 

ب ثنين بسباإلأو هو نظام مختلط يجمع بين  ( ووسائل التسوية القضائية.التسوية السياسية)وسائل 

 .المتنازعة لألطرافن قراراته غير ملزمة إلمتبعة في التوفيق والتحقيق غير جراءات القانونية ااإل

عات الدولية في حالة عمال التوفيق في المناز إعلى  لدوليةت العديد من المواثيق اولقد نص 

 نشاءإ، ويكون هذا عبر ليها سابقاً إة والسياسية المشار لى تسوية بالوسائل الدبلوماسيإعدم التوصل 

النزاع الحق في تعيين  أطرافطرف من  عضاء ويكون لكلألجان توفيق خاصة تتألف من خمسة 

رى فيما يتم اختيار الثالثة خأن من رعاياها أو من رعايا دولة اعضاء اللجنة سواًء كأمن  واحد

                                                           
 .165عطا محمد صالح زهرة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 . 739،  738،  737بوهيف ، مرجع سبق ذكره ، ص ، أعلي صادق  - 2
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      جنبية وهذا حسب المادةأاع على أن يكونوا من مواطني دول ن باالتفاق بين طرفي النز قيالبا

 .ول من ميثاق جنيف من الفصل األ (6 / 3)

رأت  إذاالشهود  لىإتنظر في الوثائق المقدمة وتستمع عمالها و أنة تباشر وبعد تشكيل اللج 

ي ملزمًا في حالة قبوله من طرفي أقوم بإبداء رأيها ويعتبر هذا الر وبعد ذلك ت ، لذلكاللجنة داع  

تبين من هنا بأن لجان التوفيق تشبه هيئة يو  .قًا في محضر رسميثكون هذا كله مؤ النزاع، وي

من حيث الصفة نها تختلف عنها إبيعة العمل غير من حيث ط ،التحكيم أو القضاء الدولي

 ،هو الحال عليه في التوفيق لزامية التي تتوافر في قرارات التحكيم والقضاء الدوليين بخالف مااإل

 .وفيق فعنصر االلزام يتوافر حينهاي لجنة التأال في حالة القبول بر إ

يضا العديد من المعاهدات واالتفاقيات الدولية قد نصت أمم المتحدة و ن ميثاق األأكما  

 .(1)عضاء من األ أكثرو أع بين عضوين لتسوية في حالة نشوب نزال هاستخدام لجانو لتوفيق على ا

، عضاءا باألغلبية وبحضور جميع األعضاء وتكون قرارتهأن لجان التوفيق أحيانا من ثالثة تتكو و 

. ومن (2)حق االستعانة بمن تراه يساهم في مساعدتها أيضًا لها و  لعملها اً تقوم اللجنة باختيار مقر و 

ما أن يكون خمسة أو ثالثة أي عدد فردي إعضاء نا في تكوين اللجنة هو أن عدد األالمالحظ ه

لى تسوية بناًء على رأي إداخلية أو الدولية لضمان الوصول وهو النظام المتبع في المحاكم ال

رارات التي للق ولنجاح عمل اللجنة يجب أن يتسم بالسرية والكتمان ومنع وقوع أي تسريب .غلبيةاأل

ليها إوكلت أتي طراف البحوزتها ألنها بذلك تفقد ثقة األ أو تسريب للوثائق الموجودة ليهاإوصلت 

  .مر في التسويةاأل

                                                           
 - تسوية في السياسية والوسائل األساليب على وتنص العام، نفس في التنفيذ حيز ودخلت م1928 في عليها التوقيع تم جنيف اتفاقية 

 تعديل أخر الحرة، الموسوعة ويكبيديا جنيف، برتوكول أنظر للمزيد االتفاقية، على الموقعون أقرها والتي الدولية المنازعات
29/10/2017، ar.wikipedia.org ، م29/10/2017 الدخول تاريخ. 

 . 114منشورات المنظمة العربية للتنمية االدارية ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 . 318 شفيق عبدالرزاق السامرائي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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خرى وهو أحيان أفي  فشلت وأحيانا أفي عملها  جحقد تنن هذه الوسيلة فإ ومما سبق 

و بسبب عدم قبول أ دأ أساسًا،حيث المببالتوفيق من النزاع  طرافأسبب عدم قبول غلب بالحال األ

مسبق لى الرفض الإن حالة الفشل ترجع إ، أي لزاميتهاإتوفيق بعد صدورها لعدم قرارات لجنة ال

 .وقرارتهوهو رفض لنتائج التوفيق و الرفض الالحق أ اساسً أ ضهبمعنى رف للتوفيق

 التحقيق: ثالثاا 

يا بناًء على اقتراح من روس الثانياي ية المنازعات في مؤتمر الهظهرت هذه الوسيلة لتسو       

لى إن يتم اللجوء أعلى  التي جرى التوقيع عليها في المؤتمر تفاقيةوقد نصت المادة التاسعة من اال

 تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى دارسة الوقائع المتعلقة بموضوع النزاع بكل حيادية في حالة عدم

مم المتحدة في الفصل السادس في باب ا نص ميثاق األسابقًا. كم تذكر نجاح وسائل التسوية التي 

من أن يحقق ويفحص أي موضوع بأنه يجوز لمجلس األ (34)حل المنازعات سلميًا في المادة 

 .(1)نزاع قد يسبب استمراره تهديدًا لألمن والسلم الدوليين 

قرب في سباب الصراع عن أسيلة التي تسعى لدراسة ويمكن تعريف التحقيق بأنه تلك الو  

م لجنة تحقيق دولية تعنى بفه يهو  .(2)طراف المتنازعة بكل حيادية حل يناسب األ إليجادمحاولة 

وقد تأخذ  .حيادحل بكل نزاهة و لى إلى موقع النزاع والوصول إمالبسات وقائع النزاع بالذهاب 

التحقيق ولقد ساد  ري بإلزاميةجباإو طابع أليه إطراف اللجوء ري بقبول األلجان التحقيق طابع اختيا

 الثاني. ان خالل مناقشات مؤتمر الهايان الرأيذه

 منها: يتمتع التحقيق بعدة سماتو  

هناك اتفاق سياسي كان  إذاخاصة  متنازعينال اتفاقلى هذه الوسيلة يكون بإن اللجوء إ .1

 .مسبق بالخصوص
                                                           

 مرجع سبق ذكره.، مم المتحدةميثاق األ - 1
 . 42خلدون ناجي معروف ، مرجع سبق ذكره ، ص  ومحمد نصر مهنا  - 2
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صوص وتصدره دون لى مكان النزاع وتعد تقرير بالخإقيق تقوم بزيارة ميدانية ن لجنة التحإ .2

 طراف.األحد أل المسؤوليةتحميل 

 .ت بالحل من لجنة التحقيق المشكلةتقديم توصيا .3

 سري.ن يكون سريان عمل اللجنة بشكل أ .4

 ،النزاع كل منهم بعضو أطرافو ثالثة يمثل أعضاء أن تتألف لجنة التحقيق من خمسة أ .5

للجنة التحقيق وهي عملية  ما العدد المتبقي فيكون من طرف محايد وهذه تعد ميزة تحسبأ

جنة لـومن الوقائع التي برز فيها دور التحقيق،  .(1)المنازعة في التحقيق  أطرافمشارطة 

 (687)رار رقم سلحة الدمار الشامل في العراق المشكلة بموجب القأالتحقيق للتفتيش عن 

هذه ، واستمرت الكيمائيةسلحة للبحث عن األم  1991ن عام ماأل الصادر عن مجلس

سلحة دمار شامل يخفيها أصدرت تقارير بوجود أنة في العمل قرابة العشر سنوات و اللج

لم يتم العثور على هذه م  2003مريكي للعراق عام نه وحتى بعد الغزو األإلعراق غير ا

سلحة مما يعيب على هذه اللجنة عملها حيث لم تعمل بمهنية وحيادية بل كانت أداة األ

 .(2) إدانة ضد العراق

 الدولية المنازعات تسوية في قليميةواإل الدولية المنظماتدور  -الثاني المبحث

 مواثيق نإ حيث الدولية، المنازعات تسوية في رئيسياً  دوراً  قليميةواإل الدولية لمنظماتل إن 

 بين أو الدول من عضائهاأ بين المنازعات لتسوية يةإجرائ وطرق وسائل تضع المنظمات أغلب

واألجهزة  المنظمات دراسة وفي هذا المبحث سيتم الدولي القانون شخاصأ من غيرهمو  عضائهاأ

 .الدولي المجتمع في وفاعلية أهمية كثراأل الدولية

 
                                                           

 . 171 ، 169 محمد زهرة ، مرجع سبق ذكره، ص عطا - 1
 . 321السامرائي ، مرجع سبق ذكره ، صعبد الرزاق شفيق   - 2
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 في تسوية المنازعات الدولية المتحدة مماأل : دورولاأل  المطلب

 ناآل لىا  و  نشائهاإ منذ الدولية النزاعات تسوية في هاماً  دوراً  تمارس المتحدة ممألا إن 

 مماأل أنشئت ولقد ،مناأل مجلس طريق عن وأ العام ميناأل أو العامة الجمعية عبر ذلك كان سواء

نتيجة عدم انضمام الواليات  الدولية المنظومة دارةإ في مماأل عصبةعهد  انهيار بسبب المتحدة

 جماح كبح من يضاأ كنهاالمتحدة األمريكية لها وعدم امتالكها لقوة عسكرية لتنفيذ قراراتها، وعدم تم

غير أنها تمكنت من تسوية ثالثين نزاعًا وقعت في عهدها من أصل خمسة  والحروب، الصراعات

فاقات والنتائج خاإل تفادي حاولت التي المتحدة مماأل ، وبعد الحرب العالمية الثانية تم إنشاءوستون

  .ميثاقها من والسابع السادس الفصل عليه أكد ما وهذا السابقة،

 العامة الجمعية أوالا: دور

 العملتبيان و  العامة الجمعية إنشاء على المتحدة مماأل ميثاق من الرابع الفصل نص 

من ميثاق األمم  (9) المادة كرتذ ولقد ،لديها المتبعة واالجراءات فيها التصويت ليةوآ إليها الموكل

 الفقرة ماأ ،ولىاأل الفقرة في وهذا دةالمتح مماأل عضاءأ كل من تتكونالعامة  الجمعيةالمتحدة بأن 

بأنه ال يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية  حددت فقد الثانية

 .(1) العامة

 التي المبادئ في النظر العامة للجمعية يحق أنه " الميثاق من( 11/1) المادة وجاء في 

  المادة ذكرت كما ،"بالخصوص مناأل لمجلس ياتتوص وتقديم الدوليين والسلم مناأل بحفظ تتعلق

 والسلم لألمن اتهديدً  فيها ترى لةمسأ ألي مناأل مجلس نظر تلفت أن للجمعية يجوز" بأنه (11/3)

 الحالة هذه في يحق فال "،الموضوع ذات في جراءاتإ أي باشر قد المجلس يكن مالم الدوليين

                                                           
 مم المتحدة ، مرجع سبق ذكره .ميثاق األ - 1
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 وهذاإال إذا طلب ذلك منها مجلس األمن،  نزاعال بخصوص تنبيه وأ توصيات أي صدارإ للجمعية

 . الميثاق من (12) المادة عليه كدتأ ما

أن توصي  العامة للجمعية (،12مع مراعاة أحكام المادة ) نهفإ (14) المادة نص وحسب 

أي موقف مهما يكن منشؤه تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر  تسويةباتخاذ التدابير ل

( قد قيدت من 13/1ن المادة )، غير إمماأل بين يةالود العالقات صفو يعكرالعامة، أو بالرفاهية 

من الدولي ه نزاع معين في حال قيام مجلس األصدار أي توصيات تجاصالحية الجمعية في إ

  .(1)بناًء على طلب من المجلس النظر في هذا النزاع، إال أنه يجوز لها ذلك 

 لجلسة عضاءاأل من الحاضرين الثلتين بأغلبية مةالعا الجمعية توصيات وتصدر 

 غير صواتاأل ثلتي في تتمثل معينة نسبة اشتراط بسبب النسبية باألغلبية هذه وتسمى التصويت

 انتخاب أو الدوليين والسلم مناأل بحفظ الخاصة التوصيات على بالتصويت يتعلق الشرط هذا أن

 باألغلبية التصويت نظام يوجد كما ، المسائل نم غيرها لىإ الدائمين غير مناأل مجلس عضاءأ

 اشتراط نإ غير ، الميثاق من (18) المادة عرضته ما وهذا الجمعية داخل خرىاأل المسائل في

و انتخاب أعضاء  الدوليين والسلم مناألحفظ  مسائلالتوصيات الخاصة ب في التصويت الميثاق

س االقتصادي واالجتماعي وانتخاب أعضاء و انتخاب أعضاء المجل غير دائمين في مجلس األمن

 عضاءاأل ثلتي تمثل التي باألغلبية مجلس الوصاية وقبول أعضاء جدد ووقف عضوية دولة ما

 بسبب الجمعية عن الصادرة التوصية هذه نجاح ضمان لىإ يرجع التصويت لجلسة الحاضرين

 الدولية المصالح تضارب بسبب تحقيقه استحالت يكن لم نإ جماعاإل على الحصول صعوبة

، وهذا ما سبب في فشل الدولية داراتواإل جهزةاأل عمل في شلل حدوث عليه يترتب مما وتعارضها

  عصبة األمم.

                                                           
 مفتاح عمر درباش، دور مجلس األمن في تسوية المنازعات وحفظ السلم واألمن الدوليين، دار الكتب الوطنية، ليبيا، بنغازي، - 1

 .57م، ص 2007



48 

 لىإ تحال والتي العامة الجمعية عن الصادرة التوصيات هذه أن هنا الجدير بالذكر 

 أن النزاع أطراف لىع يجب أنه غير سواء حد على النزاع وألطراف له ملزمة غير مناأل مجلس

 ما يصدر عنها احترام عليهم ويجب الجمعية أعضاء من نهمأ باعتبار ،التوصيات هبهذ تأخذ

 عليه يطلق ما وهذا ،(1) الدولي والقانون يتوافق الذي بالشكل التوصيات هذه صدرت ذاإ وخاصة

 فقط معنوي جانب ثلتم والتي المتحدة لألمم العامة الجمعية توصيات أو لقرارات دبيةاأل السلطة

 .(2) الجمعية عن الصادرة المخرجات هذه باحترام

 دور األمين العامثانياا: 

 بمثابة ويعتبر المنظمة في داريإ عمله أن عتباربا العام السكرتير اسم أيضاً  عليه يطلق 

 .بها األعضاء الدول كل باسم متحدثاً  أيضا يعتبر أنه وكما المتحدة ممألل التنفيذي الرئيس

 تعيين أن على المتحدة مماأل ميثاق من (97) مادته في عشر الخامس الفصل نصولقد  

 الأ على ،الدولي مناأل مجلس من توصية على بناء العامة الجمعية طريق عن يتم العام ميناأل

 .المجلس في العضوية دائمة الدول مواطني من يكون

 قد فعل وأ عمل أي عن المجلس يهبتنب يقوم أن العام لألمين يجوز نهبأ الميثاق نصو   

 بنفسه الدولية النزاعات في وله حق التدخل ،(99) المادة عليه نصت ما حسب الدولي السالم يهدد

 يطلق ما وهذا الخصوم بين الخالف أوجه لتقريب له نيشخصي مبعوثين رسالإ عبر وأ كوسيط

 بالحيادية االلتزام الدور بهذا قيامال ثناءأ عليه ويجب ، العام لألمين الحميدة المساعياسم  عليه

 يقف الوأ المساواة قدم على يعاملهم نأو  النزاع، طرافأ جميع من واحدة مسافة على والوقوف التامة

 .(3) كوسيط دوره يفقد بذلك ألنه خراآل ضد حدهمأ جانب لىإ

                                                           
 . 732بوهيف ، مرجع سبق ذكره، صأعلى صادق  - 1
 .292العكيلي، مرجع سبق ذكره، ص  عبد العظيم ميرالدوري و عبد األطه عدنان  - 2

 .مم المتحدة، مرجع سبق ذكرهيثاق األم - 3
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 اءثنأ خاصة ،فضلأ بشكل عمله داءأ في هتساعدقد مين العام لأل المميزة الشخصية نإ 

 الشخصية ومثال ذلك الصراع طرافأ على بها لتأثيرل بتسخيرها يقوم حيث معين نزاع في تدخله

 (عنان كوفي) Kofi Atta Annan  المتحدة لألمم سبقاأل العام نيماأل بها يتمتع كان التي المؤثرة

 حل يف بشخصيته سهمأ والذي ،(م2006 -1997) المدة خالل  المتحدة لألمم السابع ميناألوهو 

 مريكيةبين ليبيا والواليات المتحدة األ العديد من النزاعات الدولية، مثل دوره في حل قضية لوكربي

 مبادرات بتقديم العام ميناأل يقوم كما ،إعادة العالقات الدبلوماسية بين البلدين في مما ساعد

 للقوانين لفمخا عدي   معين فعل عن متناعلال نداءات إطالق أو الدول بين للتسوية شخصية

 اسم العام ميناأل به يقوم الذي العمل هذا على ويطلق. (1) بها المعمول الدولية عرافواأل

 من خراآل الطرف من فعل رد صدور قبل أي الوضع تفاقم قبل التدخل وهي الوقائية الدبلوماسية

 .(2) والحل للتسوية الوصول معه يصعب التعقيد من مزيداً  يسبب امم النزاع

وضع الحلول في  من شخص إلى أخر بين النجاح والفشل األمين العام تباين دور ولقد 

 تسوية الى الوصول في فالتأخير، الكويتي العراقي النزاع ذلك مثال الدولية القضايا من عددالسلمية ل

 وبناء التواصل جسور صنع بها منوطبجميع أجهزتها   المتحدة فاألممتفاقم الوضع ،  في تسبب

 زمةاأل فتيل نزع ومحاولة التوتر حدة من والتخفيف المختلفة النظر وجهات وتقريب متبادلةال الثقة

 نهائيا ايقافه على والعمل للنزاع حد ووضع للتفاوض الحوار طاولة على بالجلوس الفرقاء واقناع

 على العمل المتحدة مماأل مهمة من وكذلك ، تسوية لىإ للوصول جدي بشكل سبابهأ في بالبحث

صادر عن  دولي قرار ذتنفيلحفظ السالم ل دولية قواتنشرها ل خالل من الدول بين السالم ظحف

 التي والتنمية رشاداإل وأ للدعم المتحدة مماأل بعثاث طريق عن السالم بناء عبر أو ،مجلس األمن

                                                           
 م.3/9/2016اريخ الدخول ،  ت www.un.comم، 2014، المتحدة مماأل موقع، مم المتحدة للشؤون السياسيةدارة األإ - 1
 الدخول ، تاريخ www.diwanalarab.com، م15/06/2010 ، العرب ديوان الدولية، باألحداث المتحدة مماأل دور شنكاو، هشام - 2

 .م29/9/2016
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 طرف إلرغام القوة باستخدام السالم فرض طريق عن أو ، وتوعيتها المجتمعات تطور في تساعد

 . (1) الدولية لإلرادة لرضوخل

يختلف من شخص إلى أخر، فقد  األمين العام لألمم المتحدةدور  فإن القول خالصة 

 .(2)بعض الحروب  نهاءوا   الصراعات من العديد تسوية في ما حد لىإ بعضهم نجح

 ثالثاا: دور مجلس األمن

 المجلس بأن المتحدة مماأل ميثاقالفصل الخامس من  من الثالثة والعشرون المادة نصت 

 بالمجلس العضوية دائمي منهم خمسة المتحدة مماأل أعضاء من عضواً  عشر خمسة من يتكون

ة والمملكة المتحدة لبريطانيا السوفيتي وفرنسا واتحاد الجمهوريات االشتراكية الصينجمهورية  :وهم

غير دائمي  خريناآل عضاءاأل العشر أما ،العظمى وايرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية

ونصت المادة  .الجمعية العامةاألمم المتحدة من قبل أعضاء هم يتم اختيارهم من فإن العضوية

 أول في أنه على سنتين، لمدة الدائمين غير األمن مجلس أعضاء ينتخب( من الميثاق بأنه 23/2)

 إلى عضواً  عشر أحد من األمن مجلس أعضاء عدد زيادة بعد الدائمين غير لألعضاء انتخاب

 الذي والعضو واحدة سنة لمدة اإلضافيين األربعة األعضاء من اثنان يختار عضوًا، عشر خمسة

 حق لهم بأن العضوية ائمود عضاءاأل ويمتاز .(3)الفور على انتخابه إعادة يجوز ال مدته انتهت

 أثناء العضوية دائمي عضاءاأل حدأ من استعماله تم ذاإ والذيوتعني الرفض ( veto) الــ النقض

 .تمريره يتم وال يكن لم نهوكأ كالعدم يصبح القرار هذابأن  المجلس على قرار أي عرض

 في أما عضائهأ من تسعة بموافقة جرائيةاإل المسائل في مناأل مجلس قرارات وتصدر 

                                                           
 ، العراق، كردستان،نمنة ، الحوار المتمدــ المناطق العازلة والمناطق اآل مم المتحدة في حفظ السالماهلل ، دور األ نادية حسن عبد - 1

 م.17/10/2016، تاريخ الدخول  www.alhewar.orgم ، 21/12/2011، 3583العدد 

م، 24/10/2013 ،، سكاي نيوز، اإلمارات العربية المتحدة، أبو ظبيخفاقاتوا   نجازاتإ المتحدة مماأل جبالي، جمعة محمد  - 2
www.skynewsarabia.com  م29/10/2016، تاريخ الدخول. 

