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 اإلهداء
 

 إلى سمطانَي األعظم  والدّي الكريمين المذان تطفو هّمتهما عمى قدرتهما
 
لــى عمــي وعمتــي  أنســبا ي عا مــة م،مــد الخطيــ أ الماجــدين فــي أخ قهــم أ وفــي جــودهم إ

 وموجودهم.
 

مممكتــــي ومميكتــــي أ فر،ــــي  إلــــى الزوجــــة العظيمــــة  يعيــــونيأ ال،بيبــــة والرفيقــــة والشــــريكة أ
 وسروري .

 
 إلى أطفاليأ عطر أيامي الذين أعقد عميهم اآلمال واألماني . 

 
 ريتا 
 وديع      

 نغم            
 

 خواتي أخوتي و إوألجمهم  معهم أ،يا من إلى
 

لى كل البا،ثين عن الس م  وا 
 
 

  أهدى ب،ثي
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 ألي عميا درجة لنيؿ يقدـ لـ منيا جزء أي أو واف ىذه الدراسة ,، ورد حيثما لو اإلشارة تـ ما باستثناء
  آخر معيد أو ، معيد أو جامعة
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 انشكر وانتقذير

 

 ىذا عمى تفضؿ باإلشراؼ الذي ياسر أبو دية ، الدكتور الفاضؿ لألستاذ والتقدير الشكر بجزيؿ أتقدـ

يأؿ جيدًا في إرشادي وتوجييي أثناء عممي في البحث  لـ القيمة،الذي وتوجيياتو صدره سعة وعمى البحث

جادة واستحساف واستحقاؽ  ، وعمي وحدي  وزر أي تقصير أو إىماؿ أو إخفاؽ   فإليو يرد كؿ فضؿ وا 

 "المنير أسير "فمو مني خالص المحبة والشكر والثناء ، وعمى دربو األصيؿ

 
رفاف إلى كؿ مكتبات الجامعات الفمسطينية ، والجامعات الدولية دوف استثناء كما أتقدـ بجزيؿ الشكر والع

لى المكتبات الخاصة ، وعمى رأسيا مكتبة المناضؿ الصديؽ األب محمد الخطيب ، والصديؽ  وا 

 اإلعالمي أخي واصؿ الخطيب .

 

محمد خاليمة ، وخالد كما أتقدـ بجزيؿ الشكر العرفاف لمؤسسة تعاوف لحؿ الصراع ، وعمى رأسيا السيد 

، التي  ثناءقـ التنفيذي واإلداري دوف استلطااخ سالـ أبو ىواش وجميع ، واأل سميـ ، وشادي زيف الديف

 وفرت لي العديد مف الكتب المتخصصة ، التي ساىمت في إنجاز ىذا البحث .

 

وألستاذي الغائب  ليـ وألساتذتي األفاضؿ وزمالئي في كمية الدراسات األمريكية في جامعة القدس ،

 الحاضر البرفيسور محمد الدجاني ، ليـ جميعًا جزيؿ الشكر والعرفاف .

 
 

 

 



 يهخص 

األنجمػو   فػي التجربػة  الصػراع لنظريػةلتطػور   المفسػر المػداخؿ وتوضػي  ظيػارإ إلػى الدراسػة ىػذه ىػدفت

 حيػث ، الػدولي المسػتو  عمػى الصػراع مػع التعامؿ في المستخدمة والمدارس والتقنيات والوسائؿ ةاألمريكي

 وتطػػور بػػروز فػػي سػػاىمت التػػي التاريخيػػة والحقػػب المفيػػوـ حيػػث مػػف  الصػػراع نظريػػة الباحػػث اسػػتعرض

 واالحتياجػات الػديف كمػدخؿ الصػراع لنظريػة  ةالمفسػر  المػداخؿ بعػض لػىإ ضػافةإ ، الصػراع نظرية مفيوـ

  وتحويػػؿ دارةإ مدرسػػة عمػػى بػػالتركيز الصػػراع مػػع التعامػػؿ مػػدارس الػػى ضػػافةإ ، اليويػػة ومػػدخؿ نسػػانيةاإل

 والوسػاطة كالتفػاوض الصػراع مػع التعامػؿ فػي البديمػة الوسائؿ الباحث ناقش كما ، الصراع وتحميؿ  ومنع

الواليػػات األمريكيػػة المتحػػدة فػػي  ةضػػافة الػػى تسػػميط الضػػوء عمػػى تجػػربتيف دوليتػػيف ىمػػا تجربػػإ  ، والتحكػػيـ