 . 2 ،1 فقرة 23 المادة ذكره، سبق مرجع ، المتحدة األمم ميثاق - 3
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 لقرارا كان ذاإ بشرط العضوية دائمة الدول أصوات بينها من أصوات بتسع يكون خرىاأل المسائل

 عن النزاع في طرفاً  كان من يمتنع فإنه سلمياً  المنازعات بحل الخاص السادس بالفصل متعلق

 طرافأ دعوة في الحق للمجلس ويكون .( من الميثاق27وهذا ما نصت عليه المادة ) التصويت

 ينماب ، الميثاق من (33/2) المادة عليه أكدت ما وهذا السلمية بالطرق خالفهم تسوية لىإ النزاع

 أو أي موقف قد يؤدي إلى اعي نز أ فحصي األمن أن لمجلس يحق بأنه (34) المادة نصت

أو قد يثر نزاعًا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن  دولي احتكاك

 .يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدوليين

 يفلح لم نوا   سلمياً  فضهيو  سويهي نأ للنزاع نظره بداية في يحاول المجلس فإن هنا ومن 

 من المجلس يطلب بأن وذلك الميثاق من (41) المادة حددتها حدة كثرأ وسائل لىإ يلجأ فإنه

بية وحصار بحري وجوي وكذلك إجراءات عقاعقوبات اقتصادية  تطبيق المتحدة مماأل أعضاء

 ، الدبلوماسية العالقات قطع أو جزئي أو كلي بشكل والالسلكية السلكية االتصاالت وقفتشمل 

 جوية أو بحرية أو برية العسكرية القوة اتخاذ للمجلس يجوز نهفإ الطرق هذه نجاح عدم حالة وفي

 المجلس يطلبها قوات ةأي يضعوا نأ المتحدة مماأل عضاءأ على ويجب الدوليين والسلم مناأل لحفظ

 . المتحدة مماأل يثاقم من(  43 ، 42 )المواد عليه نصت لما طبقاً  وهذا تصرفه تحت

التي تملك استخدام  المتحدة لألمم التنفيذية السلطة أو داةاأل هو منفإن مجلس األ هنا من 

 عليه نص ما في ذلك يستخدمو  ،الدولي مناأل حماية جلأل الوسائل الدبلوماسية أو العسكرية

 :تيعلى النحو اآل الميثاق

 التي السلمية بالوسائل تفاقمه قبل دولي نزاع لفض المجلس تدخل وهي: الوقائية الدبلوماسية .1

 . له حد ووضع النزاع وتصاعد تطور لمنع السادس الفصل في الميثاق عليها نص
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 التسوية في السلمية الطرق نجاح عدم حالة في ليهاإ اللجوء يتم التي وهي :العالجية الوسائل .2

 السابع الفصل عليه نص ما قوف المباشر بالتدخل يبدأ المجلس فإن للحل الوقائية الطرق أي

 لتسوية القوة استخدام في البدء أو عسكرية غير وتدابير جراءاتإ باتخاذ كان سواء الميثاق من

 .(1) الدولي السلم وحفظ النزاع

 لجان تشكيل لىإ يلجأ أن منه المطلوب وتحقيق عمله تنفيذ أجل من للمجلس يجوز كما 

 .(2) الحقيقة ومعرفة عمله أداء في تساعده لكي الحقائق وتقصي للتحقيق

 مماأل في سلطاته الممنوحة له بموجب ميثاق تجاوز قد المجلس أن المالحظ أن غير 

 المجلس أن وكما ،العضوية دائمي الدول يد في الدولية المنظومة قرارات جميع ورهن ،المتحدة

 معين صراع ليحل يتدخل رهفتف ،أعضائه مصالح يخدم لما وفقاً  انتقائية طريقةب النزاعات لىإ ينظر

 الذي ولاأل الصراع نوع نفس من خرىأ بقعة في خرآ صراع على الطرف يغض بينما ما بقعة في

 م 2011 عام النظام قمع من ليبيا في المدنيين حماية جلأ من مناأل مجلس كتدخل ، فيه تدخلت

جماع أعضاء إكان بالذي م 2011فبراير 26الصادر في تاريخ  (1970)بموجب القرار رقم 

وفرض عقوبات دولية على نظام معمر القذافي، النار  فوري إلطالقنص على وقف المجلس حيث 

لمباشرة التحقيق في جرائم الحرب التي قامت قوات القذافي محكمة الجنايات الدولية  وفوض

رار ، وبعدها أصدر المجلس القمن المسؤولين في نظام القذافي بارتكابها وحظر السفر على عدد

والتدخل  م والمتعلق بحماية المدنيين من هجمات نظام القذافي2011مارس  17في  (1973)رقم 

 األموال تجميد وفرض ،الليبية األجواء فوق الطيران لحظر منطقة وأقام ،لتحقيق هذه الحماية

حة هذا إزا عدت هذه القرارات الشعب الليبي فيولقد سا ،السابق النظام قادة يمتلكها التي واألصول

 لشعبا عامًا، غير أن المجلس في المقابل تركاثنين وأربعين النظام الشمولي الذي حكم ليبيا لمدة 
                                                           

 . 126 ، 125 ص ذكره، سبق مرجع ، اإلدارية للتنمية العربية المنظمة - 1

 .199 ص م،1997 ، عمان ، ردناأل ، الثقافة دار المكتبة ، العام الدولي القانون في الوسيط ، علوان الكريم عبد - 2
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 التي الجرائم أن رغم ناآل لىوا  م  2011 العام منذ تدخل دون المحتوم مصيره يواجه السوري

 وكذلك يمائيةالك سلحةواأل السامة الغازات استعمال لحد وصلت حيث بشعوأ أكثر سوريا في ارتكبت

 . (1) النظام قوات قبل من دولياً  المحرمة سلحةاأل

 دوليةفي تسوية المنازعات ال المطلب الثاني: دور المنظمات اإلقليمية

 نشاءإ من يمنع ما هناك ليس بأنه المتحدة مماأل ميثاق من( 52/1) المادة نصت لقد 

 .المتحدة مماأل هدافأ يخالف ال شكلوب الدولي السالم حفظ في تساعد التي قليميةاإل المنظمات

 والذين قليميةاإل المنظمات أعضاء على يجب بأنه الميثاق من (52/2) المادة ذكرت كما 

 بالطرق الدولية المنازعات لتسوية يلزم ما اتخاذ عليهم يجب المتحدة مماأل في يضاً أ أعضاء هم

 المنظمات استخدام في الحق مناأل لمجلس أعطى( 53/1) المادة نص أن كما للتسوية، السلمية

 لردع القوة الستخدام المجلس قرارإ عند يكون وهذا ،شرافهإ تحت العسكرية عمالاأل في قليميةاإل

  .السلمية بالطرق له الرضوخ رفضت دولي قرار تنفيذ على جبارهاوا   معينة دولة

 للتدخل قليميةإلا المنظمات لىإ أهمية أولى قد المتحدة مماأل ميثاق بأن يتضح هنا ومن 

 .العالمي السلم على الحقاً  ينعكس الذي قليمياإل والسلم مناأل لخدمة حلها ومحاولة النزاعات في

 القرارات تطبيق فشل بسبب أساساً  واإلقليمية الدولية المنظمات نشاءإ فكرة جاءت ولقد 

 قليميةاإل وأ الدولية تالمنظما فكرة لىإ اللجوء فتم قليميةاإل أو الدولية المؤتمرات عن الصادرة

 على المنظمة في قرارات من اتخذ ما متابعة معه فيتم والديمومة االستمرار عنصر توافر بسبب

 الدول فتقوم .المؤتمر جلسة بفض قراراتها تنتهي التي الدولية المؤتمرات في سائداً  كان ما خالف

 لها مندوبين وتعين عملها تنظم ئحةال ووضع لها ميثاق داعدوا   المنظمة مقر على باالتفاق قليميةاإل

 .الدول مندوبي بين االجتماعات تتم الطبيعية االحوال وفي المنظمة في

                                                           
ئل القانونية لمجلس األمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها دراسة تحليلية تطبيقية، مكتبة زين الحقوقية فرست سوفي، الوسا - 1

 .202م ، ص 2013واألدبية، لبنان، بيروت، 
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 االجتماعات فإن قليمياإل السلم وأ مناأل على تهديد وجود وأ الطوارئ حاالت في ماأ  

 على دوري اجتماع تحديد يتم كما رؤسائها وأ عضاءاأل الدول خارجية وزراء مستوى على تتم

 يحيق وما المنطقة هميةأ حسب السنة في واحدة مرة وأ سنوي نصف أو ربع يكون القيادات مستوى

 جامعة منظمة مثل العالم قارات مختلف في قليميةاإل المنظمات وتنتشر. هميتهاوأ خطارأ من بها

 دول نظمةوم سيويةاآل الدول ومنظمة مريكيةاأل الدول ومنظمة فريقياإل واالتحاد العربية الدول

 هذه جميع مواثيق وتحتوي المنظمات من غيرها لىإ وروبياأل واالتحاد سالمياإل المؤتمر

 في تنشأ التي االقليمية أو الدولية للنزاعات والودية السلمية التسوية على التأكيد على المنظمات

 .اختصاصها دائرة

 االلتجاء يجوز ال أنه"  ىعل الخامسة المادة في مثال العربية الدول جامعة ميثاق نص لقد 

 يتعلق ال خالف بينهما نشب فإذا "،الجامعة دول من أكثر أو دولتين بين المنازعات لفض القوة إلى

 الخالف هذا لفض المجلس لىإ المتنازعون ولجأ أراضيها سالمة أو سيادتها أو الدولة باستقالل

 بين حرب وقوع منه يخشى الذي الفالخ في المجلس يتوسط كما وملزمًا، نافداً  عندئذ قراره كان

 . (1) خرىاأل الدول من غيره وأ المجلس دول من خرىأ دولة مع الجامعة دول من دولة

بموافقة ثلثي دول أنه يجوز ميثاق جامعة الدول العربية على  من (20)كما نصت المادة  

نشاء محكمة ثق وإل، وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأو الجامعة الجامعة تعديل ميثاق

ولتنظيم صالت الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة األمن عدل عربية 

والسالم. ويكون للمحكمة بموجب المادة السابقة النظر في النزاعات التي تحدث بين الدول 

 األعضاء.

                                                           
 .م5/12/2016 الدخول ، تاريخ www.lcsportal.org ، العربية الدول جامعة موقعميثاق جامعة الدول العربية،  - 1
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يجاد يتولى مهمة الوقاية مجهاز نشاء م على إ1996تم االتفاق في عام و    ن المنازعات وا 

 نزاعات عدة تسوية في العربية الدول جامعة نجحت ولقد، (1)السبل الكفيلة لحلها قبل تأزمها 

إقليمية أعقبت استقالل هذه الدول عن المستعمر الذي سبب في تغيير الحدود الجغرافية للكثير من 

 المغربي النزاع تسوية في فشلها مثل التسوية في خرىأ حيانأ في فشلت أنها إال الدول،هذه 

 .(2) الغربية الصحراء على الجزائري

م بأن أصدرت  2011أسهمت جامعة الدول العربية في مساعدة الشعب الليبي عام   

المتحدة ومجلس م والذي طالبت فيه من األمم 2011مارس  12( الصادر في 7298القرار رقم )

من على ، ولقد ساعد هذا القرار مجلس األيةليبلا جواءفوق األحظر الطيران من إنشاء منطقة األ

صدار القرارين ) طالق النار والتدخل لحماية بوقف إ والخاصين( 1973( و )1970التحرك وا 

في المقابل ترك الشعب السوري يواجه مصيره لوحده أمام نظام قمعي رغم أن و ، غير أنه المدنيين

يرجع إلى مصالح واعتبارات سياسية  عدد الضحايا وحجم الدمار فاق ما حصل في ليبيا، وهذا

 .(3) متمثلة في الدعم الروسي للنظام السوري

 تسوية على (3/4) مادته من خالل أيضاً  فريقياأل االتحاد ميثاق نص وجاء في 

 القاهرة في االتحاد أنشأ كما والتحكيم، والتوفيق والوساطة التفاوض طريق عن سلمياً  المنازعات

 اللجوء يتم الوقت ذلك في عضاءاأل الدول رؤساء من هميتعين يتم اضوً ع واحد وعشرين من لجنة

 . (4) والتحكيم الوساطة لغرض النزاعات وقاتأ في ليهمإ

                                                           
،  almerja.comم، 7/3/2017عة الدول العربية في تسوية المنازعات الدولية، المرجع االلكتروني للمعلوماتية، العراق، دور جام - 1

 م.18/9/2017تاريخ الدخول 
 ، 1435، العدد، العراق، كردستانعبد الحق الذهبي، وسائل تسوية المنازعات في اطار جامعة الدول العربية، االحوار المتمدن - 2

  م .12/12/2016، تاريخ الدخول www.ahewar.org، م 19/10/2006

  .202فرست سوفي، مرجع سبق ذكره، ص  - 3

 . 601 ص ذكره، سبق مرجع حداد، صاصيال وسليم عرب محمد - 4
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 السالم لحفظ قوات بإرسال قام بأن بالسودان دارفور زمةأ فيفريقي األ االتحاد كما ساعد 

 خارجية أطراف من الصراع ديةوتغ دولية ضغوط بسبب ولكن هناك عملها بأداء قامت عامين لمدة

 .(1) النزاع وثيرة تصاعد بسبب المتحدة لألمم تابعة دولية قوات رسالإ تم

 فريقيةاإل القارة نأ خاصة عمله في نسبياً  ولو نجح فريقياإل االتحاد نبأ القول يمكن وهنا 

 والديانات عراقاأل واختالف فيها السائدة القبلية والتركيبات الفقر بسبب المشاكل من الكثير تعاني

 النزاع تسوية النجاح هذا ومثال القارة دول ورت الذي الثقيل االستعماري رثاإل بسبب وأيضاً 

 النزاع تسوية منها عدة حاالت في فشل أنه إال لسنوات امتدت حرب بعد وتشاد ليبيا بين الحدودي

 الصحراء على البوليساريوو  المغرب بين الصراع تسوية في والفشل رثرياوأ ثيوبياأ بين الحدودي

 :تياآل يحقق قليميةاإل المنظمات طريق عن النزاعات حل مميزاتوفي المجمل فإن ، الغربية

 دائرة ضيق بسبب الدولية من أسهل قليميةاإل المنظمات طريق عن المنازعات تسوية إن  .1

 .التسوية مهمة من يسهل مما العالقات

 .فيها عضاءاأل الدول ينب الثقة يعزز المنظمة إطار في الحل نإ  .2

 .الدولية المنظمات كاهل عن الثقل تخفيف من قليميةاإل المنظمات عمل يساعد  .3

 .(2) الدولية للتسوية بالنسبة للنزاعات قليميةاإل التسوية في التكاليف قلة .4

 السلمية التسوية فشل حال في العسكرية القوة استخدامالحق في  قليميةاإل للمنظمات 

 المتحدة، مماأل ميثاق عليه نص ما حسب وهذا مناأل مجلس ورقابة بإشراف ذلك يكون نأ بشرط

 االمن لمجلس يجوزو  ،العسكرية العمليات لبدء سابقاً  يكون نأ يجب مناأل مجلس إذن أن وكما

 .القوة باستخدام دولي قرار بتطبيق قليميةإ منظمة يكلف أن الدولي
                                                           

 للعلوم دمشق جامعة مجلة ، فريقياأ في وتسويتها النزاعات حل في فريقياإل منواأل السلم مجلس دور احطيبة، على هيبة محمد - 1
 . 646 ص ، م2011 دمشق، سوريا، ، الثالث العدد ، 27 مجلد ، والقانونية االقتصادية

أحمد طاهر الضريبي، دور المنظمات االقليمية في النزاعات الداخلية ) دور مجلس التعاون الخليجي في االزمة البحرينية نموذجًا( ،  - 2
 .67م ، ص 2014، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ، الكويت 
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 يكون الدولية للمنظمات الدولية المنازعات يةتسو  في الرئيسي الدور بأن تقدم مما يتضح 

وغيرها  العربية الدول وجامعة وروبياأل كاالتحاد قليميةاإل المنظمات وكذلك وأجهزتها المتحدة لألمم

 بالوسائل والنزاعات الصراعات وحل تسوية علىتنص  نشائهاإ مواثيق حيث أن ،من المنظمات

 الى اللجوء في تساهم والمؤتمرات الدولية واالتفاقيات هداتالمعا أن كما ،القوةاستعمال  عن البديلة

 .(1) الوسائل هذه على الدائم تأكيدها خالل من التسوية

 يتم الذين شخاصاأل فهم ،التسوية في هاماً دورًا  والدبلوماسيينوللموظفين الدوليين   

 في باالشتراك ءسوا للتدخل النزاع أطراف وأ قليميةاإل وأ الدولية المنظمات من تفويضهم

 في الحال هو كما والمقترحات الحلول تقديم وأ الفرقاء بين النظر وجهات تقريب وأ المفاوضات

 .والتحقيق التوفيق

تقوم به الدول الكبرى في حلحلة  والمنظمات اإلقليمية لها دور في تأييد وشرعنة بعض ما 

تقوم بالضغط على  ،مناأل سمجل في العضوية دائمة بصفتهان هذه الدول و أل بعض النزاعات

 ال قد الدور هذا أن رغم بالتسوية للقبول األطراف األخرى بعضوكذلك على  ،المنظمات اإلقليمية

األولى، وخير مثال على ذلك هو  بالدرجة لمصالحها خدمة بل الدوليين والسلم لألمن خدمة يكون

باإلضافة الى ألمانيا  مناأل بصفتها دائمة العضوية في مجلسالدول االتفاق الذي عقدته هذه 

نوفمبر  24السويسرية بتاريخ جنيف مدينة مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في  (1+5)مجموعة 

ى اتفاق مرحلي لمدة ستة أشهر لحيث توصلت هذه الدول إبخصوص برنامجها النووي م، 2013

وقد تضمن هذا االتفاق لى اتفاق نهائي وشامل، ر المفاوضات للوصول إتميران على أن تسمع إ

 مجموعة من البنود وهي:

 بعدة إجراءات. إيرانالبند األول/ وقف تقدم البرنامج النووي مع قبول 

 .المستنفدالبند الثاني/ منع فصل البلوتونيوم عن الوقود 

                                                           
 .647، مرجع سبق ذكره، ص احطيبة على هيبة محمد  - 1
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 البند الثالث/ الرفع الجزئي للعقوبات الدولية.

لى اتفاق حيث توصل الطرفان إم 2013د العام عقدت هذه الدول جلسات تفاوضية بعو   

  .(1)النزاع تسويةلى م شمل عدة نقاط هدفت إ2015يوليو  14بتاريخ  في العاصمة النمساوية فيينا

عض األحيان في بالمنازعات الدولية  تسوية في يجاباً إقد يسهم الكبرى  الدول تدخل نإ  

يكون له األثر السلبي على عدة  أخرىوفي أحيان إال أنه  زمة النووية اإليرانية.في حالة األ هوكما 

وما تمارسه  القضية الفلسطينيةفي هو حاصل مناطق في العالم خاصة على المنطقة العربية، كما 

ذلك على دول أخرى خدمة مريكية من ضغوطات على جامعة الدول العربية وكالواليات المتحدة األ

 .الوقت لى هذام إ1948م مما جعل هذه القضية قائمة منذ العا ،سرائيللحليفتها إ

 السلمية بالطرق تتم تراتبية عملية للنزاعات التسوية عملية بأن القول يمكن الخالصة وفي 

 والقوة والضغط كراهاإل باستخدام والجبرية القسرية الوسائل لىإ اللجوء يتم فشلت فإن البداية في

  .كريةالعس القوة لىإ اللجوء يتم التسوية حصول عدم حال وفي الجزئية

 

 

 

 

 

                                                           
م، رسالة 2015-1990رنة للفترة اوسط دراسة مقفي منطقة الشرق األ يرانيأبوبكر الوتوات، الدور التركي اإلأحمد مصطفى  - 1

 .158، 157م، ص 2016كاديمية الليبية ، ليبيا، مصراتة، األماجستير، 
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 الثالث الفصل

 القسرية بالطرق الدولية منازعاتال تسوية

 

 الدولية المنازعات تسوية في كراهواإل  الضغط - األول المبحث

 قتصاديةاإل والمقاطعة الدبلوماسية العالقات قطع: األول المطلب    •

 وحجز السفن السلمي البحري الحصار: الثاني المطلب     •

 

 الدولية المنازعات تسوية في العسكرية القوة - الثاني المبحث

 المضادة التدابير: األول المطلب     •

 الدولي النزاع تسوية في ودورها والشاملة المحدودة الحرب: الثاني المطلب     •
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 الفصل الثالث

 الدولية بالطرق القسرية منازعاتتسوية ال

كراه والتي تعد وسيلة من وسائل تسوية اإلالوسائل الجبرية أو وسائل  أحياناً يطلق عليها  

لى لى هذا النوع من الوسائل من قبل الدول في حالة عدم القدرة عإاللجوء  مالنزاعات الدولية، ويت

 السابق. فصلالتي ذكرناها في السياسية والدبلوماسية تسوية النزاع بالوسائل ال

ي عاملة بالمثل أو منع مواطناألول أسلوب خفيف يتمثل في الم سلوبينأكراه ذ اإلخويت 

موالهم أو المقاطعة أ أو مصادرة رعاياهاراضيها أو إبعاد أالدولة المتنازع معها من دخول 

 ةشد أكثركراه فهو ، أما االسلوب الثاني من اإلالى غيرها من الطرق االقتصاديةو الدبلوماسية أ

، وقصف المدن والحرب المحدودةت المؤق جراءات المتبعة فيه مثل االحتاللبسبب خشونة وحدة اإل

بعد فشل الوسائل الودية  طراف النزاعأ أحدلى هذه الطرق من قبل إجوء نه يتم اللإف تم طرحهوكما 

 النزاع.في فض 

 الدولية كراه في تسوية المنازعاتلضغط واإل ا -المبحث األول

في علم نة هذا النوع من وسائل التسوية يطلق عليه أيضًا مصطلح الدبلوماسية الخش 

فعال التي تصدر من دولة ما عبر لتصريحات والحمالت اإلعالمية واألالسياسة والتي تعني جميع ا

أو جديد ليها الحكوميين للتنديد بموقف معين صادر عن دولة أخرى بسبب وجود نزاع سابق و مسؤ 

كون تبعًا وقد تصدر هذه التصريحات من رئيس الدولة أو الحكومة أو البرلمان وهذا ي ،بينهما

ن وزير كذلك عتصدر ، والذي يعطي الصالحيات ألي منهم، و للنظام الحكم المتبع في الدولة
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أما فيما يخص األفعال فأنها تكون في حد المؤسسات السيادية، أل ينالخارجية أو الناطقين الرسمي

 .(1)الجيش  ولقيام بها سواء كانوا من رجال األمن أصورة أوامر توجه إلى السلطات التنفيذية ل

 المطلب األول: قطع العالقات الدبلوماسية والمقاطعة االقتصادية

آليات قطع العالقات الدبلوماسية واالقتصادية بين الدول باعتبارهما ناول هذا المطلب يتس 

 من أساليب الضغط واالكراه التي يتم اللجوء إليها في تسوية المنازعات الدولية.

 وماسيةلأوالا: قطع العالقات الدب

بين إنهاء االلتزامات القانونية الناشئة عن اتفاق إقامة العالقات الدبلوماسية  "هي عملية 

 .(2)والمتمثلة في تمتع البعثة الدبلوماسية لدى الطرفين المتعاقدين بالحصانات الدبلوماسية" الدول، 

يا حيث تم يطالإفي  الثاني عشر ميالديفي القرن ظهرت فكرة التمثيل الدبلوماسي إن  

 مر فيما بعديم وحماية مصالح التجار وتطور األيطالية لتنظلى الجمهوريات اإلإقناصل إرسال 

سيا وكانت مهمتهم مؤقتة ، وفي القرن آفريقيا و أخرى في ألى الشام وتركيا ومناطق إبإرسال قناصل 

الدول على  وروبا ككل عبر اتفاق عدد منأيطالية في سادس عشر ميالدي تطورت الفكرة اإلال

قامت تعد اتفاقية حديث في العصر الو ، (3)ليها إهم بشكل دائم في الدول الموفدين تبادل السفراء وا 

حيث  ،ساس في العمل الدبلوماسي المعاصرمم المتحدة هي األاأل والتي اعتمدت من قبل ،فيينا

                                                           
 لألنصافضافية من الدبلوماسية الخشنة في مواجهة التسعير الغربي الزمة اللجوء " دعوات إردن وجرعات رين، عاهل األبسام البدا - 1

 الدخول تاريخ،  www.alquds.co.ukم ، 4/2/2016،  صحيفة القدس العربين االزمة السورية ستطول، وصحوة ضمير أل
 .م13/10/2016

 .155م، ص 1988في القانون الدولي العام، جامعة قاريونس، ليبيا، بنغازي،  التدابير المضادة زهير الحسيني، - 2
 الدخول تاريخ، www.aljazeera.net ، م10/01/2016 ، الجزيرة موسوعة، بالنار الكي الدواء خرآ ، الدبلوماسية القطيعة - 3

 .م4/4/2016
 - والواجبات الحقوق وتبين الدول، بين الدبلوماسي بالعمل الخاصة ابطوالضو  اإلجراءات تحدد دولية اتفاقية وهي م1961 فيينا اتفاقية 

 انظر للمزيد وغيرها، العالقات وقطع الدبلوماسية كالحصانة مفاهيم عدة تحديد أجل من أتت كما الدبلوماسية، البعثات بأفراد الخاصة
 .م29/10/2017 الدخول تاريخ ،jazeera.netwww.al م،24/7/2017 الجزيرة، موسوعة الدبلوماسية، للعالقات فيينا اتفاقيات
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تنشأ العالقات على أن منها  في المادة الثانيةم 1961العالقات الدبلوماسية  تفاقيةانصت 

   .(1) بناء على االتفاق المتبادل بينهاالدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة 

لدبلوماسية في الفتور بين دولة تبدأ العالقة اأحيانًا تعارض مصالح الدول ل نتيجةو إال أنه  

حدى إر لفعل ما صادر من ستنكاالشجب أو االاالتهامات أو  هذه الدول تبادلتتم ومن خرى أو 

سفير الدولة التي قامت  استدعاءويمكن للموقف أن يتصاعد عبر عالم الدول عبر وسائل اإل

يقوم هذا السفير بنقل  والذي بدوره ،بالغه رسميًا باحتجاج الدولة المضيفة على هذا الفعلا  بالفعل و 

عالمها بما حدث خالل المقابلة، وبعد هذهإاالحتجاج  المراحل يأتي دور قطع العالقات  لى دولته وا 

بالغ إو أو البعثة الدبلوماسية ككل أالسفير  أو سحب بين البلدين عن طريق طردالدبلوماسية 

نه قد يحدث توثر إف ، ومن ناحية أخرىعطائه مهلة للمغادرةا  رغوب فيه و نه شخص غير مأالسفير ب

االتفاق على قطع العالقات الدبلوماسية يتم ف بين دولتين أو أكثر مفاجئ في العالقات الدبلوماسية

، معاملة بالمثلخر وتعتبر هذه طريقه آشعار إلى حين إ سفارات تلك الدولويتم غلق  طرافبين األ

قطع العالقات الدبلوماسية ليس بالضرورة مقدمه للحرب بل هو وسيلة للتهديد والضغط  ويعتبر

 كراه على الخصم حتى يتراجع عن قرار معين.إلوا

 وهيحدوث الحرب أو نشوبها بين دولتين سيترتب عليه قطع العالقات الدبلوماسية  نإ 

ولة حليفة بغية التضامن معها، ، وقد يكون قطع العالقات الدبلوماسية مجاملة لدلذلك نتيجة حتمية

نساني و القانون الدولي اإلأنون الدولي العام يكون القطع بسبب االحتجاج على انتهاك قواعد القاو 

 .دنسان أو المطالبة باحترام هذه القوانين والقواعو قواعد حقوق اإلأ

ما أولى سياسية ن األوقطع العالقات الدبلوماسية ال يؤثر على العالقات القنصلية أل 

في حالة االتفاق ال إ وغيرها العبوركتأشيرات تعنى بتقديم الخدمات لمواطنيها  خدمية امهاهمالثانية ف

المعاهدات  قطع العالقات السياسية ال يوثر على سيرو  لقنصلية صراحة ،العالقات اعلى قطع 

                                                           
م ، 17/05/2015سعيد ابوعباه ، قطع العالقات الدبلوماسية ، مركز السفراء للدراسات والبحوث الدبلوماسية والعالقات الدولية ،  - 1

m.facebook.com/permalink.php  م.18/06/2016، تاريخ الدخول   
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بأنه يوقف العمل جانب من الفقهاء  ىحالة القطع حرب فهنا ير  ذا تالإ الإ ،الموقعة بين البلدين

من قطع العالقات السياسية  ةقل حدأخرى أوهناك طرق ، لى حين توقف الحربإبهذه المعاهدات 

جراء معين وأيضًا إويأتي هذا الفعل لالحتجاج على أو سحب السفير ة بلوماسيكتجميد العالقات الد

ستدعاء سفيرها أو بعثتها الدبلوماسية لدى دولة ما للتشاور أو تخفيض عددهم ان تقوم دولة ما بأ

لى غير ذلك من الوسائل التي ا  و  ،خرىأرض رسوم مالية على مواطنين دولة وفرض التأشيرة وف

 جراء معين من دولة ما .إا على احتجاجها الرسمي وعدم رضاها على مدولة بها بر تع

 بين نوعين من أنواع قطع العالقات الدبلوماسية: هنا ويمكن التمييز 

بالتزامه والتدخل في الشؤون الداخلية  باإلخاللقطع العالقات بين بلدين بسبب قيام أحدهما  .1

ن اأن تتفق الدولتب والذي يتمقيق شرط فاسخ، للدولة المضيفة، وتنتهي هنا العالقة بناء على تح

على الشرط الفاسخ منذ البداية فيما بينهما، ويتم إخطار الدولة المخالفة لالتفاق بإنهاء العالقة 

ن لدبلوماسية للدولتين باالحتجاج ألتنتهي العالقة ا بسبب مخالفة االتفاق المبرم بينهما، وال

 .  (1)لتزام الاألخير ال ينهي ا

ي أو جماعي، ويتم هذا في حالة العالقات الدبلوماسية كتدبير مضاد سواء كان بشكل فرد قطع .2

خالل بالتزامات دولية، وقد تقوم به دولة من تلقاء نفسها أو عن طريق األمم المتحدة في اإل

من والسلم الدوليين فتتم القطيعة الدولية لها، ة بانتهاك ما من شأنه أن يهدد األحالة قيام دول

 جتياحخير باالعراق بسبب قيام األمثاله القطيعة الدبلوماسية التي قامت بها عدة دول ضد و 

 م ورفضه الخروج منها. 1990الكويت عام 

لعالقات الدبلوماسية نه في حالة قطع اأمن اتفاقية فيينا على "  (45)نصت المادة  حيث 

ديها حتى قتية تلتزم الدولة المعتمد لو بصفة و أدعيت بعثة بصفة نهائية و إذا ما استأبين دولتين 

                                                           
 .571زهير الحسيني، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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ن تحترم وتحمي مباني البعثة، وكذلك منقوالتها ومحفوظاتها، كما يجوز أفي حالة النزاع المسلح 

لى دولة إيوجد فيها من منقوالت ومحفوظات  للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما

. وال (1) لديها المعتمد الدولة عليها توافق اطنيهاليها رعاية مصالحها ومصالح مو إن توكل أو  ،ثالثة

ن و خرى بسبب تدخل هذا السفير في الشؤ أطع قيام دولة ما بطرد سفير دولة لقاعمال أيعتبر من 

لة التي طرد سفيرها بإرسال سفير حيث تقوم الدو  ،و قيامه بأي فعل معادأالداخلية للدولة المضيفة 

أو التي تتخذ إجراءات اعتماده ق اعتماده لدى الدولة المضيفة وراأخير بتقديم خر يقوم هذا األآ

تمام إجراءات اعتماده يستطيع أن  يهرفضه وبعد الموافقة عل   .(2) يباشر أعمالهوا 

 ثانياا: المقاطعة االقتصادية

التعامل مع سلعة لدولة اخرى تسئ عن استخدام أو شراء أو بيع أو  هي عملية التوقف 

 .(3)اطعتها اقتصاديًا من باب استنكار فعلها ليها فترد على مقإ

 ،و قيد على حركة التبادل التجاري بين الدولأقاطعة االقتصادية تكون بوضع شرط فالم 

قطع  ين أماتتخذ شكلالمقاطعة و ، لى دولة ماإيه الحظر الذي يعني وقف التصدير طلق علوهذا ما ي

لى قطع العالقات االقتصادية حتى بين إالوضع وقد يتطور  ،لكل العالقات التجارية املك جزئي أو

لى جانبها في إم والوقوف و لتعاطف التجار مع دولهأيا الدولتين سواء بضغط من دولهم رعا

لمنتجات التجارية لوقد تكون المقاطعة االقتصادية من الشعب نفسه عبر دعوات المقاطعة ، قرارتها

 هم.تو لدولأم سياسات هذه الدولة المعادية لهلدولة ما بسبب 

ذلك  تفصيلقد تبنت أسلوب التدابير االقتصادية دون أن يتم فألمم المتحدة أما بالنسبة ل 

 حيث أنه ترك للسلطة التقديرية للدول األعضاء باألمم المتحدة. 

                                                           
،  www.en.addiyar.comم ، 2016 /4/1،  جريدة الديار الكويتية االلكترونيةماذا يعني قطع العالقات الدبلوماسية بين بلدين ،  - 1

 م .28/02/2017تاريخ الدخول 
 م،17/12/2010 ،االلكترونية السودانية سودارس صحيفة ،الدول  بين الدبلوماسية العالقات قطع تستوجب التي الحاالت ماهي - 2

www.sudaress.com ،م12/01/2017 الدخول تاريخ . 
 .م13/3/2017 الدخول تاريخ، ar.wikipedia.orgم، 2014غسطس الموسوعة الحرة، أ ويكيبيدياالمقاطعة االقتصادية ،  - 3
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فقد استخدم هذا األسلوب قديمًا في أسلوب قديم النشأة تعتبر المقاطعة االقتصادية  إن 

ووضعت  قيع عريضةام كفار قريش بمقاطعة المسلمين بأن قاموا بتو قما عند وذلكبداية اإلسالم 

ومثال ذلك في العصر مقاطعة المسلمين في البيع والشراء والزواج،  ألجلعلى جدار الكعبة 

والقاضي بفرض حصار  م 1990أغسطس  6الصادر في  (661) قرار األمم المتحدة رقم الحديث

وكان هذا  ،خير باحتالل الكويت ورفضه الخروج منهاقيام األ دي خانق على العراق بسبباقتصا

لى تدمير إدى أاتفاقية النفط مقابل الغذاء مما لى إالحصار على جميع أنواع المنتجات باإلضافة 

 بعد احتالل العراق. انتهي هذا الحصارقد االقتصاد العراقي وأثر بشكل كبير على حياة المواطن و 

يضًا عبر أالوسيلة حرب وقد تكون هذه نوع من أنواع التبر تعالقطيعة االقتصادية  

عام  من مريكية على ليبياالذي فرضته الواليات المتحدة األ استخدام الحظر االقتصادي كالحظر

 .(1) مريكية فوق لوكربيليبيا بتفجير طائرة البانام األ اتهامم على خلفية  2000لى عامإم  1990

جات للمنتمن مقاطعة العرب والمسلمين  مقاطعة هو ما قام بهالنوع من ال ومن أمثلة هذا 

خيرة للمعتقدات الدينية للمسلمين والمساس بمشاعرهم عبر ساءة األإم، بسبب 2006الدنماركية عام 

أثار حفيظة  وهو ما( في صحفهم  لى اهلل عليه وسلمشر رسوم مسيئة للرسول محمد ) صالسماح بن

تصادية كبيرة للشركات خسائر اقوقد تسبب ذلك ب ،جات هذه الدولةالمسلمين فقاموا بمقاطعة منت

اإلسالمية وليست ، والجدير بالذكر هنا أن هذه المقاطعة كانت عن طريق الشعوب الدنماركية

 بموجب قرار حكومي.

 وحجز السفن المطلب الثاني: الحصار البحري السلمي

تي تتخذها دولة ما أو مجوعة من يتناول هذا المطلب مجموعة من اإلجراءات البحرية ال 

ومن  لى مطالب يراها ذلك الطرف بأنها مشروعةلة معينة ألجل إرغامها لالنصياع إضد دو  الدول

  هذه اإلجراءات:
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 أوالا. الحصار البحري السلمي

الدول  ئلى موانا  و خروج سفن دولة ما من و أتطبيق هذه الطريقة عبر منع دخول يتم  

 ولأ إن و خرى بحريًا،وبقية الدول األ ال البحري بين الدولة المحاصرةخرى بغية قطع االتصاأل

 سواحل على وروسيا وفرنسا بريطانيا قبل منم 1826عام كانت  السلمي البحري للحصار حالة

 على إلرغامها التركية القوات لىإ مداداتاإل وصول لمنع وذلك تركيا تحتلها كانت التي اليونان

 ساطيلوأ التركي سطولاأل بين بحرية معركة على الحصار هذا وأسفر ان،اليون مع الحرب ايقاف

 ذلك بعد ةالثالث الدول مما اضطر التركي سطولاأل تدمير عليه ترتب مما بالحصار القائمة الدول

 العثماني للسلطان اعتذارها وقدمت العثمانية الدولة مع حرب حالة في ليست نهاأ على لإلعالن

سفينة تحاول كسر الحصار البحري  ةلى حجز أيإصار الدول القائمة بالح كذلك تلجأو  .الواقعة عن

وتستمد هذه الطريقة ، (1)لى دولة أخرى محايدة إولو كانت السفينة ترجع ملكيتها  المفروض

 فهيما غير ذلك أي في أوقات السلم أ ،في حالة الحرب المشروعة مشروعيتها من القانون الدولي

 ليها.إويجب عدم االلتجاء  وعيةمحرمة وال تملك مشر 

يرى حيث ة حول هذه الوسيل اختلفوا فقهاء القانون الدولي والعالقات الدولية كما أن 
ثار التي يحققها الحصار البحري الحربي ، الحصار البحري السلمي هي نفس اآل ن أثارأبعضهم ب

الواقع عليها كيتها للدولة ر ممنوع المرور منها سواء كانت هذه السفن تعود ملان منطقة الحصأل
التين مع ليس لها عالقة بالنزاع ، وكذلك فيما يتعلق بحجز السفن في الح ىخر أدولة لو أ الحصار

رجاعها إنه يتم أفن في الحصار البحري الحربي غير نه يتم مصادرة السإالفارق في كل حالة حيث 
ليه غالبية الفقهاء وهو إا يدعو ي السائد وهو مأالسلمي بعد انتهائه، غير أن الر  في الحصار

                                                           
 - للمزيد تركيا، عليها تسيطر أراض ضد وروسيا بريطانيا من كل به قامت الذي البحري للحصار ةحال أول كانت م1826 عام في 

 الدخول تاريخ ، www.marefa.org م،2011 يوليو نيويورك، األمريكية، المتحدة الواليات معرفة، موقع العثمانية، البحرية انظر
 .م29/10/2017

 .575ص  ، ذكره سبق مرجع ، بوهيفأ صادق علي -1



67 

حاصرة أن م  بضرورة التفريق بين الحصار البحري السلمي والحربي، حيث أنه ال يجوز للدولة ال
و مواجهة معها، غير أن حق الدولة أرى طالما أنها ليست في حالة حرب ختتعرض لسفن الدول األ

لسفن أن يتم إرجاع هذه ا لحصارالواقع عليها االقائمة بالحصار يقتصر على حجز سفن الدولة 
 مجمع القانون الدولي ي فيأصار، وقد تم التأكيد على هذا الر ليها بعد تسوية النزاع او انتهاء الحإ

ر البحري في اتوقيع الحص حيث ق رر فيه ( األلمانية،غلبر  ايده)مدينة  الذي عقد في جتماعالفي ا
 :تيةذا توافرت فيه الشروط اآلإال إ ،دولي العاملف ألحكام القانون الغير حالة الحرب يعتبر مخا

لدول ويكون الحصار باستعمال قوة عسكرية اعالن عن حالة الحصار رسميًا لجميع ن يتم اإلأ .1
 .(1) كافيه

لى إحق العبور والدخول والخروج جنبية التي ليس لها عالقة بالنزاع يكون لسفن الدول األ .2

لشروط الحصار  ط عدم قيامها بأي فعل مخالفشر  لهادون التعرض  ،لمنطقة المحصورةا

شخاص مطلوبين للدولة القائمة أو نقل ألى الدولة المحصورة مثال إسلحة المفروض كإدخال األ

 بالحصار.