 يرلندا الشمالية بريطانيا في التعامؿ مع الصراع في إ ةزمة كوبا ، وتجربالتعامؿ  مع أ

 .الدراسات ىذه لمثؿ النوع مف المناىج   ىذا لمالئمة التحميمي الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت       

 الصػراع مػع التعامػؿ فػي السػممية الوسػائؿ  تطػور أف أىميػا، النتػائج مػف مجموعة إلى الدراسة وخمصت  

 لػػىإ ، ةدوليػػ مػػف صػػراعات الصػػراع شػػكؿ خالليػػا  تحػػوؿ والتػػي ، لبػػاردةا الحػػرب فتػػرة  مػػع بػػالتزامف  جػػاء

المجتمػػع الػػدولي  لػػد  العميػػؽ الفيػػـ أف لػػىإ الدراسػػة خمصػػت كمػػا ، داخميػػة وصػػراعات ، اثنيػػة صػػراعات

 مسػتقبؿ عمػى ساىـ فػي تحقيػؽ انجػازات ىامػة والوساطة، كالتفاوض السممية الوسائؿ استخداـ أىمية عمى

 الصػراع مػع التعامػؿ فػي مريكػياأل الػنمط استكشػاؼ ىػو الدراسػة اليػو خمصػت مػا ىػـأو  ، الدولية لعالقاتا

 التحميػؿ بعػد الباحػث خمػص حيػث الشػمالية، ايرلنػدا فػي الصػراع مػع التعامػؿ فػي البريطػاني والنمط الكوبي

 بينمػا ،زمػة صػواريخ كوبػاالتعامػؿ مػع أ فػي الصػراع دارةإ نمػط لػىإ قربأ  المتحدة الواليات فأ لىإ العميؽ

 .يرلندا الشمالية في التعامؿ مع الصراع في إ عالصرا تحويؿ نمط لىإ قربأ بريطانيا
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Abstract 

         This study aimed to show and explain the curriculum and entrances that 

explain the conflict theory in the Anglo –Amirican exeprinace , methods, 

techniques and schools used in dealing with the conflict at the international 

level, where the researcher reviewed the theory of conflict in terms of concept 

and historical eras that have contributed to the emergence and evolution of the 

concept of conflict theory, in addition to some entrances explained the conflict 

theory  as the religion entrance, humanitarian needs, and the identity entrance, 

in addition to the schools deal with conflict by focusing on the conflict 

transformation schools,  and schools of conflict management  and analysis, the 

researcher discussed alternative means of dealing with conflict as negotiations, 

mediation and arbitration, as well as shed some light on the American style and 

European in dealing with the Irish and Cuban conflict 

The study used descriptive and analytical approach,& this approaches fit to such 

studies 

         The study concluded a set of results, which is the most important; the 

development of peaceful means in dealing with conflict came in conjunction 

with the era of the Cold War, which turned the form of international conflict, to 

ethnic conflicts, internal conflicts.  



the study concluded that a deep understanding of each of the united States and 

European Union,  Focuses on England importance of using peaceful means as 

negotiations and mediation, as these methods have made significant 

achievements on the future of international relations, and achieve the interests 

of the conflict parties. The most important finding of the study is to explore the 

American style in dealing with the Cuban conflict and the European style - the 

British in dealing with the conflict in North Ireland, where the researcher 

concluded after in-depth analysis that the United States closer to conflict 

management, while Europe-Britain closer to conflict transformation
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 انفصم األول 

 

 خمفية الدراسة

طبيعة الدراسة األكاديميػة لمقضػايا التػي تػدخؿ فػي إطػار المػداخؿ المفسػرة لمصػراع  بالتػداخؿ والتعقيػد  تتسـ

، خاصػػة داخػػؿ المجتمعػػات  اجتماعيػػة وسياسػػية واقتصػػادية كونيػػا تنطمػػؽ مػػف تفسػػيرات ومػػداخؿ والتشػػابؾ،

 .التي تعاني مف تنامي حدة الصراعات 

وشػمولية  وخمػؼ ىػذه المػدارس   األمريكيػة باتػت أكثػر وضػوحاً األنجمو فالمداخؿ المفسرة لمصراع  في الرؤية 

 .والمداخؿ مجموعة ضخمة مف الباحثيف واألكاديمييف والمختصيف في حقؿ التعامؿ مع الصراع

 بػداياتيمتد منذ  قديماً  بؿ طرحاً  مستحدثاً  جديداً  الصراع  ليس طرحاً  ومدارس تفسير مداخؿ إف موضوع  