الحصار او اختراقه بشرط  كسرقعة تحت الحصار في حال محاولتها يتم حجز سفن الدولة الوا .3

  عادتها بكامل محتوياتها بعد انتهاء الحصار.إ

لى الحصار البحري أصبحت تفضل إيود فإن الدول التي تريد اللجوء هذه القل نتيجةو  

 .ال يخضع للضوابط المذكورة ألنهالحربي 

هذا لى إم والذي لم ينته  2008لعام سرائيلي على قطاع غزة منذ االحصار اإلكما أن  

باالنتخابات الفلسطينية  على خلفية نجاح حركة حماسذلك جاء و ، ذلكعد خير شاهد على ي   الوقت

                                                           
 - الدولي، القانون في وتدريبية دراسية دورات بتقديم ويقوم المعاصر، الدولي القانون في فقهي مجمع أكبر هو الدولي القانون مجمع 

 الشروق، موقع أفريقيا، في وتدريبية دراسية دورات ينظم الدولي القانون مجمع انظر للمزيد
 .م92/10/2017 الدخول تاريخ ، www.shorouknews.comم،13/6/2014
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ها قامت الحركة هاممداء أقبل خصوم الحركة ومنعها من وبسبب عدم االعتراف بهذه النتائج من 

 على قطاع غزة، ورغم المحاوالت المتعددة والمتكررة لكسر هذا الحصار من قبل سيطرةبال

زمة أذا الحصار في سبب ه قدو نه لم يتم فك هذا الحصار إنسانية والحقوقية غير المنظمات اإل

على خلفية السفينة التركية مرمرة التي كانت تحاول الدخول لقطاع غزة  ،سرائيلا  سياسية بين تركيا و 

تراك األ عدد من النشطاءلى مقتل وأدي ذلك إسرائيل إصار والتي تم االعتداء عليها من لكسر الح

واقعة تحت السيطرة االسرائيلية، حدى الموانئ الإفي  ومن ثم حجزت السفينةعلى متنها ممن كانوا 

  .(1) سرائيلإيات مصادرة السفن التي تقوم بها الحصار الحربي بسبب عملويعتبر هذا النوع من 

الحصار البحري الذي تفرضه قوات عاصفة الحزم  ومن أمثلة هذا النوع من الحصار هو 

نع وصول أي تعزيزات م على الساحل البحري والممرات المائية في اليمن لم2015 منذ العام

وبحسب رأي العديد من يران، غير أن هذا الحصار إدول حليفة لهم مثل للحوثيين قد تأتيهم من 

 عد حربي ألنه مصاحب لعمليات عسكرية.ي  خبراء السياسة والقانون الدولي 

 وتوقيفهااا: حجز السفن ثاني

ندما كان االعتماد بشكل تعتبر هذه الوسيلة قديمة نوعًا ما حيث كانت تستخدم قديمًا ع 

بأن تقوم  وذلك نقل البضائعل وأء في الصيد أو كوسيلة نقل السفر ة سواكبير على المالحة البحري

ولى ولة األقليمية للدو المياه اإلأ ئموانالحدى الدول بحجز سفن الدولة الخصم الموجودة داخل إ

يتم تطبيق هذه الوسيلة بعد  قة بينهمالة معينة عالـأها في مسالحاجزة إلجبارها على الخضوع لشروط

اقبة حركة دخول وخروج السفن من تنفيذ الحصار البحري على مكان ما، حيث تسهل عملية مر 

 لى الدولة الواقعة تحت الحصار، عبر تفتيش السفن في الممرات البحرية المطلة على هذه الدولة. ا  و 
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رجاع السفن إمؤقتة يتم فيه ن اجراءات الحجز ويختلف الحجز هنا عن االستيالء أل 

لى إرجاع السفن إوالمصادرة فهو نهائي ال يتم فيه المحجوزة بعد تسوية سبب النزاع أما االستيالء 

 دولتها، فالحجز عمل سلمي، أما االستيالء فهو من أعمال الحرب.

توقيف السفن ويكون بمنع السفن من مغادرة الموانئ التي  يخرى وهأيقة وهناك أيضًا طر  

عبر توقيفها أثناء مرورها في المياه أو ، ترسو فيها فترة معينة من الزمن ويكون ذلك لفترة مؤقتة

حالة االشتباه في حمولة  يف ويكون ذلك ،اإلقليمية لدولة ما أو في المياه الدولية لغرض تفتيشها

السواحل م قبالة 2011قوات الناتو البحرية عام خير مثال على ذلك هو ما قامت به السفن، و 

مدادات إية أو خارجة منها، لمنع وصول أي لى المياه الليبإة بتوقيف وتفتيش أي سفينة داخلة الليبي

 و أسلحة وذخائر لنظام القذافي. أ

ه و دخولها للمياأالبحري،  وقد تتم عملية حجز السفن وتوقيفها في حالة انتهاكها للقانون 

لذلك، ولقد نظم القانون الدولي للبحار واالتفاقيات الدولية ذن المسبق اإلقليمية لدولة ما دون أخذ اإل

هذا الشأن، ففي حالة قيام سفينة ما بخرق القانون جاز للدولة التي وقع الخرق داخل مياهها 

 اإلقليمية توقيع الحجز على هذه السفينة.

تنقلها الحجز بأنه " يعني أي توقيف للسفينة أو تقييد ل حجز السفن ولقد عرفت اتفاقية 

بأمر من محكمة ضمانًا لمطالبة بحرية، ولكنه ال يتضمن حجز السفينة تنفيذًا أو تلبية لحكم 

 .(1) "قضائي أو لسند آخر واجب النفاذ

                                                           
 - لقواعد طبقاً  وتوقيفها سفنال حجز عملية لتنظيم م،12/3/1999 بتاريخ سويسرا في جنييف مدينة في وقعت السفن حجز اتفاقية 

 ، ar.wikipedia.org م،15/10/2000 الحرة، الموسوعة ويكيبديا موقع م،1999 السفن حجز اتفاقية انظر للمزيد الدولي، القانون
 .م29/10/2017 الدخول تاريخ

 تاريخ ، blog.com-veregyptlayer.o م،1/10/2013 المصريين، المحامين موقع م،1999 السفن حجز اتفاقية الدخس، أدهم - 1
 .م24/9/2017 الدخول
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و السياسية أحيانًا، وهو الشق المتعلق بسيادة أجز يكون في المنازعات القانونية الحو  

دون  يةن طريق الدخول في مياهها اإلقليمالدولة في حال قيام سفينة بخرق سيادة دولة أخرى ع

  .الحصول على الموافقة الالزمة لذلك 

 ( من االتفاقية المذكورة الحاالت التي يتم فيها حجز السفن وهي:3/1المادة ) نظمتولقد  

وكان مالكًا  عليهاإذا كان الشخص الذي يملك السفينة عند نشوء المطالبة البحرية مسؤواًل  .1

 للسفينة عند توقيع الحجز.

إذا كان مستأجر السفينة عارية عند نشوء المطالبة البحرية مسؤواًل عن تبعة المطالبة  .2

 وكان مسـتأجرًا للسفينة عارية أو مالكًا لها عند توقيع الحجز.

إذا كانت المطالبة تستند إلى رهن أو رهن غير حيازي أو عبء ذي طبيعة مماثلة على  .3

 سفينة.ال

 إذا تعلقت المطالبة بملكية أو حيازة السفينة. .4

إذا كانت المطالبة في مواجهة مالك السفينة، أو مستأجر السفينة عارية، أو مديرها، أو  .5

مشغلها، وكانت مضمونة بامتياز بحري منح أو نشأ بموجب قانون الدولة التي طلب فيها توقيع 

 .(1) الحجز

في حال توافرت  ( من االتفاقية المذكورة4سب المادة )ح ويجوز رفع الحجز عن السفينة 

 الشروط التالية:

، إال في ييرفع الحجز عن السفينة المحجوز عليها عند تقديم ضمان كاف في شكل مرض .أ

لى الملكية الحاالت التي تحجز فيها السفينة بشأن أي من المطالبات البحرية بسبب نزاع ع

ويجوز للمحكمة في هذه الحاالت أن تبيح للشخص و خالف بين الشركاء على العوائد، أ
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الحائز للسفينة مواصلة تشغيل السفينة إذا قدم هذا الشخص ضمانًا كافيًا، أو أن تعالج 

 على نحو آخر أمر تشغيل السفينة أثناء فترة الحجز.

فإذا لم يتفق األطراف على كفاية الضمان وشكله، تحدد المحكمة طبيعة هذا الضمان  .ب

 ما ال يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة.ومقداره ب

يفسر أي طلب برفع الحجز عن السفينة عند تقديم الضمان على أنه اعتراف بالمسؤولية   .ج

 أو على أنه تنازل عن أي دفاع أو أي حق في الحد من المسؤولية.

إذا حجزت السفينة في دولة غير طرف ولم يرفع عنها الحجز على الرغم من تقديم ضمان  .د

لك السفينة في دولة طرف بشأن نفس المطالبة، فإنه يتعين األمر باإلفراج عن ذلك بشأن ت

 الضمان، عند الطلب، من المحكمة في الدولة الطرف.

ع الحجز عن السفينة في دولة غير طرف عند تقديم ضمان مرض بشأن تلك فر إذا  .ه

ن نفس السفينة، فإنه يتعين األمر باإلفراج عن أي ضمان قدم في دولة طرف بشأ

إال أنه يتعين عدم األمر برفع الحجز ما لم يكن الضمان المقدم في الدولة  .( 1)المطالبة

 غير الطرف متاحًا فعاًل للمطالب ويكن قاباًل للتحويل بحرية.

، يجوز للشخص الذي قدم هذا الضمان أن يطلب  (4/1المادة )ومتى قدم ضمان بموجب  .و

 .ان، أو تعديله، أو إلغاءهمن المحكمة في أي وقت تخفيض هذا الضم

سلوب هذا األو كقطع الطريق والسطو والسرقة،  ة قانوناً غير مشروع بطرققد يتم الحجز و  

 برزت هذه الظاهرةأو لتحقيق مكاسب سياسية، وقد القراصنة لغرض الحصول على المال  يستخدمه

صنة للسفن قر اليات عملالعديد من حيث جرت م، 2005بشكل الفت قبالة السواحل الصومالية عام 

احتجاز  وشملت هذه العمليات ،عالي البحارأو عبر أقليمية الصومالية التي تمر في المياه اإل
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، و مبادلة محتجزينأأهداف سياسية  و تحقيقأجل الحصول على المال أ وذلك من ،لرهائن والسفنا

ه ل بمكافحة هذم بسبب قيام عدة دو 2012و 2011تراجعت خالل العام  هذه العمليات غير إن

 .(1) القراصنة الظاهرة والقبض على العديد من

 الدولية القوة العسكرية في تسوية المنازعات -المبحث الثاني

 ألجل إرغامستخدام القوة اساليب األكثر عنفًا والتي تكون بندرج تحت هذا األسلوب األي 

من القوة العسكرية أو  جزء طريق استعمالعن تسوية النزاع عنوة سواء كان ذلك  علىالخصم 

 ، وهذا ما سيتم تناوله في مطالب هذا المبحث.بتوجيه ضربات جوية محددة األهداف

 التدابير المضادةاألول: المطلب 

ستخدم من قبل الدول ضد بعضها من هذا المطلب التدابير األكثر حدة والتي ت يتناول 

     يلي: لة هذه التدابير مازاع قائم أو تحقيقًا لمصلحة معينة، ومن أمثجل تسوية نأ

 : االقتصاصأوالا 

ل معين الطرف المتضرر من فع لى تسوية للنزاع الدولي يجعلإ إن الفشل في الوصول 

من التدابير المضادة لفعل هذه الدولة، وذلك كتعبير عن الرفض لهذا  قامت به دولة أن يتخذ

 فعالعالها العدوانية ، كون أن هذه األن أفإلجبار الدولة )مرتكبة العدوان( للرجوع ع الفعل، وأيضاً 

أن المحاكم  يتضحوبسبب هذا  .القومية مصلحتهال ةخالفم اأضرارً  ت للدولة المعتدى عليهاقد سبب

 خر.ب هذه التدابير انتهاكًا دوليًا آالدولية تحاول وضع ضوابط للتدابير المضادة حتى ال تسب

وضع ضوابط للتدابير  لتابعة لألمم المتحدةحاولت لجنة القانون الدولي امن جهة أخرى  

وفقًا  د الفعل بسبب مخالفة دولية،المضادة في محاولة للتمييز بينها وبين المخالفات الناجمة عن ر 

تجاه عمل غير مشروع فإنه يطلق عليه تدبيرًا الهذا فإذا كان الرد وقفًا لهذه الضوابط القانونية وكان 
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غير مشروع مثله مثل الفعل  مالً نه بذلك يعد علهذه الضوابط فإي حالة مخالفته مضادًا، أما ف

 .(1)في البداية الناشئ

سبب حدوث انتهاك  ،خر غير مشروعوالتدبير المضاد هو فعل يهدف إلى وقف فعل آ 

بالدولة  تلحق أضراًرا فالتدابير االقتصاصية هي إجراءات غير ودية في قواعد القانون الدولي.

   كافة المستويات االقتصادية والسياسية.  الموجهة إليها على

 قواعد أحد وهي بالمثل المعاملة مبدأ على تقوم التي الوسائل ضمن النوع هذا ويندرج 

 أي خرى،أ دولة به قامت فعل على ما دولة من فعل كرد يأتي االقتصاص نإ أي الدولي القانون

 كتعبير االقتصاص فيأتي خرىأ دولة من صادر سابق عمل بسبب ما دولة من الحق جراءإ نهإ

 كردة راضيهاأ الى الدخول من خرىأ دولة رعايا بمنع ما دولة قيام ومثاله، (2) العمل هذا رفض عن

 . (3)القرار نفس على فعل

 ثانياا: الثأر أو االنتقام

 عرف كما حمورابي تشريع عليها ونص البابليون حقبة منذ االنتقامية عمالاأل عرفت وقد 

 دولة من تتخذ التي فعالاأل بأنه الدولي القانون في ويعرف ،والرومان غريقواإل العرب ىلد أيضاً 

 التي هي ولىاأل فعالاأل هذه وتعتبر بينهما، قائم لنزاع التسوية على الموافقة بهدف اخرى ضد

 . النزاع نشأة في سببت

 كردة جاء الدولي للقانون مخالف فعل بأنه عدد من فقهاء العالقات الدولية يعرفه بينما 
 الدول حدىإ قيام حالة في سلوباأل هذا لىإ اللجوء ويتم ،أيضاً  هو مخالف أخر فعل على فعل

 قيام بسبب أو الدولية وأ الثنائية المعاهدات نصوص حدأل وأ العام الدولي القانون قواعد بمخالفة
 وقع التي الدولة هذه تقومف رعاياها على باالعتداء وأ خرىأ دولة ضد محدود عسكري بعمل ما دولة
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 كتوجيه امحدودً  الرد يكون بأن وذلك الدولي القانون عليه نص لما وفقاً  بالثأر االعتداء عليها
 . المعتدية الدولة في العسكرية االهداف بعض على جوية عسكرية ضربات

م و للوفاء بالتزاي يهدف لثني الخصم عن قرار معين أاالنتقام شكل سلم يتخذ ويمكن أن 

قواعد القانون الدولي وقرارات رط في هذا النوع أن يكون وفقًا لمعين، وقد يكون مسلحًا ويشت

 .(1) ال ع د عماًل غير مشروع هو أيضاً المتحدة ومجلس األمن وا   كاألممالمنظمات الدولية 

 للضوابط يخضع أن بشرط مشروعاً  عمالً  ربيعت االنتقام فإن الدولي للقانون وطبقاً  

 :التالي النحو على وهي الدولي القانون في المحددة

 نسانياإل الدولي نللقانو  مخالفتها عدم بشرط االنتقامية باألعمال يسمحإن القانون الدولي   .1

، حيث يجب أال يشكل هذا العمل االنتقامي أي جريمة مخالفة أو انتهاكًا االنسان وحقوق

 التفاقيات جنيف.

 .جنيف اتاتفاقي ميهمتح الذين شخاصاأل من االنتقام يمنع  .2

 الثقافية الممتلكات لحماية والهاي جنيف اتاتفاقي اعليه تنص التي ماكناأل من االنتقام يمنع  .3

 .العالمي وأ المحلي التراث ضمن من المسجلة ثريةاأل ماكنواأل

 .(2) استخدامه الدول لغير يجوز وال للدول حق والثأر االنتقام عمالأ نإ .4

 كالمساجد العبادة ودور والمستشفيات كالمدارس المدنية ماكناأل نتقاماال عمالأ تطال أال يجب  .5

 .والكنائس

يجوز أن يكون أقوى من فعل  ، حيث المحدودية الرد وتناسبه على الفعل غير المشروع .6

 الخصم.
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ن يقف فقط، أي أ مشروعالغير لفاعلية المطلوبة في وقف الفعل أن يقتصر على تحقيق ا  .7

   .ال يتمادى الفعل االنتقامي ويتوسع في عملهجب أ، فيبمجرد وقف الضرر

 ثالثاا: الدفاع الشرعي

أما  ،هو الرد على اعتداء يكفله القانون شريطة أن يتم وقفًا للضوابط لغرض وقف العدوان 

 في يتمثل الدولية الجماعة أعضاء ألحد الدولي القانون يقرره حقا هو الجنائي الدولي القانون في

 يتوقف أن على قدره مع ومتناسبا لدرئه الزما يكون أن بشرط مسلح عدوان لصد القوة ستخداما

 .(1) الدوليين واألمن السلم لحفظ الالزمة التدابير األمن مجلس يتخذ ماعند

 أو يضعف ما الميثاق هذا في يسل ( من ميثاق األمم المتحدة51المادة )جاء في نص و  

 مسلحة قوة اعتدت إذا أنفسهم عن الدفاع في اعات،جم أو فرادى للدول، الطبيعي الحق ينتقص

 السلم لحفظ الالزمة التدابير األمن مجلس يتخذ أن إلى وذلك ،المتحدة األمم أعضاء أحد على

 المجلس إلى تبلغ النفس عن الدفاع لحق استعماالً  األعضاء اتخذها التي والتدابير الدولي، واألمن

 أحكام من المستمرة ومسؤولياته سلطته بمقتضى للمجلس فيما لحا بأي التدابير تلك تؤثر وال فورا،

 السلم لحفظ األعمال من التخاذه ضرورة يرى ما وقت أي في يتخذ أن في الحق من الميثاق هذا

  .نصابه إلى إعادته أو الدولي واألمن

حسب ما اتفق عليه فقهاء  وهناك شروط يجب توافرها في الدفاع الشرعي ليكون مباحاً  

 وهي: انون الدوليالق

حدوث اعتداء مسلح من قبل دولة ما، ويجب أن يكون الفعل من دولة وليس من أفراد، وحتى   .1

 .يكون للدولة المعتدى عليها الحق في الرد
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في الرد ينزع المشروعية عن  والتباطؤنسيق تالرد الوقتي والعاجل على العدوان، فالتخطيط وال  .2

 هم جدًا.الدفاع الشرعي، فالعنصر الزمني م

 وان ووقفه.ضرورة الرد، أي أن يكون الرد الزمًا لدفع العد  .3

  .(1)أن يكون الدفاع الشرعي الوسيلة الوحيدة المتاحة للرد   .4

 لى إيقافه وال يتجاوز ذلك.ون الرد متناسبًا مع الفعل، أي أن يهدف إأن يك .5

      .(2)من عماًل ظاهرًا تحت رقابة مجلس األ أن يكون الدفاع الشرعي .6

توافر الردع وقدرة الدولة لالزمة لتحقيقه، فولكي يتم الدفاع الشرعي يشترط وجود القوة ا 

يساعد كثيرًا في ضبط المشهد دوليًا، كما يساعد على التقليل من فرص على الدفاع عن نفسها 

 الصدام المسلح. 

 ودورها في تسوية النزاع الدولي المطلب الثاني: الحرب المحدودة والشاملة

 وذلكالقوة، استخدام وسائل التسوية العنيفة التي تقوم على سيتم في هذا المطلب تناول  

    وهي بالشكل التالي: لى الحرب الشاملةشكل تصاعدي من األقل حدة وصواًل إب

 المدن ضربأوالا: 

 بإلقاء سواء الخصم مدن إحدى ضد العسكرية القوة استخدام لىإ الدول تلجأ ما راً يكث 

 باستخدام او الصاروخية بالضربات أو الحربية السفن باستخدام أو الطائرات طريق عن لالقناب

 والموافقة الخضوع على إلجباره أو استهداف مراكز محددة الخصم مدن إحدى لضرب البرية القوات

 شرعية ألي تستند ال الوسيلة هذه أن غير قوى،األ باعتبارها المعتدي لشروط وفقاً  التسوية على
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 المتحدة مماأل لميثاق وأيضاً  نسانياإل الدولي والقانون العام الدولي القانون ألحكام الفةومخ

 .الدولية والمواثيق والمعاهدات

 االحتالل المؤقتثانياا: 

القوة العسكرية  باستخدامخرى أقليم دولة إلى احتالل جزء من إبأن تلجأ دولة  ذلك كوني 

قت شرعيته في حالة ؤ ويستمد االحتالل الم .ول عن فعل معينالعد أو بشيءعلى االلتزام  إلرغامها

كل صريح على طرافها وبشأذلك عبر اتفاقية دولية يقر فيها التوقيع عليه من قبل الدول بأن يكون 

 .(1)االتفاق  أطرافلى استخدامه في حالة نشوب نزاع بين إقت واللجوء ؤ اعتماد االحتالل الم

وجود اتفاق مسبق على قت في حالة عدم ؤ روعية عن االحتالل المو المشأوتنتفي الصفة الشرعية 

مم المتحدة وقرارتها قد نصت على التسوية بالطرق ن ميثاق األأليه كطريقة للتسوية خاصة إاللجوء 

لى احتالل جزء من إسرائيل إ قامتة ، وباستخدام هذه الوسيلة السلمية بعيدًا عن استخدام القو 

هذه  إلجبار ،(ردن ولبنانين واألريا ومصر وفلسطد من الدول العربية ) سو لى عدإراضي التابعة األ

رغامها على توقيع اتفاقيات سالم معها ا  و شرط و أالتفاوض المباشر معها بدون قيد  الدول على

وسلو بين السلطة أسرائيل ، واتفاقية ا  حيث وقعت اتفاقية سالم بين مصر و فيما بعد  ما حدثوهذا 

 عامسرائيل ا  ردن و عربة بين األ، ومعاهدة السالم وادي م 1993ائيل عام نية واسر يالفلسط

 . (2)م1994

 الحرب: ثالثاا 

االقتصادي أو االجتماعي أو عني النزاع ت والتي مفهوم الحرب ولاأل الفصل لقد تناول 

ب و وتعتبر الحر ، دم انسجام المصالح وتضاربهاع المسلح بين دولتين أو أكثر بسببالسياسي أو 
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وهي  وفق أطر معينة مم المتحدة ال يقرها إالة لتسوية النزاع حيث أن ميثاق األغير سلمي سيلةو 

 :تيعلى النحو اآل

إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير  ستخدام الحرب كوسيلة دفاع شرعي لرد العدوانا .1

 مم المتحدة.من ميثاق األ (51)وفق نص المادة  الالزمة،

 . (1) مم المتحدةاأل يةار والسلم الدوليين تحت  منتستخدم الحرب لحماية األ .2

 :أنواع وهي ةوتتخذ الحروب في العصر الحديث ثالث  

ستخدام القنابل الذرية والهيدروجينية ذات القوة التدميرية اب تكونو : الحرب الذرية  .أ

والتي تقتل الماليين من البشر في لحظات وهذا بسبب التطور العلمي الرهيب  هائلةال

ستخدامه في تطوير الصناعات العسكرية ، ولم يستخدم االكيمياء والفيزياء و ل في مجا

واليات عندما قامت اللعالمية الثانية ال في الحرب اإالنوع من الحروب مثل هذا 

زاكي في اليابان بالقنبلة الذرية جبقصف هورشيما ونام 1945في أغسطس المتحدة 

بل في قتل العديد من البشر قدرت ناسقاطها بالطائرات وسببت هذه القإعن طريق 

 .راضيساحات شاسعة من المباني واألمرت مدنسان كما إ بمائة وأربعين ألفعدادهم أ

دولة ما باستخدام كافة قواتها العسكرية ضد دولة  الحرب الشاملة: وهي بأن تقوم .ب

 لغرض احتالل هذه سلحة التقليدية والدخول في حرب مفتوحةجميع األ باستخدامأخرى 

  .الدولة

 قليمإض أو جزء من القوات العسكرية ضد بع باستخدامتكون الحرب المحدودة: و  .ج

 .(1)هداف ة األأو توجيه ضربة عسكرية محدد احتاللهمعين لدولة ما بهدف 
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 موراألالذي سيطر على زمام بأن يقوم المنتصر  وذلك ،وتعتبر الحرب وسيلة للتسوية 

تها اليابان بعد الهجوم الذري مثل وثيقة االستسالم التي وقع ،بفرض شروطه على الدولة المهزومة

طرف قوى بإجبار الو أن يقوم الطرف األأ، من مزيد من الهجمات من ذات النوعمريكي خوفًا األ

 .خوفًا من مزيدًا من التصعيد خرتخدام القوة ضده فينصاع الطرف اآلخر على التفاوض بعد اساآل

الباردة عقب الحرب العالمية الثانية بين المعسكر وقد ظهر أيضًا مصطلح الحرب  

حيث  ،مريكيةاألالواليات المتحدة  بقيادة الغربيعسكر السوفيتي سابقًا والم االتحاد قادهي الذي الشرق

نما عن طريق بسبب الصراع األيديولوجي انتهجت هذه الحرب  سياسة عدم المواجهة المباشرة وا 

والصراع على النفوذ في القارات والدول وتشكيل المجاالت، كافة سباق التسلح والتطور العلمي في 

و معنويًا في المحافل المال أو  الطرف االخر ماديًا بالسالحأحالف وقيام كل طرف بدعم أعداء 

 .من مجلس األو  المتحدة كاألمم الدولية

 . (2)كراه الخصم على الخضوع إلى إقول بأن الحرب هي عمل عنيف يهدف يمكن ال 
ال في إليها إيجوز للدول اللجوء  مم المتحدة فإن الحرب وسيلة غير مشروعة والميثاق األسب وح

م وحفاظًا على سيادة عدوان عليها أو على مواطنيها بهدف حمايته أليالعدوان والتصدي حالة رد 
القوة عبر ن يتم استخدام أو أ، وهو حق مكفول بالمواثيق الدولية  الدولة أمام  الدول االخرى وهيبة 

قليمية كالحرب التي شنها إو لمنظمة أمن و لمجلس األأالمتحدة  لألمماالنخراط في قوة دولية تابعة 
 إلجبارلى القوة إللجوء فتم ا جتياحه للكويتم بسبب ا 1991 عام المجتمع الدولي ضد العراق

بل م من ق2011عام  القذافيالعراق على الخضوع للقرارات الدولية ، وكذلك الحرب على نظام 
من بهدف حماية المدنيين وفقًا للفصل السابع من الميثاق العام حلف الناتو بتكليف من مجلس األ

من على خلفية قيام األن مجلس الصادرين ع (1973، 1970 ) للقرارين وتنفيذاالمتحدة  لألمم
 .بإسقاطهبارتكاب جرائم حرب ضد المظاهرات التي خرجت تطالب  القذافينظام 
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سبب ت وقدلتسوية في بداية القرن العشرين للضغط من أجل ان الحرب كانت وسيلة أا كم 

 خيرةاألغير أنه عقب انتهاء الحرب ة والحرب العالمية الثانياألولى في نشوب الحرب العالمية ذلك 

نشوب حروب عالمية من والسلم الدوليين لمنع المتحدة وتم وضع قواعد لحماية األمم ألنشاء اإتم 

ستخدام القوة، ا عدم قدرته على منعمم من عصبة األ من خلل في ميثاقخالفًا لما كان  ،رىخأ

 .تقدير الدول حسب مصالحها مور الحرب خاضع لأحيث كان تقدير 

من ن يختص مجلس األأميثاقها على  مم المتحدة فلقد نص الفصل السابع منأما في األ 

تين لسلم الدوليين واتخاذ تدابير القمع الواردة في المادوا لألمنبتحديد الحاالت التي تعد تهديدًا 

ة استخدام القوة جراءات القسرية في حالمن اتخاذ اإلمن الميثاق ويكون لمجلس األ (42و ) (41)

كأن يتم فرض حظر اقتصادي على الدولة  ،طار الشرعية الدوليةإخرى خارج أمن قبل دولة ضد 

حسب  كلي أو جزئيمواصالت واالتصاالت الدولية عليها بشكل المعتدية وعزلها عن العالم وقطع ال

( على أنه إذا رأى مجلس األمن أن التدابير المنصوص 42وتنص المادة ) ،(41نص المادة )

 عبر ،الحق في استخدام التدابير العسكرية مجلسليكون ل( ال تفي بالغرض 41عليها في المادة )

الدول  أحدلى إمر من هذا األكل مجلس األو ن ذلك بأن يويكو  بأنواعهااستخدام القوة العسكرية 

عضاء المتحدة أو أن يطلب من الدول األ لألممالتابعة  (اليونيفيل)لى القوات الدولية إعضاء أو األ

 ،بكامل عتاده ومعداته اتقوم كل دولة عضو بإرسال العدد المطلوب منه ، بأنتجهيز قوة عسكرية

على أن يتعهد أعضاء األمم المتحدة بقبول مم المتحدة ق األمن ميثا (25)ة دالما تنص لقدو 

المتعلق باستخدام  على هذا الجانب يؤخذ غير أنه ماقرارات مجلس األمن وتنفيذها وفق الميثاق، 

 :ما يلي القوة العسكرية

عضاء الخمسة دائمي هذه التدابير يتطلب موافقة األ اذباتخمن إن قيام مجلس األ .1

، وتنفيذهعدم اعتراض أي منهم حتى يتم تمرير القرار و  ،لكون حق النقضالعضوية والذين يم
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دائمة العضوية في  ة الكبرىبسبب تضارب مصالح الدول الخمس ،مر صعباً ويعتبر هذا األ

  .مع بعضها مجلس األمن

قوة عسكرية يكمن في عدم تشكيل كما يراه خبراء علم القانون والسياسة الثاني أما العيب  .2

مر هكذا رغم وجود قرارات دولية نما ترك هذا األا  عضاء و من من األعة لمجلس األدائمة تاب

  .(1)بالخصوص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 486، 485، ص  ذكره بقمحمد عزيز شكري، مرجع س - 1
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 الرابع الفصل

 القضائية بالوسائل الدولية المنازعات تسوية

 

 الدولي التحكيم نشأة -ولاأل  المبحث

جراءاته التحكيم المطلب األول: مفهوم •  وا 

 الدولية المنازعات تسوية في يمالتحك دورالمطلب الثاني:  •

 الدولي القضاء -الثاني المبحث

 الدولية العدل محكمةالمطلب األول:  •

 الدولية المنازعات تسوية في الدولية العدل محكمة دورالمطلب الثاني:  •
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 رابعالالفصل 

 تسوية المنازعات الدولية بالوسائل القضائية

من قبل لجان يتم الفصل فيها  ألنية بالقضائية يطلق على هذا النوع من وسائل التسو  

وسائل التسوية القانونية ألن أساس عملها أيضًا ويطلق عليها  ،و عن طريق محاكم دوليةأخاصة 

لزام في القرارات لى صفة اإلإويرجع سبب التسمية  ،الدوليةيعتمد على تطبيق النصوص القانونية 

و أة و محكمة التحكيم الدوليأجان التحكيم الدولي و قرارات لأ التي تصدر عن اللجان الخاصة

لرارات هذه الجهات و ق ذالنزاع تنفي أطرافيجب على لذلك حكام محكمة العدل الدولية أ  .زامها بهاا 

 وتعتمد على عنصرين:جبارية إ التسويةتعتبر ومن هنا 

 و القضائية .أالنزاع بالتسوية بالطرق السلمية طراف أوجود رغبة من  .1

  .(1)ع بتنفيذ ما يصدر من قرارات دولية النزا أطراف التزام .2

شخاص من ذوي الخبرة أبأن النزاع فيها يعرض على تتميز الوسائل القضائية  

، غير الدولية القانون الدولي وعلى اطالع ودراية واسعة بالمعاهدات واالتفاقياتواالختصاص في 

 : التالية لألسبابائل السياسية لى هذه الوسائل نادر بالمقارنة مع الوسإأن اللجوء 

 .رادتهاإسك الدول بسيادتها وحرية لزام الموجودة بهذه الوسائل تتعارض مع تمأن صفة اإل .أ

 لى عرضها على الوسائل القضائية.إتحتاج  همية بعض المنازعات والتي الأعدم  .ب

 .دخل في اختصاصهت ال ألنها ،يمكن عرضها على القضاء الدولي بعض المنازعات ال .ج

النزاع أمر صعب  أطرافلى هذه الوسائل من قبل إرط الموافقة المسبقة على اللجوء ن شإ .د

 خوفًا من صدور قرار أو حكم ضد مصلحته مما يجعله  ،يقبل طراف قد الحد األأن أحيث 

                                                           
 . 455، ص ذكرهبق خشيم ، مرجع سد اهلل عبمصطفى   - 1
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 .(1) لى هذه الوسيلة للتسويةإاللجوء  يرفض أساساً 

 الدولي التحكيمنشأة  -األوللمبحث ا

ن وسائل التسوية القضائية للنزاعات الدولية وهي وسيلة قديمة جدا يعتبر التحكيم م 

 كان فلقد القدم، منذ التسوية في سلوباأل هذا عتمدا، و و بين األفرادأوية سواء بين الدول للتس

 الوسطى العصور في وجد كما لديهم، بالتحكيم يختص مجلس حيث أ نشئ غريقاإل عند موجوداً 

ث وفي العصر الحدي، الكنيسة بابا شخص هو المحكم وأ الحكم وكان يةاألورب المسيحية الدول في

 من جزءاً  التحكيم اعتبرت ، والتي بدورهاالدولي القانون لجنةبإنشاء  قامت المتحدة مماألفإن 

 . الجديدة القواعد من عدداً  عليه ضفتوأ الدولي القانون

جراءاتهالتحكيم  مفهوماألول: المطلب   وا 

ألجل  المتبعةاإلجراءات كذلك و  ،ونشأته التحكيمبتعريف ال ا المطلبفي هذسيتناول  

 .بين الدولالتي يمكن أن تنشب تطبيقه على النزاعات 

 : تعريف التحكيم ونشأتهأوالا 

ها تحكيمات وحكم التحكيم لغة كلمة مصدرها حكم بتشديد الكاف مع الفتحة وجمع 

 .ئش ىليه أمرًا وواله علإسند أأي  ،الشخص

 لفصلا ألجل أو أكثرشخص ل القاضيالذي يمنحه تفويض السالمي تعني الفقه اإل وفي 

ال فال وربك  ن الكريم في قوله تعالى آوقد ورد التحكيم في القر  في موضوع أو حالة معينة،

 . (2) حتى يحكموك فيما شجر بينهم يومنون

                                                           
رتيري ، رسالة ثيوبي األفريقية ) دراسة حالة النزاع األمن الدولي في تسوية المنازعات اإلجعفر، دور مجلس األ لى عمر على ابوع - 1

 . 37م ، ص 2008،، طرابلسماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا
 - الدولي، القانون فقهاء من عضو 25 من مكونة المتحدة، لألمم التابعة االجهزة أحد وهي م 1949 معا انشئت الدولي القانون لجنة 

 انظر للمزيد الدولي، القانون قواعد تطوير ومهمتهم دولهم، من ترشيحهم بعد العامة الجمعية قبل من سنوات خمس لمدة انتخابهم يتم
 .م29/10/2017 الدخول تاريخ ، www.un.org تحدة،الم االمم موقع المتحدة، االمم في السادسة اللجنة

 .65 اآلية، ن الكريم ، سورة النساءآالقر  - 2
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طرف محايد لكي يحكم ى أما معنى التحكيم قانونًا فهو قيام المتنازعين بعرض النزاع عل 

 .ويفصل بينهما

خال طرف ثالث بين طرفين ليها بإدإهي عملية يتم اللجوء فيمكن القول بأن التحكيم  

لنزاع ، أو هي بثقة طرفي ا يحظى، أو هي تسوية لنزاع معين من طرف ثالث محايد متنازعين

 .(1)لى القضاء الدولي إاللجوء  ت الدولية لتفادي تكاليفليها في تسوية المنازعاإعملية يتم اللجوء 

 أطرافليها من قبل إق شخص أو هيئة فردية يتم اللجوء لنظر في نزاع عن طريل كذلك عملية هوو 

انونية للتسوية بواسطة والتحكيم هو وسيلة ق .(2)ول قرار التحكيم بالنزاع مع التزامهم المسبق بق

  ( .3) عنهفقة المسبقة بقبول النتائج المترتبة هل القانون ويستمد التحكيم قوته من المواأأشخاص من 

أو  من هيئةشخاص القانون الدولي بواسطة حكم صادر أالنزاع بين  إلنهاءهو وسيلة و  

 وجد محكمة خاصة بالتحكيم تسمىوت ،(4)طراف النزاع أيتم اختيارهم من  من لجنة محكمين

ي األول بمدينة الهاي الهولندية ، تأسست في مؤتمر السالم الدول (المحكمة الدائمة للتحكيم)

تسوية المنازعات الناشئة بين الدول بان التحكيم هو  الهاي الثانيةمن اتفاقية  (37) وعرفت المادة

مجموعة ضح تت، ومن خالل التعريفات السابقة ساس احترام القانون أ تارهم علىبواسطة قضاه تخ

 : من الخصائص للتحكيم وهي

 تسوية النزاع .لى التحكيم لإطراف النزاع على اللجوء أوجود اتفاق مسبق بين  .1

 طراف و المحكمين يتم من قبل األأاختيار المحكم  .2

 طراف النزاع .أوالوقوف على مسافة واحدة من كل  حيادية المحكم .3

                                                           
 . م12/1/2017 الدخول تاريخ، www.almany.com االلكتروني،  معجم لسان العرب، موقع المعاني - 1
 . 202، ص ذكرهبق عبدالكريم علوان، مرجع س - 2
 . 731، ص  ذكره بقوليد بيطار، مرجع س  - 3
 . 321 ، صذكرهلرزاق السامرائي ، مرجع سبق شفيق عبدا  - 4
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 .(1)لزامية في قرار التحكيم الصفة اإل .4

 : و شكلين هماأسلوبين أخذ التحكيم ويت 

لتحكيم لحل أي ل تفاق المسبق بين دولتين أو أكثر على اللجوء: وهو االجباريحكيم اإلالت .أ

 .تنشأ بينهمقد نزاعات مستقبلية 

 طراف بعد نشوب النزاع . ليه بين األإلجوء الو  : ويتم االتفاقالتحكيم االختياري .ب

 جراءات التحكيمإ: اا ثاني

العدد  نأو خماسية أي أ ثالثيةيتم التحكيم عن طريق شخص واحد أو عن طريق هيئة  

ين مما مصوات المحكأحدث تعادل في ي وحتى ال باألغلبيةن قرارات التحكيم تصدر فردي وذلك أل

و الخامس هو الفيصل في ترجيح أعدد فرديا ليكون الصوت الثالث يكون اللذلك يزيد الوضع تعقيدًا 

 .اآلراء أحدكفة 

م حق المساواة بين كون لهويقوم الخصوم بتقديم دفاعهم وتقديم مذكرات المرافعة وي 

تهم وطرح اشهادل للهيئة الحق في استدعاء الشهود واالستماع ، ومام هيئة التحكيم أالخصوم 

 يدور في كافة الجلسات عبر موظف يندب لكتابة كل ما ، وتقوم المحكمة بتسجيل ماسئلة عليهماأل

في محضر رسمي، لك ذ وثقالعادية وييقال في الجلسة بنفس نمط العمل الموجود في المحاكم 

مر خاضع للسلطة التقديرية للمحكمة جلسات سرية أو علنية وهذا األ الحق في عقد للمحكمةو 

 .(2) القضيةبالشكل الذي يخدم  تتخذه

عضاء كمحكمين من الدول المتنازعة في حالة أل بانتداب تشك أن محاكم التحكيمكما  

ب محايد ويج ثلى شخص ثالإااللتجاء  ن يتمأبق على التسوية بين الطرفين على االتفاق المس

رسوه و ممن دأدراية بالقانون الدولي وقواعده  شخاص الذين لهمن يكون المحكمين من األأمراعاة 

                                                           
 .457، ص  ذكره بقمصطفى عبداهلل خشيم، مرجع س - 1
 .741ص ، ذكره سبق مرجع بيطار، وليد - 2



87 

. كما يجوز عرض النزاع على محكمة التحكيم الدائمة والموجود مقرها أي من ذوي الخبرة والكفاءة

ض من ، غير أن البعنشاء المحكمةإاتفاقية  وقعت على إذا كانت الدول المتنازعة قد ،في الهاي

خصوم ن االختصاص ينعقد للمحكمة الدائمة للتحكيم في حالة اتفاق الأفقهاء القانون الدولي يرى ب

نشاء إعلى ميثاق ن لم يكن طرفي النزاع من الدول غير الموقعة ا  على عرض النزاع عليها و 

نسخة  بإرسالن المحكمة تقوم إت للمحكمة فام طرف بتقديم مستندانه في حال قيإكما  ،المحكمة

 .إن استلزم خر لالطالع عليها والردالخصم اآللى إمن هذه المستندات 

غير ملزم هو و  النزاع ألطرافوبخصوص الحكم الصادر عن محكمة التحكيم فهو ملزم  

، والحكم مالحكم فيما بينه تنفيذبطراف النزاع ملزمين أفوواجب النفاذ  خرىفي مواجهة الدول األ

في حالة  إالو التظلم أطريقة من طرق الطعن ي أغير قابل للطعن عليه بالصادر عن المحكمة 

ت هذه وقع أثناء المحاكمة سواءكراه إأو  ضغطحدوث تزوير في المستندات أو غش أو تهديد أو 

إعادة  يتمو ،  (1)طراف النزاع المعروض على المحكمة أحد أعلى و أشياء على هيئة المحكمة األ

حيث يكون و وثائق جديدة لم تعرض على المحكمة أدلة أ ةالدعوى للمحاكمة في حال ظهور أي

عادة نظر إحوال يتم سار موضوع الدعوى فإنه في هذه األملهذه األدلة أو الوثائق تأثير جوهري في 

ما يتوافق ب ن تغير حكمها السابقأالجدية جاز لها  باألدلةذا اقتنعت المحكمة ا  الدعوى من جديد و 

ن تقضي بنفس الحكم السابق في حالة عدم اقتناعها أيجوز لهيئة المحكمة و مع الوقائع الحديثة ، 

 . (2)لها  نئمطتو لم أديدة الج باألدلة

 سباب التي اتخذ فيها القرار وهذا ماطوق الحكم بشكل رسمي مع توضيح األويتم كتابة من 

تي اتخذت خالل الجلسات ويتم ذكر جراءات اليح اإلتقوم المحكمة بتوضو  ،الحكم بأسبابيعرف 