بػروز مػداخؿ اجتماعيػة وسياسػية خاصػًة فػي ظػؿ  وضرورياً  ىاماً  القرف الماضي ، ولكّنو  أصب  موضوعاً 

الػذي دفعػو  واقتصادية جديدة تعكس التجربة الغربية العميقة في فيـ الصراعات ، وذلؾ بعد الثمف  الكبيػر 

 .اح مالييف البشر اإلثنية والطائفية والحروب األىمية التي حصدت أرو  الصراعات الغرب جراء

مثؿ  عمى اختالؼ منابعيا وتفسيراتيا اشتركت في بعض العناصر األساسية والمدارس  ىذه المداخؿ

عف  ب ىذه المداخؿ المفسره لمصراعات كشفتكما أف أغم . حتمية وجود الصراع  في الحياة اإلنسانية

  لتبادليةالصراع  يشمؿ ا  أكدت عمى أف الكثير مف ىذه المداخؿ إلى أف السمات األساسية لمصراع إضافة

 .(1)  بيف األطراؼ العالقة التبادلية  أي

                                                           
، منشورات مؤسسة تعاوف لحؿ الصراع ، راـ اهلل ، فمسطيف  دليل سمفونية التغيير :ربيكا  ،سميـ ، خالد ، صبار  (1)

 .19، ص 2011
 



اىرة الزمت البشرية منذ ظيورىا ظ صة في ىذا الحقؿ إلى أف الصراع وتشير الدراسات والمراجع المتخص

مختمفة في ىذا العصر  قد اتخذت أشكاالً  ة لتفسير الصراع  وىذه  المداخؿ وقد ظيرت مداخؿ متعدد

 *الثقافات المختمفةصراع و  *ل المصاصراع و   *يديولوجياتمكف تمثيميا بصراع األي

خاصػػة فػػي طػػور  فػػي المجتمػػع البشػػري مػػؤخراً  ىتماميػػا بقضػػايا الصػػراعإ  الغربيػػة عنػػدما وّجيػػت الدراسػػات

 ، ظيػػػػرت بعػػػض المػػػػداخؿىميػػػػة الغربيػػػة حػػػػرب العالميػػػة الثانيػػػػة والحػػػروب األولػػػى والالحػػػرب العالميػػػػة األ

ولعؿ مف . وطرؽ فيميا وتنظيميا في إطار عممي وبناء عف أسباب  الصراعات  جتيادات التي بحثتواإل

اليويػػػة ، ومػػػدخؿ  الػػػديف ، والمػػػوارد ومػػػدخؿ العالقػػػات اإلنسػػػانية وغيرىػػػا مػػػف  أىػػػـ تمػػػؾ المػػػداخؿ : مػػػدخؿ 

الصػػراع  فػػي المجتمػػع البشػػري بأسػػموب أكثػػر عمميػػة وبنظػػرة أكثػػر  المػػداخؿ  التػػي حاولػػت أف تعػػالج قضػػايا

 .شمولية 

 

 

 مشكمة الدراسة
                                                           

 
 
 
 بيف  واالستقطاب المستمر ةف سبب النزاع ىو عدـ الثقأتفترض : العالقات المجتمعية  مدخؿ  اليوية والديف في

و أو المس باليوية أختالفات ، طراؼ وعدـ تحمؿ اإلتصاؿ  بيف األفي حاالت سوء اإل أالجماعات داخؿ المجتمع وتنش
شير رواد ىذا المدخؿ رالؼ دارندوؼ والمفكر الفرنسي أماضي ولـ يتـ الوصوؿ الى حؿ ومف خسارة مؤلمة حدثت في ال

 اليكس ميكشيمؿ
 (1959" )ىذا المدخؿ رالؼ دارندوؼ في كتابو الشيير الطبقة والصراع الطبقي في المجتمع الصناعيشير رواد أ 

نسانية حتياجات اإلاإل ةف سبب الصراع المتجذر ىو عدـ تمبيأيفترض ىذا المدخؿ  :نسانية حتياجات اإلمدخؿ اإل* 
اجات بعد تحديدىا بشكؿ ىذه االحتي ةف تمبيأساسية ، و حتياجات االجتماعية األمف والحكـ الذاتي ، واإلكفقداف األ ساسيةاأل

 بورتفالـ والمفكر الشيير الع: برز رواد ىذه المدخؿ  أمف و ف ينيي الصراع ، أنو أواض  مف ش
 
 



ومدارسيا المختمفة  والمتعددة عف بػاقي ظػواىر العالقػات الدوليػة  ةتتميز ظاىرة الصراع بنظرياتيا المتنوع 

عرقية تيا الاببوتنوع مس معالجتيا و ليات التدخؿ لحميا آىا و تداخؿ مسبباتيا و مصادرىا و بسبب تعدد أبعاد

الدوليػة خاصػة االجتيػادات جتيادات الدينية ، وقد ظيرت العديد مف اإلو  قتصادية والثقافيةالجتماعية واواإل

خر  مف أجتماعي ، و البعد اإل فظيرت تعريفات تنطمؽ مف في تحديد مفيوـ الصراع  ، مريكية األنجمو األ

لدراسػػػػة ظػػػػاىرة  و مػػػػداخؿ متعػػػػددة منػػػػاىج . ديني والثقػػػػافي البعػػػػد السياسػػػػي ، واالقتصػػػػادي ، والنفسػػػػي والػػػػ

  .نسانية وغيرىاجتماعي واالحتياجات اإلوالنوع اإلشممت مناىج حوؿ اليوية  الصراع 

فػي  ةومػدارس عديػد  ةجتماع والمختصيف في وضػع افتراضػات  مختمفػعمماء السياسية وعمـ اإل نطمؽإوقد 

فػػي الفكػػر األنجمػػو ، ومتشػػابكة  ة، ىػػذه التعريفػػات والمػػداخؿ والمػػدارس متداخمػػ الصػػراع حقػػؿ التعامػػؿ مػػع 

 األمريكي .

 .أسئمة الدراسة 

 :تنطمق الدراسة من تساؤالت تعمل لإلجابة عنيا وتجمل ىذه التساؤالت في 

 ؟مريكية في تفسير الصراع األاألنجمو  اذا اختمفت الرؤيةلم -1

 كؿ مف الفكر األمريكي والفكر األوروبي ؟ىـ مداخؿ ومناىج  الصراع في أما ىي  -2

 وكيؼ انعكسػت ىػذه الوسػائؿ  فػي الفكػر   وسائؿ التدخؿ االيجابي في التعامؿ مع الصراع ما فاعمية  -3

  عمى التجارب الدولية ؟ األنجمو األمريكي 

 

 فرضية الدراسة الرئيسية 

 -:النحو االتي  تاتي فرضية البحث  عمى



 في الفكر األنجمو األمريكيالتاريخي والقيمي القيمي و  قارب المشتركة لمسكاف والتعمى الرغـ مف االصوؿ 

   . دراسة ظاىرة الصراعوأنماط  ف ىنالؾ اختالفات بيف رؤ  ومناىج أال إ، 

 : الفرضيات الفرعية

 وتختمؼ ، نظرياً في الفكر االنجمو األمريكي  الصراع ظاىرة تفسير دراسة ومناىج رؤ  تتقارب -

 المناىج والتدخالت العممية .في 

لمتعامؿ مع  صبحت وسائؿ التدخؿأكمما زاد فيـ  مداخؿ  ومناىج دراسة ظاىرة الصراع ، كمما  -

 اً كثر نجاحأ الصراع 

 ,في التعامؿ مع الصراع   األنجمواألمريكية و فشؿ التجارب أطردية بيف نجاح  ةىنالؾ عالق -

 .الصراعات  الدولية  ومستقبؿ  استخداـ المناىج والمدارس في 

 :أىداف الدراسة 

 -:تيدؼ الدراسة الحالية إلى

ضػافة إلػى إات  ة الصػراعلنظريػات نشػأ األنجمو األمريكيػة  تتركز في تبياف  التفسيرات  الدراسةإف أىداؼ 

 مػداخؿ عمى التحػوؿ مػف مجػرد ا ، وقدرتيوامكانية تعميميا   المداخؿ والمدارس   ىذلمستقبؿ   فيـ أعمؽ

 .إلى إمكانية التطبيؽ العممي  نظرية  ومدارس 

كػاًل  الصػراع ، خاصػة فػي التعامػؿ مػع  األنجمػو األمريكيػة  لى التعرؼ عمى التجارب كما تيدؼ الدراسة إ

يطانيػا فػي التعامػؿ زمة صػواريخ كوبػا  ، وتجربػة بر مف تجربة الواليات األمريكية المتحدة في التعامؿ مع  أ

ثنػػاء  أىػػـ الوسػػائؿ المسػػتخدمة  أو وابػػراز نمػػاط دا الشػػمالية ، مػػف حيػػث استكشػػاؼ األيرلنػػمػػع الصػػراع فػػي إ