وكذلك اسم كاتب الجلسة ويجب أن يتم كل ذلك في في منطوق الحكم ) المحكمين( اة سماء القضأ

                                                           
 . 299مير عبد العظيم العكيلي، مرجع سبق ذكره ، ص عبد األ و عدنان طه الدوري - 1
 . 743صوليد بيطار ، مرجع سبق ذكره ،  - 2
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قرار المحكمة في  لىيله بتوقيع هيئة المحكمة ، ويتذير رسمي يسمى بمحضر الجلسة ويتم تمحض

 .جلسة علنية 

و كان نزاعًا ذأسواء قوم بينها على محكمة التحكيم الحق في عرض أي نزاع ي للدولو  

خالفة لقواعد القانون و تطبيق اتفاقية أو مأة بسبب الخالف على تفسير معاهدة قانوني ةغبص

تصاص ن يكون النزاع بسبب ترسيم الحدود ففي جميع هذه الحاالت ينعقد االخأو أ ،الدولي

ظرها محكمة التحكيم نوقائع التي تختص ب، ويكون عرض هذه الللمحكمة في نظر هذه الوقائع

نواع أخرى من أك وهنا .(1)لى التحكيم للتسوية إالنزاع على اللجوء  أطرافباتفاق مسبق بين الدول 

بصفة الدولي و على التحكيم أها على محكمة التحكيم بصفة خاصة يتم عرض النزاعات التي ال

 : ومنها اال تدخل في اختصاصه انهة ألعام

ن يتم نظرها من أيمكن  المسائل ال ذهبسيادة الدولة والشأن الداخلي فهات التي تتعلق المنازع .1

 .و النوعي للتحكيمأختصاص الوالئي في اال تدخل ال ألنها ،و محكمة التحكيمأقبل لجنة تحكيم 

فهذا هم ودولفراد و بين األأفراد فيما بينهم لتي تقع داخل الدولة سواء بين األالمنازعات الداخلية ا .2

 .يخضع للتحكيم الدولي ال

ض من بسبب الوالية المانعة التي يتمتع بها المجلس فعر منازعات التي يتدخل فيها مجلس األال .3

ن يتم ألى إلة أمن نظر هذه المس والمؤسساتجهزة من تمنع جميع األلة على مجلس األأأي مس

ن يقوم ألة أو أفها بحل المسجهزة ليكلهذه األ أحدلى إو يحيلها أ ،الفصل فيها من قبل المجلس

 .(2) عمالهألة من جدول أبإلغاء نظر هذه المسالمجلس 

تدخل في اختصاص التحكيم المنازعات التي يتم استخدام القوات العسكرية فيها مثل  ال .4

 .يست من عمل محاكم التحكيم الدوليالحروب فهي ل

                                                           
 . 742بوهيف ، مرجع سبق ذكره ، ص أعلى صادق  - 1
  .744وليد بيطار، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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لة واحدة بسبب عدم موافقة ليها من طرف دو إكمة التحكيم بنظر النزاع المحال تقوم مح ال .5

 .خر للنزاعية التي تمثل الطرف اآلطرف الدولة الثان

نه يمكن عرض أال إ ،اص محكمة التحكيمتدخل في اختص نواع النزاعات التي الأ وهذه 
خرى على التحكيم الدولي مثل المنازعات االقتصادية والتجارية والعقدية التي تكون بتوقيع أمسائل 
لى إحد طرفي العقد باللجوء أفيقوم  التنفيذثناء أبالتزامه  باإلخاللحدهم أيقوم طرفين ف عقد بين

خر بما و بسبب عدم التزام الطرف اآلأضها بسبب غمو  ،التحكيم سواء لتفسير مادة من مواد االتفاق
ترولية ليه بموجب العقد المبرم بينهما ، كما يختص التحكيم الدولي بنظر المنازعات البإهو معهود 

 .(1)و بين دولتين أسواء بين الدول والشركات 
ة للنظر جراءات خاصإنظمت اتفاقية الهاي حيث هناك نظام التحكيم المستعجل  كما أن 

وبعد ذلك يقوم هذان  يرشح طرفي النزاع حكم من كل طرف بأن ذلكو  ،في القضايا المستعجلة
المتنازعتين بوكالء  الدولتينتمثيل ، ويتم هيئة التحكيمخر يتولى رئاسة آمان بترشيح حكما الحك
 .(2)كحلقة وصل بين هيئة التحكيم ودولهم يكون دورهم ا مله

ة التي نه يجوز للدولإالتحكيم فال أحد أطراف النزاع لحكم محكمة وفي حال عدم امتث 
 و القسري وفقًا لما استقرأالجبري  كالتنفيذجراءات إلى عدة إن تلجأ أصدر حكم المحكمة لصالحها 

 :تيفقه الدولي وهي على النحو اآلعليه ال

لة دخال دو إلى إالدولة التي صدر لصالحها الحكم  أسلوب المساعدة الذاتية وهي بأن تسعى .أ

الذي يلعبه وهذا الدور  ،وتنفيذهخر على قبول حكم المحكمة ثالثة لحمل طرف النزاع اآل

 .و موظف دوليأمة دولية و منظأولة وساطة وقد يكون هذا الطرف ديعتبر الطرف الثالث 

 إلكراههالها ضد الدولة المحكوم ضدها  المحكومليها الدولة إانتقامية تلجأ  بأعمالالقيام  .ب

موال وغلق العالقات الدبلوماسية وتجميد األ قطعب ويبدأ ذلك ،المحكمةعلى الرضوخ لحكم 

                                                           
 . 22أحمد التواتي عمر قبني ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 . 746على صادق ابوهيف ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2



90 

ت في السابق لغاء تسهيالت كانا  ومنع دخولهم وفرض رسوم جمركية و  الحدود وطرد الرعايا

نها مخالفة ألحكام القانون ولكن يشترط عدم استخدام القوة أل لمواطني هذه الدولةممنوحة 

 الدولي.

و أو فنية أض المساعدات سواء كانت اقتصادية تتم عن طريق عر  الثالثةالوسيلة  .ج

 الحكم وهنا يلعب االقتصاد تنفيذ ها علىعتشجي ألجلا على الدولة المحكوم عليه ،لوجستية

الدولة فقيرة وذات  كانت هذه إذاوالمال دورًا محوريا وهاما في العالقات الدولية خاصة 

 .(1)موارد محدودة

 دور التحكيم في تسوية النزاعات الدوليةني: المطلب الثا

 عن أو خاصة محاكم عبر جزئياً  ولو الدول بين المنازعات تسوية في هام دورله  لتحكيما  

 كثرأ وأ دولتين بين النزاعات في البث تتولى خاصة دولية تحكيم شركات أو دوليين ينممحك طريق

 والشركات النفطية الدول بين النزاعات هذه مثل عادة ما تنشأو  ،جنبيةأ وشركة دولة بين وأ

 بينهما للفصل خاصة تحكيم شركات لىإ اللجوء فيتم معها المتعاقدة النفط مجال في المتخصصة

 قرار كان من أي ضده المحكوم بالتسديد يقوم نأ وأ ،الطرفين بين اصفةمن التكاليف لها دفعوت  

 النزاع سبب كان حالة في مئوية نسبة باستقطاع التكاليف تكون ويمكن أن ،صالحة لغير التحكيم

  .مالية قيمة على

 ،التحكيم لىإ اللجوء اتفاق وأ حالةاإل اتفاقية تحددها اختصاصات عدة التحكيم لهيئةكما  

 الدولية الدائمة المحكمة مثل النزاع نشوء قبل دائم بشكل موجودة قضائية الهيئة هذه كانت إذا الإ

 حالة وفي ذكره، سبق ما مراعاة مع التطبيق واجب يكون هنا للمحكمة األساسي النظام نفإ للتحكيم

 لنفسها اختصاصات بوضع تقوم فإنها الهيئة اختصاصات على طرافاأل بين مسبق اتفاق وجود

                                                           
 للعدالة كان كايرو موقع(، يم وتطبيقاتها في العالقات الدوليةالتحكيم الدولي والتسوية السلمية لقضية طابا ) دراسة لقواعد التحك - 1

  .م11/11/2016 الدخول تاريخ، www.cairocan.com ، م20/03/2013،   والتنمية
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 اتفاقية وضعتها التي للتحكيم العامة القواعد مع يتعارض ال وبشكل الدعوى سير وكيفية شكل حول

   .(1) للتحكيم الهاي

 تسوية هو التحكيم موضوع نأ على الثانية الهاي اتفاقية من( 37) نصت المادةو  

لكي تكون نون، القا احترام اساس علىالنزاع  أطراف تختارهم قضاة بواسطة الدول بين المنازعات

تم فيها الوقائع التاريخية التي االستدالل ببعض نه سيتم إة على هذا المطلب واثقة وموثقة فالدالل

 : أمثلة ذلك الدولي لغرض تسويتها ومنلى التحكيم إاللجوء 

يرة تقع بين البلدين في رثريا حول جز أولقد دار هذا النزاع بين اليمن و  قضية جزيرة حنيش .1

اجل السيطرة على هذه  القوة العسكرية من قبل الدولتين من حيث استخدمتر حمالبحر األ

برام اتفاق بين البلدين في باريس بشأن عرض النزاع إم تم  21/05/1996 بتاريخالجزيرة و 

على هيئة تحكيم دولي لتتولى الفصل في النزاع وتسويته ، وفعال تم تشكيل محكمة 

طراف النزاع حكمين وتم أكل طرف من  من خمس محكمين اختار بالخصوص تكونت

اختيار المحكم الخامس باالتفاق بين طرفي النزاع ، وبعد نظر المحكمة للدعوي وفحص 

المستندات المقدمة من الخصوم وعقد عدة جلسات واالستماع للمرافعات الشفوية واالطالع 

م 1998ي اكتوبر حكمها ف بإصدارعلى المرافعات والمذكرات المكتوبة قامت هيئة التحكيم 

الحكم وقامت  بتنفيذرثريا ألجزر المتنازع عليها وقد التزمت والذي قضى بملكية اليمن با

 . (2)لى اليمن إبتسليم الجزيرة 

 والذي يعد موقعًا استراتيجيًا حيث يربط النزاع الصيني الفلبيني حول بحر الصين الجنوبي .2

بشمال شرق أسيا، وكذلك تمر به ثلث وسط بمنطقة القارة الهندية بين منطقة الشرق األ

                                                           
 المرجع نفسه. - 1
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ترليون دوالر مما يجعل منه  7لى المية بقيمة تبادالت تجارية تصل إالشحنات البحرية الع

 7لى غنية بالنفط حيث يبلغ احتياطيها إهذا البحر ممرًا مائيًا مهمًا، كما أن هذه المنطقة 

، وهذه اإلحصائيات يعيترليون متر مكعب من الغاز الطب 900مليار برميل تقريبًا و 

، وهذه الثروات والموقع االستراتيجي جعلت (1) ليه شركات تنقيب نفطيةحسب ما توصلت إ

الصين في حدوث مواجهات عسكرية بحرية بين  تسببمن بحر الصين منطقة نزاع 

قامت الفلبين برفع دعوى أمام المحكمة الدائمة وبعد ذلك ، م 2012 عام بداية فيوالفلبين 

الغني بالمحروقات  على هذا البحرقيام الصين بالسيطرة حول م 2013يناير فييم للتحك

، وردت الصين للتجارة العالمية  اً حيوي اً بحري ممراً نه يع د إلى أ باإلضافةوالثروة السمكية 

فيها من على هذه المياه وما توجد لى عدة قرون تعود إعلى ذلك بأن لها سيطرة تاريخية 

وقامت الصين بمقاطعة جلسات  ،تصل لمئات الكيلو مترات ية وجزرموارد وشعب مرجان

م تدخلت 2015كتوبر وفي أ ،النزاع في نظرالن المحكمة غير مخولة بباعتبار أ المحكمة

مريكية في النزاع الميداني حيث أبحرت مدمرة صواريخ موجهة في بحر الواليات المتحدة األ

في منطقة  أكيد على حرية المالحة الدوليةلتلميل بحري  12الصين الجنوبي وعلى بعد 

 لى الصين.النزاع ولتوجيه إنذار إ

مم المتحدة لقانون البحار التي وقعت لى اتفاقية األإ استناداً وبعد نظر المحكمة للنزاع   

بعدم صحة م 2016يوليو  12في أصدرت المحكمة حكمها  عليها كل من الصين والفلبين،

التاريخية، لعدم وجود دليل على هذه السيطرة، كما قالت المحكمة الصين حول حقوقها  ادعاءات

عمال التي قامت بها في ألفي منطوق حكمها بأن الصين قد قامت بانتهاك سيادة الفلبين عبر ا

                                                           
، wwwsasapost.comم، 2015مريكي في بحر الصين الجنوبي، ساسة بوست، زهراء مجدي، جذور وأسباب الصراع الصيني األ  - 1
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ضرار بيئية على الشعب المرجانية جراء بناء حدوث ألى التسبب في إ باإلضافةمنطقة النزاع، 

ولقد أبدت كل  .(1) ين رفضت هذا الحكم واعتبرته غير ملزم لهاناعية، غير أن الصطصالجزر اال

اللجوء إلى ، وأعلنت كل من هذه الدول عن نيتها من ماليزيا وفيتنام وبروناي ترحيبها بالحكم

حكام مشابهة كون أن هذه الدول مشاطئة لبحر الصين الجنوبي ولها المحكمة للحصول على أ

 .(2)نزاعات مع الصين حول هذه المنطقة 

رض ع ر التحكيم الدولي في التسوية بعدلى عدة نتائج بخصوص دو إويمكن الوصول  

 : تيعدة نماذج له على النحو اآل

مثار لة خالفية أالطرفين على عرض مسساسه اتفاق وأ لى التحكيم هو اختياريإ االلتجاءن إ .1

ا لمصالحها فحتى التحكيم قديرهرادة للدولة ولتواالختيار هنا يكون بكامل اإل ،نزاع على التحكيم

بدايته كان طوعًا  ما فيأاجباريًا في الحكم الصادر  أصبحساس فهو األجباري هو اختياري اإل

 .طرافهأوبرغبة 

النزاعات على الساحة في تسوية  مهم ولو جزئياً التحكيم في التسوية  قوم بهيعتبر الدور الذي ي  .2

تصادي واالستثماري وعقود ات ذات الطابع االقالنزاع له تأثير أكبر فيو  ،ين الدولالدولية ب

النزاع واستمرار العالقة بغية تحقيق الربح  إنهاءطراف يكون لديها رغبة في األن النفط أل

يكون  هذا الخالف حتى ال إلنهاءول ببدل قصار جهدها دوالكسب المادي واالقتصادي فتقوم ال

والمكسب جماعي في هذه  فائدةدها فالد سلبا على اقتصاو حجر عثره يعو أسببا في خسارتها 

قليم معين يرغب في استمرار إن الطرف الحائز على أما في قضايا الحدود نرى أ، الحاالت

                                                           
م، arabicbbc   ،12/7/2016بكين ترد بغضب على قرار محكمة التحكيم حول حقوقها في بحر الصين الجنوبي،  - 1

www.bbc.com/arabic م.21/9/2017، تاريخ الدخول 
م، 12/7/2016، 5531 العدد ،اللندنية صحيفة ايالفئمة تبت لصالح الفلبين في قضية بحر الصين الجنوبي، محكمة التحكيم الدا - 2
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اية بالمشارطة على التحكيم خاصة البد ذيقبل من هو عليه فقد ال حيازته وبقاء الوضع على ما

 .(1)مستنديو ألى حق تاريخي إتستند  ن كانت هذه الحيازة الإ

في  التأثيرجعل منه محدود  ،حكم التحكيم لتنفيذعدم وجود جزاء رادع للدول في حال رفضها  .3

لى جزاء يتم إيستند  الحكم ال تنفيذفوجوب  اختياري،في التحكيم  فاإللزاملعالقات الدولية ا

 طرافه.أحد أالحكم من  تنفيذتوقيعه في حالة عدم 

 القضاء الدولي -لمبحث الثانيا

يتم  ، فالعمل القضائيعن التحكيم من حيث التقاضيعمل القضاء الدولي  تختلف طبيعة 

هو  على خالف ما ،النزاع أي عالقة في تشكيلها ألطرافعن طريق محكمة مختصة مستقلة ليس 

ن هيئة التحكيم أطراف النزاع أي أشخاص يعينهم أن من بين المحكمين أالحال في التحكيم حيث 

 . (2)من اختيار الخصوم

شخاص القانون أة لتسوية المنازعات الدولية بين قضاء الدولي هو وسيلة قانونية سلميال 

، (3)الدولي عن طريق حكم قضائي يصدر من هيئة مستقلة من القضاة تم تعينهم في محكمة مسبقاً 

محكمة العدل عليه  كدتأ وهذا ما ،لى القضاء الدولي يتم عن طريق المحاكم الدوليةإواللجوء 

 .(4)الدولية 

 محكمة العدل الدوليةاألول: المطلب 

 والفصل بالنظر الدولي للقانون طبقاً  وتختص المتحدة ألممفي ا رئيسية قضائية هيئة هي 

في  القانونية والفتاوي المشورة وتقديم الدولي، القانون شخاصأ بين تحدث التي النزاعات في

 .(5) افروعه حدىإو من أمم المتحدة ليها من األإتحال  التيالمسائل 

                                                           
  .190ص ، كرهذ سبق مرجع ، داريةاإل للمنشورات العربية المنظمة - 1

 .38كره ، ص ذمرجع سبق  ،على عمر على ابوجعفر - 2
 .302، ص  ذكره العظيم العكيلي، مرجع سبقمير عبد عبد األ وطه الدوري عدنان  - 3
 . 458 كره ، صذخشيم ، مرجع سبق عبد اهلل  مصطفي - 4
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فرده لها أعشر لمحكمة العدل الدولية و  مم المتحدة الفصل الرابعلقد خصص ميثاق األ 

من  (92)، كما نصت المادة تصاصات المنوطة بهالية عملها ولتوضيح االخآللتعريف بها وب

ها عملها وفق نظامب تقومالمتحدة  لألمم القضائية الرئيسية داةاأل ن المحكمة هيأالميثاق على 

من ميثاق  (92)جاء في المادة  ساسي للمحكمة على مامن النظام األ (1)كدت المادة أو  .ساسياأل

من  (94/1) المادة نصتو  .مم المتحدةداة قضائية تتبع األأ ن المحكمةأالمتحدة باعتبار مم األ

يا التي قضامحكمة العدل الدولية في ال بأحكاممم المتحدة االلتزام عضاء األأعلى  إنالميثاق 

وز طلب ويكون للمحكمة اختصاص استشاري في المسائل القانونية حيث يج ،فيها طرافاً أيكونون 

يكون ذلك لجميع فروع و  المتحدة ، لألممو الجمعية العامة أمن ذلك منها عن طريق مجلس األ

تتمتع ن المحكمة إ، ومن هنا فلألمم المتحدةذن من الجمعية العامة اإل ذخأمم المتحدة بعد األ

اختصاص استشاري وهو  :والثاني األصلي،قضائي وهو االختصاص  :ولاأل ،باختصاصين

ن يتمتعوا أو ن يكون قضاة المحكمة من الشخصيات المستقلة أويجب  .(1) االختصاص الثانوي

العلمية المطلوبة في عمل  المؤهالتن يكونوا من حملة أضافة على ذلك يجب ا  الحميدة و  األخالقب

ن يكون القضاة أيجب و  ،الخبرة هنا الزمة ومطلوبة وخاصة في مجال العمل القضائيالمحكمة و 

مرشحين تبعًا اختيار القضاة ال تتم عملية، و القانون الدولي بأحكام واطالع كاف يةودراعلى علم 

ن إتشكيل المحكمة ف بخصوص. و (2) ليهاإلى جنسيات الدول التي ينتمون إللكفاءة دون النظر 

وال يحق للدولة  ،من خمسة عشر عضواً  تتألفنها أمن نظام المحكمة نصت على  (3/1) المادة

ن ( من النظام األساسي للمحكمة على أ4نصت المادة )و  ،أكثر من عضو واحد في المحكمة

سماء تم أمن والجمعية العامة عبر قائمة ألعضاء تتم باختيار من مجلس اعملية انتخاب األ

يجب مراعاة أن يكون المرشحين من ذوي الخبرة القضائية و  ،الدائمة رشيحها من محكمة التحكيمت

  .نونية في بلدانهموالقا
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تسع سنوات قابلة للتمديد  هيمدة العمل بها أن ساسي للمحكمة النظام األفي  ولقد جاء 

تحدة الم لألمممين العام ئيس المحكمة والذي بدوره يبلغ األلى ر إتقدم  نهاإفوفيما يتعلق باالستقالة 

الهاي مدينة المحكمة من  بأن تتخذ للمحكمة األساسي النظام من( 22) المادة نصتو  بها ،

، ويجوز للمحكمة أن رها للدعاوي القضائية منهامقرًا دائما لها كما تباشر نظعاصمة دولة )هولندا( 

لفصل للمحكمة في ا يساسالنظام األ تناولو  ،تعقد جلساتها في أي مكان آخر متى رأت هي ذلك

نظرها وتبسط واليتها عليها ، ن تأالمحكمة والقضايا التي يمكن لها الثاني االختصاصات المنوطة ب

ن أن يكونوا دول و أمام المحكمة يجب أطراف الدعاوي التي ترفع أن أب (34/1 ) نصت المادةو 

نه يجوز أغير  ،نشائهاإممن وقعوا على ميثاق طرافها أمة تختص بنظر الدعاوي التي يكون المحك

ن الدول التي طرافها مأيكون ن تنظر في القضايا التي أ (35بموجب نص المادة ) للمحكمة يضاً أ

 ،ها نظير فصلها في موضوع التنازعل كأتعاب المحكمة نفقاتنشائها مقابل إلم توقع على ميثاق 

ة وهذا هو محكمة والية اختيارين للأساسي للمحكمة على من النظام األ (36/2) وقد نصت المادة

ن لها أال إ ،ليهاإحالته إتفق الخصوم على ا ال ماإ ىيتعد ن اختصاصها الأصل حيث األ

و الوالية الجبرية للمحكمة على الدول الموقعة على ميثاقها وبمجرد رفع الدعوى ألزامي إاختصاص 

في االختصاص للمحكمة  خر كما ينعقدلى موافقة الطرف اآلإحاجة  نه الإطراف فاأل أحدمن 

  :تيةالمسائل اآل

 تفسير المعاهدات واالتفاقيات .  .1

 المسائل المتعلقة بالقانون الدولي . .2

 دولي .اللتزام الالوقائع التي تشكل خرقا ل .3

 . (1)دولي التزام لخالل باالقضايا التعويض عن اإل .4

                                                           
 .760 ،759 ص ، ذكره سبق مرجع ، أبوهيف صادق علي - 1
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 لية القضائية لعمل المحكمةاآلأوالا: 

الوالية االختيارية للمحكمة  اع ما في حالةلى المحكمة لتسوية نز إعالن اتفاق اللجوء إيتم  

نزاع طراف الأ علنحالة الوالية الجبرية وي طراف فيحد األأرسله أعالن بالطلب الذي ن يتم اإلأأو 

يقوم ل المتخذةجراءات المتحدة بهذه اإل لألمممين العام خطار األإيتم و  ،به من قبل مسجل المحكمة 

يكونوا على اطالع ودراية بما يحدث في ل المنظمة الدوليةعضاء بدول األمندوبي ال خطارإبهو 

 . المتحدة لألممالمحكمة الدولية التابعة 

شخاص أو ألهم من محامين ثزاع جلسات المحكمة عن طريق من يمطراف النأويحضر  

ن يمثل أ ذا كان النزاع على تنفيذ عقد معين جازإف ،خبرة واالختصاص في مجال النزاعمن ذوي ال

يحمل شهادات عليا في و دارة وتدابيرها في عمل اإل ةداري لديه حنكإمام المحكمة شخص أة الدول

ن ترسل مهندسين مختصين في أللدولة  زالنزاع يتعلق بالحدود البرية جا ذا كانإو أ ،هذا المجال

 العمل المساحي وتعيين الحدود ومما يملكون الخبرة في مجال عملهم الداخلي مع الدراية الكافية

، وتكون جلسات  األخرىنواع النزاعات أطابع الدولي ويقاس هذا على جميع بنفس العمل ذات ال

 واالستثناءصل في المحاكمات علنية الجلسات ن األأل ،مالم ترى المحكمة غير ذلكالمحكمة علنية 

ت أمة فمتى ر ن ذلك جائر وهو خاضع للسلطة التقديرية للمحكإن تكون الجلسات سرية غير أهو 

 و حمايةأحدى الدول إسرار أدعوى لغرض حفظ جلسة سرية لنظر ال إلقامة المحكمة وجود داع

الجلسة ويكون ذلك  ن تنعقد بشكل سري تلكأخر جاز آسبب  أليو أا على حياتهم للشهود وخوفً 

ويقوم كل  المحكمة من تلقاء نفسها . تتخذهن أو أحد الخصوم لهيئة المحكمة أسواء بطلب من 

 مخصصة للنظرهيئة المحكمة في الجلسات الاللى إفاعه الشفوي دو  ومذكراتهيم دفوعه طرف بتقد

للمحكمة هي  ن اللغات الرسميةإما فيما يتعلق باللغة فأ، ن يتم حجز الدعوى للحكم أالنزاع قبل في 

 وجود داع  ت خرى متى رأأمحكمة استخدام أي لغة نه يجوز للإنكليزية والفرنسية غير اإلاللغة 
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في نزاع ؤثر في الحكم تذات صفة قانونية ن لها مصلحة أت بأدولة متى ر  أليويجوز  .(1)لكلذ

ساسي من نظام عمل المحكمة األ( 62)ن تتدخل طبقا للمادة أمام محكمة العدل الدولية أمنظور 

جع وير  ،قبل تدخلها وتكون طرفًا في النزاعويشترط هنا قيام مصلحة للدولة الثالثة المتدخلة حتى ي  

فساد إالمتدخلة هو التقاضي وليس بغية  ن هدف الدولةأالمحكمة  لتتأكدسبب فرض هذا الشرط 

و رفضه في أن للمحكمة حق قبول التدخل وراق على هيئة المحكمة ، ويكو وارباك المشهد وخلط األ

المحكمة في  ومن أمثلة ذلك هو رفضو مخالفتها ، أعدم توافر الشروط المنصوص عليها حالة 

يطالي في ذلك رفضت التدخل اإلكالجرف القاري الليبي التونسي ، و سابق تدخل مالطا في قضية ال

مة التدخل في النزاعين السابقين ويرجع سبب رفض المحك ،قضية الجرف القاري المالطي الليبي

تفق عليه ا خوفها من تجاوز صالحيتها حسب ماعدم وجود صفة قانونية للمتدخلين وأيضًا لى إ

 .(2) ليهاإعند اللجوء  النزاع أطراف

ن أمامها بأتدخل من طرف ثالث في نزاع منظور المحكمة قبلت ال ومن ناحية أخرى فإن 

بب وجود مامها بين هندوراس والسلفادور بسأم في النزاع المنظور  1990 عامقبلت تدخل نيكارغوا 

، البحري الذي حدث عليه النزاعليج لها مع الخ ان نيكارغوا تملك حدودً أصفة قانونية للتدخل حيث 

في قضية الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون  ستوائيةااليضا قبلت المحكمة تدخل غينيا أو 

ديم وبعد انتهاء جميع الخصوم من تق ونيجيريا بسبب وجود مصلحة للمتدخل في موضوع النزاع .

عضاء بين األالسرية للمداولة  نعقدن المحكمة تإلى هيئة المحكمة فإطلباتهم ودفوعهم ومستنداتهم 

 عضاء ويكون الحكم مكتوباً بين األ باألغلبيةالقرار  ويتخذقرار الحكم المناسب للنزاع ،  ذتخاال

سماء أعلى  الحكم أيضاً  يحتوين يجب أو سباب التي دفعت المحكمة التخاذ هذا الحكم، يحمل األو 

ن يسجل أي مخالف لمنطوق الحكم أي يحمل ر ذم ويكون الحق للقاضي الالقضاة وتوقيعاته

                                                           
 .762 ، صعلي صادق أبو هيف، مرجع سابق - 1
 . 626 ، ص ذكره سليم حداد، مرجع سبق وال محمد عرب صاصي - 2
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نصت  ولقد. (1)بملف القضية  المستندحيث يرفق هذا كم اعتراضه في مستند مفصول عن الح  

ة بها في ساسي للمحكمة على المصادر التي يمكن للمحكمة االستعانمن النظام األ (38) المادة

 تي: حكمها وهي على النحو اآل

و الخاص على المنازعات المرفوعة أدولي العام مة بتطبيق القانون الن تقوم المحكأ .1

 مامها.أ

فاقيات الدولية العامة ن تطبق النصوص الواردة في المعاهدات واالتأوز للمحكمة يج .2

 النزاع . أطرافبوالخاصة 

بين المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال العادات الدولية تطبيق  .3

عرف دولي االستمرارية في الفعل ا يشترط في الفعل كي يصبح وهن ،شخاص القانون الدوليأ

و على أو القاعدة ملزمة أخرين بان هذا العرف ن يوجد اعتقاد من قبل اآلأو ن يكون فعل عام أو 

 . (2)يوجد فعل مضاد لهدا الفعل  قل الاأل

 . التي أقرتها األمم المتحدةالعامة القانون ئ المباد .4

 احتياطي.ي كمصدر راء فقهاء القانون الدولآ .5

 ئمباد عنعامة للعدالة مستقلة  ئمباد وهي ،نصاف الدوليةالعدل واإل ئمبادكما أن  

فهي شعور طبيعي بالعدالة  ،القانون العامة وعن الشرائع الداخلية واجتهادات القضاء الداخلي

 قانونيوتطبق هذه القواعد في حالة عدم وجود نص  .القانون وسوابق القضاء ئن مبادمستقل ع

و في حالة قساوة النص وعدم مالءمة الظروف الدولية أمامها أينطبق على حالة النزاع المعروض 

   .(3)نصافالعدالة واإل ئلى قواعد ومبادإااللتجاء  بذلك حكم قانوني فيتم إلصدار

                                                           
 . 763 ، ص ابقبوهيف ، مرجع سأادق علي ص - 1
 .190، ص م2009عمان ،  األردن، ر ،شخاص ، دار الثقافة للنشعادل احمد الطائي، القانون الدولي العام التعريف المصادر األ - 2
 . 228 ،227 ص ، ذكره سبق مرجع ، علوان عبدالكريم - 3
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نه إي طريقة من طرق الطعن ، غير أغير قابل للطعن عليه ب ايعتبر الحكم نهائيً كما   

ثر ؤ تو وقائع جديدة أى المحكمة في حالة ظهور مستندات لإعادة النظر إديم طلب التماس يجوز تق

ن يتم تقديم هذه أخوض فيها لعدم علمها بها ويشترط على مسار الدعوى ولم يسبق للمحكمة ال

يتم قبول الوقائع الجديدة بعد مضي مدة  الشهر من تاريخ اكتشافها أمضي ستة المستجدات قبل 

طراف الدعوى أال في مواجهة إيكتسب الحكم أي حجية  ت من تاريخ النطق بالحكم ، والعشر سنوا

ن حدث نزاع بين دولة ا  الدول فال يكون حجة عليهم حتى و  أما غيرهم من ،ممن صدر فيهم الحكم

ن هذا الحكم يجوز للمحكمة إمع نزاع سابق فصلت فيه المحكمة فخرى وتطابقت الوقائع أو 

  .  (1) نو اذا احتكم اليها المتنازع به فقطاالستئناس 

حكام القضائية األ بتنفيذمم المتحدة فيما يتعلق من ميثاق األ (94)كما نصت المادة  

 : تيحكمة العدل الدولية على اآلمالصادرة عن 

خاصة في القضايا  ،يةحكام المحكمة الدولأمم المتحدة باحترام عضاء األأن يتعهد أيجب ـ .أ

 ا فيها .طرافً أالتي يكونوا 

جازت المادة أحكم المحكمة فلقد  ذة ما عن تنفيحد المتقاضين في قضيأـفي حالة امتناع  .ب

الذي بدوره  إذا رأى أي ضرورة لذلك، منلى مجلس األإن يلجأ أللطرف المحكوم له  المذكورة

 (94/2)نصت عليه المادة  حسب ما وتنفيذهتطبيق الحكم له جراءات تكفل إيلزم من  يتخذ ما

  مم المتحدة.ن ميثاق األم

 لية االستشارية لعمل المحكمةاآلثانياا: 

 الفتاوي بإصداريضا تقوم أ فإنها ،ديه المحكمةؤ لى الدور القضائي الذي تإ ضافةً إ 

مم المتحدة الحق للمحكمة من ميثاق األ (96)عطت المادة أ حيثالقضائية متى طلب منها ذلك، 
                                                           

 .154مفتاح عمر درباش ، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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رة من المادة المذكو  (1)ما يعرض عليها ، ففي الفقرة  وأب منها بداء الرأي القانوني فيما يطلإفي 

لة قانونية سواء سأق طلب الفتوى من المحكمة في أي ممن حيكون للجمعية العامة ومجلس األ

ن االختصاص أوبفحص هذه المادة يتبين  ،أو من عدمهالمحكمة  اختصاصكانت تدخل في 

ن الفقرة الثانية من نفس أوالجمعية العامة غير من المشورة يكون لمجلس األالمطلق في طلب 

في المسائل القانونية الداخلة  ىالحق في طلب الفتو  ووكاالتها مم المتحدةعطت لفروع األأادة قد الم

 .(1) في نطاق أعمالها

ي االستشاري من أالمتحدة طلب الر  لألممالتابعة  والوكاالتجهزة لكل هذه األ يحقو  

لة من صميم عمل أن تكون هذه المسألة قانونية بشرط أوافتائها في أي مسالعدل الدولية محكمة 

ي أيكون لهذا الر  وال المتحدة، لألممذن من الجمعية العامة اإل ذخأ و الوكالة وبعدأهذا الجهاز 

و تركه على خالف الحال أخذ به ي اختياري يمكن األأو حجية فهو ر ألزامية إاالستشاري أي قوة 

  .(2)القضائي الصادر من ذات المحكمة بالنسبة للحكم 

 ن لم يكن ملزماً ا  المحكمة و  ي االستشاري الصادر عنأن الر أويرى فقهاء القانون الدولي ب 

 رأيها المحكمة أصدرتم  2004يوليو  09 بتاريخو  .(3)دبيا ومعنويا أن يحترم أنه يجب أال إ

ئيل في الضفة الغربية بفلسطين سراإار الفصل العنصري المقام من قبل االستشاري بخصوص جد

ن أاء نص القرار بعضاء المحكمة واعتراض صوت واحد وجأمن  اصوتً  14 بأغلبيةوكان القرار 

ي أفقا للمعاهدات الدولية وطالب الر و لحرية تنقل الفلسطينيين وغير الئق  ادار يعد تقييدً بناء الج

بب الخسائر التي طالتهم من جراء سرائيل تقديم تعويضات مادية للمتضررين بسإاالستشاري من 

                                                           
 13ص ،  م2002، الواليات المتحدة األمريكية، نيويورك،  31/07/2002م الى  01/08/2001تقرير محكمة العدل الدولية ، من  - 1

 ،cij.org-www.icj ،م21/12/2016 الدخول تاريخ. 
 .623 ، ص ذكره سليم حداد، مرجع سبق و يالمحمد عرب صاص - 2
 ،المصرية جريدة األهرام، م 06/01/2004تشاري ، الثالثاء ي االسأية والر محمود سليمان، محكمة العدل الدول - 3

www.ahram.org.eg  ، م20/9/2016 الدخول تاريخ. 
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 يجوزو  .(1) ذ قرار بناء الجدارجل تنفيأراضي من د من األبناء هذا الجدار وبسبب مصادرة العدي

و ألة قانونية أيتعلق بمس ت بان الموضوع الأر  إذاال تصدر أي فتوى في موضوع معين أللمحكمة 

 .(2)نه يتعلق بالشؤون الداخلية للدول أ

 الدولية النزاعات تسوية في الدولية العدل محكمة دور: لمطلب الثانيا

 صدرت ماأمم فقد للعدل الدولية التابعة لعصبة األ عمل المحكمة الدائمةبالنسبة لما يتعلق ب 
من الفتاوي  االتي عرضت عليها وسوتها وكذلك عددً  اتا فصلت في النزاعيقارب من ثالثين حكمً 

لنزاعات الدولية التي كانت تشكل ت ولو نسبيًا في حلحلة بعض اسهمأن المحكمة إالقانونية وبهذا ف
أما  .من وقوع الحرب العالمية الثانية ن هذا الدور لم يمنعأمن والسلم الدوليين غير خطارًا على األأ

ن عنظرت فيما يقارب  فإنهاالمتحدة  لألممفيما يتعلق بعمل محكمة العدل الدولية الحالية التابعة 
والمشورات من الفتاوي  اصدرت عددً أا ن منها تقريبًا كميحكامها في عشر أصدرت أى و ن دعو يالثمان

 .(3) داء عملهاأمم المتحدة في ئات األالت وهياالقانونية لمساعدة وك

في تعزيز  اسيتم عرض بعض الشواهد التاريخية لعمل المحكمة والتي أسهمت من خاللهو  
رساء   : تياآل هاومنالسلم العالمي وا 

مامها أي تاريخ المحكمة حيث ظل منظورًا وكان هذا اطول نزاع ف زاع القطري البحرينينال .1
لعشر سنوات تقريبًا ، وتمثل موضوع الخالف على عدد من الجزر البحرية التي تقع على 

زاد من شدة النزاع بين  غنية بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز وهذا ما ألنها بين البلدين الحدود
النزاع على عرضه على المحكمة خاصة بعدما بدأ الوضع بين البلدين  ااتفق طرفحيث البلدين 

 قليميهذا من جهة وعلى الوضع اإل همالى صفو عالقات الجوار بينصبح يؤثر عأو  ايزداد سوءً 
بين البلدين سوية النزاع حاول مرارا توالذي  أخرىمجلس التعاون الخليجي من جهة  من خالل

                                                           
 الدخول تاريخ، www.swissinfo.ch،م  09/07/2004،  سويسنموقع  ،نوني ويجب هدمهالهاي الجدار الفاصل غير قا - 1

 .م1/10/2016
 .763كره ، ص ذليد بيطار ، مرجع سبق و   - 2
 .625محمد عرب صاصيال و سليم حداد، مرجع سبق ذكره،   - 3
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من  أت بين البلدينن جهود الوساطة والمساعي الحميدة بدأذلك ، مع العلم نه فشل في إغير 
ترسيم  ألجلروقة القضاء الدولي ألى إد اتفاق الطرفين على نقل النزاع وبع، قبل السعودية

ن الطرفين لم أوجدت في القضية محل النزاع المحكمة  أن نظرتوبعد  همبين ةالبحري الحدود
مم المتحدة أل، أما بالنسبة التفاقية اة جنيف الخاصة بقانون البحاريكونا موقعين على اتفاقي

خر اآلوفي الجانب فلقد كانت البحرين طرفا فيها حيث قامت بالتصديق عليها،  لقانون البحار
وقعت فقط ولم تصدق على االتفاقية مما جعل المحكمة تختار القانون الدولي قد  قطر فإن

صدرت المحكمة حكمها القاضي أم  2001وفي مارس . (1) التنفيذ العرفي وتعينه كقانون واجب
صوات المحكمة وكما قررت المحكمة على سيادة أ بإجماعالزيارة  منطقة بسيادة قطر على

على حق  باإلجماعكما قررت المحكمة  اصوتً  اثنى عشر بأغلبيةالبحرين على جزر حوار 
ة الحدودية فقط قليمية للبحرين في المنطقاه اإلن التجارية القطرية في الميالمرور السلمي للسف
وسيادة البحرين على قطعة قرت المحكمة بسيادة قطر على جزيرة جنان أدون غيرها وكذلك 

وطي  تنفيذهولقد لقى هذا الحكم الترحيب والموافقة من البلدين وتم قبوله واالتفاق على ، جرادة 
 . (2)هذا الخالف 

المحاكم البلجيكية دعوى ضد  راطية وبلجيكيا بسبب قبولالنزاع بين الكونغو الديمق .2

خرى ضد أبادة جماعية وجرائم ا  ونغو متهمون بارتكاب جرائم حرب و في حكومة الك المسؤولين

م  2000ابريل  11 بتاريخالمسلح الذي نشب في الكونغو ، و نسانية أثناء فترة النزاع الداخلي اإل

لى وزير خارجية الكونغو بسبب ارتكابه للجرائم المذكورة مرًا بالقبض عأصدر القضاء البلجيكي أ

 الوطنية اعتباره يمس بالسيادةب البلجيكيعلى قرار القضاء اعترضت حكومة الكونغو  إال أن

                                                           
 - االلكتروني المرجع العراقية، البحرية الحدود السعدون، تامر محمد انظر للمزيد م،1958 في الصادرة البحار للقانون جنيف اتفاقيات 

 .م29/10/2017 الدخول تاريخ ، almerja.net م،10/2/2015 العراق، للمعلوماتية،
 - لألعمال مبادي وضعت ولقد م16/11/1994 في التنفيذ حيز ودخلت جامكيا في مونتيكيو خليج في م1982 عام في وكانت 

 نيويورك، األمريكية، المتحدة الواليات معرفة، موقع البحار، لقانون المتحدة األمم اتفاقية انظر للمزيد المحيطات، والستعمال التجارية
marefa.org ، م29/10/2017 الدخول تاريخ. 

 .21، صم2006القاهرة ، مصر، (، دار النهضة العربية ، م2005-2001أحمد ابو الوفا، قضاء محكمة العدل الدولية ) - 1
    .م21/3/2017 الدخول تاريخ، www.moqatel.comموقع مقاتل االلكتروني،،  الدولية العدل محكمة - 2
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 ةيملكون حصان وهو ممن يمكن مالحقة وزير خارجيتها قضائياً  نه الأب اعتبرتو  ،لكونغول

ن قرار القضاء البلجيكي هو تدخل أقضاء الدولي و ال من الإ تهكمايمكن مح دبلوماسية لذلك ال

لى محكمة العدل إالخالفات قامت الدولتان باللجوء في الشأن الداخلي للكونغو وبسبب هذه 

وزير  قرارات القبض الصادرة بحق بإلغاءوطالبت الكونغو وتم عرض النزاع عليها  ،الدولية

م قضت  2002فبراير  1 بتاريخ، و  ذكرت سالفاً  التي لألسبابن أخرين وليؤ مسو  خارجيتها

قرار القضاء البلجيكي بالقبض على  حيث قررت بأنالمحكمة في الموضوع المعروض عليها 

جهزة الضبطية يعد انتهاكا للحصانة لكونغو وتعميم هذا القرار على األولين في اؤ بعض المس

كدت المحكمة أرار كما الق بإلغاءوطالبت المحكمة من بلجيكيا  ،الممنوحة لوزير خارجية الكونغو

ن نظر مثل هذه الجرائم يكون من أغير  ،من العقاب افالتً إتعتبر  ن هذه الحصانة الأ

اختصاص المحاكم الوطنية للدول ، وبهذا الحكم اختصاص محكمة الجنايات الدولية وليس من 

 . (1)انتهى النزاع بين الدولتين 

 إحالةعلى  حيث اتفق الطرفانالحدودية اطق السنغافوري على بعض المن -النزاع الماليزي .3

لى المحكمة الدولية لتحديد لمن تعود سيادة المناطق التي وقع عليها النزاع ونص االتفاق إالنزاع 

منه على قبول  (6)المادة  فيم  2003من شهر فبراير 6 بتاريخوقع عقد بين الدولتين و الذي 

صدرت المحكمة أم  2008مايو  23 بتاريخو  ملزما لهما ، المحكمة واعتبارهن لحكم يالطرف

قرت المحكمة بسيادة ماليزيا أعلى جزيرة باتو بوتيه ، في حين  حكمها القاضي بسيادة سنغافورة

. وبعد  دولتينيرة ساوت ليدج مناصفة بين المنحت المحكمة جز و  ،ميدل روكسمنطقة على 

تحصلت  ألنهاالنظر في الحكم عادة إالحكم طالبت ماليزيا من المحكمة مضي مدة على هذا 

                                                           
 . 3 كره ، صذية ، مرجع سبق ل الدولتقرير محكمة العد -  1
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ن هذه ت في السابق تحتل هذه المنطقة وألعلى وثائق جديدة من المملكة المتحدة التي كان

 . (1)الوثائق لم تعرض على المحكمة في السابق 

دعوى ضد نيكاراغوا بسبب  م قامت كوستاريكا برفع2010نوفمبر من العام  بتاريخ شهر .4

، باستخدام القوة العسكرية اجزاء منهم كوستاريكا واحتالل أقليفي إ قيام األخيرة بالتوغل حدودياً 

 ،وأيضًا دعوى أخرى تطلب فيها من المحكمة تعيين الحدود البحرية في الكاريبي مع نيكاراغوا

 على تدفق المياه في ستؤثرد قناة يبعمليات جرف وتشي قيامها نيكارغواكوستاريكا على ادعت و 

قليمها من على ذلك من أضرار داخل إ ما سيترتبالى  باإلضافة ريكا،نهر كولورادوا في كوستا

وعلى إثر ذلك وبعد تأكيد االختصاص للمحكمة بنظر المحمية،  لألراضيعمليات جرف 

بميثاق بوغاتا  المسمىمريكية للتسوية السلمية ( من المعاهدة األ31المادة )بناًء على الدعوى 

م والقاضي 1973الن الصادر عن كوستاريكا في عام عاإل وكذلكم، 1948الصادرة في عام 

 نيكاراغواعالن الصادر عن إلى اإل باإلضافة، بقبول الوالية الجبرية لمحكمة العدل الدولية

مسة من م والذي يعتبر عمال بالفقرة الخا2001م والمعدل في عام 1929الصادر في عام 

، لوالية الجبرية لها في نظر النزاعاتساسي للمحكمة والمتعلق با( من النظام األ36المادة )

حضور جلسات المحكمة والتي بدورها قامت بالحضور ألجل  المحكمة نيكاراغوا أخطرت

نية، أصدرت المحكمة حكمها في ، وبعد عقد عدة جلسات علوقدمت دفوعها للمحكمة

أربعة لبية قليم المتنازع عليه بأغقه بسيادة دولة كوستاريكا على اإلم والقاضي منطو 2015عام

ر عمااًل غيالتي قامت بها نيكارغوا داخل اإلقليم أ فعالتًا، كما اعتبرت المحكمة أن األصو  عشر

لطرفين، وفي حالة فعال وبأن يتم ذلك باالتفاق بين األزمتها بالتعويض عن هذه األ مشروعة، و

من تاريخ  اشهرً  اثنى عشرمر التعويض بعد مرور عدم اتفاقهما فإن المحكمة ستنظر في أ

قضت المحكمة لصالح نيكارغوا فيما يتعلق بقيام كوستاريكا بتشييد طريق على طول ، و الحكم

                                                           
، م 12/02/2017،االثير صحيفة ،عادة النظر في حكم المحكمة الدولية بشأن نزاعها على جزيرة مع سنغافورةإماليزيا تطالب   - 1

WWW.AL_ ATHEER.COM.MY ،م20/5/2017 الدخول تاريخ . 
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على نيكاراغوا، حيث طلبت المحكمة وقف تشييد هذا  بيئيةنهر سان خوان مما سبب أضرارًا 

 .(1) الطريق

ة مام محكملكونغو الديمقراطية بإقامة دعوى أم قامت جمهورية ا1999يونيو  23في  .5

خيرة بارتكاب عمليات عدوان مسلح داخل أراضي بسبب قيام األ العدل ضد جمهورية أوغندا

وغندا بعمليات دعم لمجموعات احتالل مقاطعة ايتورى، باإلضافة إلى قيام أالكونغو أسفرت عن 

الكونغو، وبعد تقديم كل دولة لدفوعها المكتوبة والشفوية قامت المحكمة  أراضيمسلحة داخل 

عمال التي قامت بها أوغندا ها الذي نص على إدانة األم بإصدار حكم2005ديسمبر  19في 

 لمخالفتها لمبدأ عدم استخدام القوة في العالقات الدولية ومبدأ عدم التدخل واحترام سيادة الدول

قانون الدولي والقانون وغندية للوعدم التعدي عليها، باإلضافة إلى انتهاك القوات المسلحة األ

نساني بسبب ما قامت به من عمليات ضد المدنيين في الكونغو، وألزمت المحكمة لي اإلالدو 

تفاقهم وفي حالة عدم االتفاق فإن تعويض كاًل من بحسب ما ارتكب من أفعال باالطرفين بال

قامت الكونغو برفع عريضة  م2015مايو  13وفي ، المحكمة تنظر في مسألة التعويضات

خفاق جبر الضرر والتعويض بسبب فشل وا   الدولية للنظر في مسألةلى محكمة العدل جديدة إ

 6لى تسوية، وقررت المحكمة استئناف نظر الدعوى في لمفاوضات بين البلدين في التوصل إا

جاًل للطرفين لتقديم دفعوهم م، وبعد عقد عدة جلسات في المحكمة التي أعطت أ2016يناير 

لى تاريخ الدعوى إ والتي مدت أجل النظر فيم 2016ديسمبر  6خر جلسة كانت في فإن آ

 على المحكمة في عدم سرعة الفصل في المعروض عليها من قضايا يؤخذالحق، وهذا مما 

          .(2)لى سنوات طويلة دون تسويتها التي تبقى منظورة إ

                                                           
www.icj-، 33م، ص 2016حدة األمريكية، نيويورك، م، الواليات المت31/7/2016-2015 /1/8تقرير محكمة العدل الدولية - 1

cij.org  م.20/9/2017، تاريخ الدخول 
، 24 ص م،7201 نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، ،م2017 /7 /31 – م6201 /8 /1 الدولية العدل محكمة تقرير - 2

cij.org-www.icj م.30/10/2017، تاريخ الدخول 



107 

ذ إ ،تبط بالوسائل السياسيةبأن الوسائل القضائية في تسوية المنازعات تر  ومن هنا يتبين  

التسوية السياسية  لى التسوية القضائية الحقا بعد تعثرإ أن الدول تلجأفي هذا البحث  يالحظ

محاوالت التسوية السياسية صراعات هي عملية تراتبية تبدأ من ن عملية التسوية للإالسلمية ، أي 

ذا ا  و  القضاء الدوليفي التحكيم و  المتمثلةلى الوسائل القضائية إلم تفلح هذه الوسائل يتم اللجوء  ذاا  و 

كراه ن وسائل اإلإخشونة وهي الوسائل القسرية غير  كثرلى الوسائل األإ أنه يلجإيضا فأت هي خفقأ

لكي تضغط بها على  اقتصاد قوى وتمتلك القوة العسكريةهي حكر على الدول القوية التي تتمتع ب

عبر السياسية والقضائية يكمن ، وهناك ارتباط بين الوسائل هالى التسوية التي تريدإخصمها لتصل 

لى تسوية قضائية يتم عن طريق اتفاق الطرفين والجلوس على إن االلتجاء أحيث  ،المفاوضات

 طاولة الحوار لوضع الترتيبات الالزمة .

جمالي القضايا التي إن أحيث  محدود جداً  يعتبردور القضاء الدولي في التسوية  إن 

كبر ن الدور األإوبالتالي ف ،لى حجم النزاعات الدوليةإبالنظر  جداً  قليلةحكام أصدرت فيها و نظرت 

ن في يالوسيلتن أال إ، والتكاليفقل في الوقت أو  أسرعواالبرز هو للوسائل السياسية باعتبارها 

عات تسوية النزاخاصة في لى حد كبير إمن والسلم الدوليين في حفظ األ اسهمتأالمجمل قد 

 لىإوبالنظر  .ينالسلم الدوليمن و األيخشى منها حدوث حروب قد تهدد  نقليمية والدولية التي كااإل

بالشكل و وقات في أغلب األلى القوة إستند تان تسوية المنازعات يمكن مالحظة  يةالتاريخ السوابق

كبح تعدم وجود أي منظمة دولية  لىوذلك يرجع إ وقواعد القانون الدولي حكامألخالف ي عد مالذي 

لى إة ضافً إ ،ئهاادأالدولية و  اتالمنظم ب ضعف دورو بسبأي لها أطماع توسعية التجماح الدول 

المنتصرة في الحرب  في تلك الفترة وسطوة الدول اسائدً بين الدول الكبرى الذي كان  ذصراع النفو 

ولى على القرار الدولي الذي كانت تسيسه طبقًا لما يخدم مصالحها مما نتج عنه حدوث العالمية األ

مم المتحدة التي نجحت بعدها األ تأنشأر في المنظومة الدولية وحدوث حرب عالمية ثانية انهيا

العنف في العالقات  تحبذوضاع والسيطرة لو نسبيًا على الدول التي لى حد ما في ضبط األإ
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العضوية في  ةدائم الدولتجاه  اتخاذ بعض االجراءاتع منظمة لم تستطهذه الن إغير  ،الدولية

المجلس وامتالكها تملكه هذه الدول من حصانة بفضل وجودها الدائم في  بسبب ما ،منمجلس األ

نا فقد يجابي للدول دائمة العضوية أحياغفال الدور اإلإ يمكن ال ومع هذالحق النقض فيه ، 

جل أيمارسون الضغوط السياسية من  كمبعوثينرسال ممثلين عنها إساهمت في عدة تسويات عبر 

ويتضح لنا هذا الدور جليا في مواقف الواليات المتحدة  دولتينو التوسط بين أن تسوية نزاع معي

بشكل  مبعوثين بإرسالوروبي الذي يقوم حاد األاالتحاد السوفييتي وكذلك دور االت تفككخاصة بعد 

، كما تسهم الدول دائمة العضوية في تسوية النزاعات عبر وجودها في  المتوترةلى المناطق إدائم 

ذا إو تجاه نزاع معين خاصة أملزمة من المجلس بخصوص التسوية  قرارات بإصدارمن األ لسمج

حكامه أالتقيد بقواعد القانون الدولي و والسلم الدوليين والمطالبة ب لألمن يشكل تهديداً هذا النزاع كان 

عبر استخدام  وأ حكام محكمة العدل الدولية وااللتزام بهاأ بتنفيذصداره للقرارات المطالبة إضا أيو 

في  ساهمت يضاً أهذه الدول ومع ذلك فإن  ،و لوقف اختراقهأالقانون الدولي  لتنفيذالقوة العسكرية 

 حميدة للتسوية تجاه نزاع معين بسبب تعارضها مع مصالحها ومصالح حلفائها عرقلة مساع  

يات الحق النقض الذي تستخدمه الو  خير شاهد هوو من باستخدام حق النقض داخل مجلس األ

سرائيل باعتبارها حليفا لها مما ساعدها إمن دائما خدمة لمصالح روقة مجلس األأالمتحدة داخل 

تسوية مع الدول العربية ، وكذلك العلى التمادي وضرب القرارات الدولية عرض الحائط وعدم قبول 

دانته إن ومنع ممجلس األالمحافل الدولية وفي من دعم روسي للنظام السوري في  العالمشاهده ي ما

قدمه  ماخاصة بعد بسبب المصالح الروسية  ،نسانية عدة مراتالرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد اإل

 جعل مما، جديدة قواعد عسكرية عدة عبر منحهافي المنطقة لروسيا  موطأ قدمالنظام السوري من 

القتل والتنكيل بشعبه  االستمرار في عملياتلى إالسوري لنظام دفع اما  ووه خيرة تحميه دولياً األ

لى إ باإلضافةالمحرمة دوليا ضد معارضيه  الكيمائيةسلحة استخدام األ لى حدحيث وصل ذلك إ

 .البالدالذي تمر به  المأزقيجاد تسوية تساعد في الخروج من إتعنته في 
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 الخاتمة 

ليات تسوية المنازعات آحول  تم عرضه يتضح في خاتمة هذا البحث ومن خالل ما 

طراف صاحبة على االختيار والقبول من األ ساساً أذه الوسائل تقوم ن هأبالطرق السلمية، لية الدو 

سلوب هو األف باإلكراهالتسوية  باستثناءالقضائية  وألتسوية بالطرق السياسية سواء كانت ا النزاع

لى اللجوء ة وجود اتفاق مسبق عفي حال طرفينباختيار الحيانا أيتم و  ر،يكون باإلجبا الوحيد الذي

غير معتمدة  ألنهاليها إيتم االتفاق على اللجوء  ما نادراً إال أنه  .كراه في التسويةوسائل اإل ىلإ

في غير هذه الحاالت ممي و أدولية وبقرار رعاية تحت ذلك  أن يتم ما عدا ،الدولي مخالفة للقانونو 

  .عمال العدوانأفهي تعتبر من 

ات الدولية عض الطرق التي تعد مشروعة في العالقمن هذه الوسائل ب ستثنيتن أيمكن و  

فرض الرسوم الجمركية ورسوم الدخول وقطع العالقات وغلق الحدود و  مثل المعاملة بالمثل

ليها إاللجوء  عمال السيادة للدول ويمكنأر من تعتب فإنهافي حكمها  االقتصادية وماالدبلوماسية و 

التصرف داخل ضيها فيكون لها كامل الحق في راأ جراءات وتدابير علىإوم بتطبيق نها تقإحيث 

 .نطاق حدودها الجغرافية

ة قل في الجهد والمال وأكثر فاعليأفي الوقت و  أسرعنها أالسياسية يميز وسائل التسوية  وما  

ل بالمقارنة بينها وبين الوسائو  ركانهاأعلى االتفاق في كل  رتكزتنها أ حيثمن غيرها من الوسائل 

حكام محكمة العدل أن أال إتبدأ باالتفاق في البداية  وأنها أكثر اليفهاخيرة تكن األأبين القضائية يت

  .التنفيذجبار في واإل باإللزامالدولية تتسم 

ترتبط ببعضها كونهما من الوسائل السلمية القضائية السياسية و وسائل التسوية  كما أن 

  الوسائل القضائية عن السياسية تمتازألخر، كما ويؤثر كل منهما في اللتسوية في العالقات الدولية 
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خرى في الوسائل األ مثل ، غير أنها تتأثراكم الدوليةمام المحألثقة بسبب تكافؤ الفرص بالشفافية وا

خر من ير للسيطرة على الطرف اآلتأثلديها من قوة و  وما نفوذهالالكبرى حدى الدول إحالة ممارسة 

لية يعد مخالفا للقواعد الدو  خرى وهذا ماأسيادة وهيبة دولة لها على حساب  جل تحقيق مكاسبأ

 ية: تذكر يمكن الوصول إلى النتائج اآل، ومن خالل ما المعمول بها والمتعارف عليها

المنازعات بالطرق السلمية سواء أكانت سياسية أو قضائية نجحت في أحيان عديدة  أن فض .1

خرى نتيجة لتعارضها ، وفشلت في أحيان أح الدول الكبرىخاصة التي لم تتعارض مع مصال

  مع تلك المصالح.

 قد التي السياسية الحلول مع بالمقارنة والديمومة باالستمرار تمتاز القضائية الوسائل حلول نأ .2

 في الحال عليه هو ما خالف على النزاع أطراف عالقات تأزم بسبب لحظة أي في تنهار

 .ثباتبال تمتاز التي القضائية التسوية وسائل

ن وجود أعلى الساحة الدولية يمكن القول ب حداثألمجريات ا لىواقعيًا ومن خالل النظر إ .3

 في ساسياأل المحرك أصبح هومن الدول دائمة العضوية في مجلس األ القوى الكبرى وخاصة

 .يةالساحة الدول

وذلك  خاصة عامة والمنطقة العربيةالدول النامية عات في از هذه الن استمرارة بالمالحظتجدر  .4

لى غياب ثقافة إ ىأدي هذه النزاعات مما ووجود من يغذ االستعمارية الدول تركةبسبب 

خرى بخالف ما هو الحال عليه في بعض المناطق األ التسوية السلمية لدى أغلب هذه الدول،

 يجبلك ذوك ،و السياسيةأوحلها بالوسائل القضائية أغلب المنازعات  تسوية فلقد تم من العالم،

في جسد الوطن العربي والذي يشكل  تم زرعه خصيصاً  الكيان الصهيوني الذي سياننعدم 

 .نلى األإ منغصاً 
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رية في المنظومة ذحداث تغيرات جإوسالمة يجب  امنً أ أكثردولي المجتمع ال كونولكي ي 

ه التغيرات ويمكن حصر هذ ،الدولية ليكفل العالم مزيدًا من السالم واالستقرار في العالقات الدولية

  : يةفي التوصيات التال

المتحدة على بعضها سواء كان اقتصاديا بزيادة حجم  باألممعضاء زيادة انفتاح الدول األ .1

و االنفتاح سياسيا بتوطيد العالقات الثنائية خاصة بين الدول المجاورة أة المبادالت التجاري

 .التكافؤ بعيدا عن المغالبةجوار و المحبة وحسن ال بأواصرلبعضها لتكون عالقات متمتعة 

 وبأنصاف المساواة قدم على عضاءاأل الدول جميع تعامل نأ الدولية المنظمات على يجب .2

، وتعديل الضغوط وأ المصالح حسب بمكيالين والكيل المعايير ازدواجية عن واالبتعاد وعدالة

 .كل ذلكميثاق األمم المتحدة بالشكل الذي يضمن 

 ساحة على حضورا أكثر لتكون الحركة وحرية الصالحيات من مزيدا قليميةاإل المنظمات منح .3

 .العالمي السالم على إيجابيا ينعكس الذي المشترك التعاون من مزيدا لتحقق قليمهاإ

 المتحدة الواليات في نيويورك من العامة والجمعية مناأل ومجلس المتحدة مماأل مقر نقل .4

 . دوري وبشكل خرآ مكان لىإمريكية األ

من بسبب استحواذ الدول لمقاعد دائمة العضوية في مجلس األا بخصوصورة التعديل ضر  .5

ن يتم أيجب  حيثلعالقات الدولية في ا خلالً  مما سبب ،الخمس على القرار السياسي الدولي

لى العالم وتضمن إخرى لكي توصل صوتها أدول  لتمتلخرى دائمة العضوية أضافة مقاعد إ

قليمية في هذه العضوية لدول بعينها فيمكن أن تمنح للمنظمات اإل ح، وفي حال تعذر منحقوقها

 فريقي والتي تعد محرومة وليس هناك من يمثلها.ية كالجامعة العربية واالتحاد اإلالساحة الدول

مم مظلة األ إطارقرار جزاءات دولية حازمة ضد كل من يستعمل القوة العسكرية خارج إيجب  .6

 .الدولي القانون و ضد كل من يخالفأالمتحدة 
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في حالة امتناع المحكوم الدولية محكمة العدل  بأحكامتفعيل وسائل التنفيذ الجبري فيما يتعلق  .7

حكام الدولية يقوم األ تنفيذجهاز متابعة  نشاءإبالحكم عبر وسائل جبرية قسرية  تنفيذضده على 

و بصفاتهم في دولهم أ سمائهمبألك ذيفعلون  افرادً ألمحاكم سواء كانوا ا ألحكامبتعقب المعرقلين 

لى إيكال المهمة إن يتم أ على عباءملقى عليه العديد من األ من الدولين مجلس األأحيث 

حكام القضائية األ بتنفيذمن فيما يتعلق تع بالصالحيات الممنوحة لمجلس األيتم خرآجهاز 

 .الدولية
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