 .نشوء الصراع ، ومواطف النجاح والفشؿ 



 عميؽ فيـ لىإ لموصوؿ الصراع  حاالت خمؼ الكامنة سباب والدوافعاأل حوؿ ة إلى فيـ أعمؽضافإ

 .مستقبالً  األسباب ىذه مف الوقاية في استخداميا الممكف ياتاآلل تحديد في يساعد

 متعامؿ مػع ل والسممية عاونيةالت وسائؿ أىميةوسع حوؿ كما ييدؼ ىذا البحث إلى توظيؼ والتعرؼ بشكؿ أ

 ستفادة منيا .وتوظيفيا واإل والمجوء إلى سمطة عميا  الصراع كالوساطة والتفاوض

 أىمية ومبررات  الدراسة .

مفاىيـ حيث مف دراسة االختالفات والتشابو في تناوؿ ظاىرة الصراع  باألساس عمىىذه الدراسة تركز 

، المدارس تي تقدميا ىذه المداخؿ و والتفسيرات ال ىذه المداخؿ وروادىا ، وعناصرىا األساسيةومقوالت 

وسائؿ التدخؿ كالوساطة تحويؿ ومنع الصراع ، و  وأدارة إ وأس التعامؿ مع الصراع  كمدارس حؿ ومدار 

 . لقاء الضوء عمى بعض التجارب الدولية التي فسرت بشكؿ عممي ىذه المداخؿ إمع  والتفاوض

الغربيػة فػي تفسػػير  والمػدارس اخؿ المػدياؽ الفيػػـ األعمػؽ ألبػرز أتي أىميػة  تنػاوؿ ىػذا الموضػوع فػي سػتػو 

نجػاح  الوسػائؿ المسػتخدمة فػي التعامػؿ مػع الصػراع بشػكؿ ايجػابي فػي وفػي ظػؿ ازديػاد فػرص الصػراعات 

تبنػي الوسػائؿ السػممية فػي التعامػؿ مػع ثػر  فيػـ و ألػى  إ ةضػافإمـ األىمي داخػؿ الػدوؿ الغربيػة ، تحقيؽ الس

خاصػػػة  وانعكاسػػػو عمػػػى مسػػػتقبؿ حػػػؿ الصػػػراع ،نسػػػانية مػػػى التحػػػوؿ السػػػممي فػػػي العالقػػػات اإلع الصػػػراع 

  -:ويمكف ليذا الدراسة أف تفيد  سرائيمي الصراع الفمسطيني اإل

  األىمية العممية

دراسػػة   فػػي تفسػػير  مػػداخؿ  تعػػد الدراسػػة محاولػػة لتأصػػيؿ جانػػب ىػػاـ وحيػػوي مػػف جوانػػب البحػػث -

 مف حيث المفيـو والمدارس  وأدوات التحميؿ ، وعمميات التدخؿ التعاونية  الصراع

وث ودراسات جراء بحإكاديميف في  ماـ الباحثيف واألأتساىـ ىذه الدراسة في فت  الباب يمكف أف   -

 .نماط ومدارس التعامؿ مع الصراع في العالـ العربي أ حوؿمتعددة  اكاديمية 



التعامػػػؿ مػػػع الصػػػراع  اسػػػتخداـ الوسػػػائؿ السػػػممية فػػػي اسػػػتنباط الػػػدروس مػػػف تجػػػارب الشػػػعوب فػػػي -

مػػػع مراعػػػاة  اتلػػػد  الػػػدوؿ التػػػي الزالػػػت تعػػػاني مػػػف الصػػػراع ةوتوظيفيػػػا فػػػي التجػػػارب المسػػػتقبمي

 .ة لكؿ تجربة الخصوصية والظروؼ المكانية والزماني

(  عمػػى حػػد عمػػـ الباحػػث) كمػػا تػػأتي  أىميػػة ىػػذا البحػػث فػػي كونػػو األوؿ مػػف نػػوع  بالمغػػة العربيػػة  -

إذ شػػػكمت المحػػػاوالت السػػػابقة اضػػػاءات ومقػػػاالت وأبحػػػاث ومحػػػاوالت  بشػػػكؿ عممػػػي ومتخصػػػص،

 .*محدودة  

عربيػػػػة بأبحػػػػاث كمػػػػا تػػػػأتي أىميػػػػة ىػػػػذا البحػػػػث  فػػػػي المسػػػػاىمة فػػػػي إثػػػػراء المكتبػػػػة الفمسػػػػطينية وال -

مػف حيػث المفيػـو ، الخصػائص  ،المفسػرة لمصػراع   دارسمػداخؿ والمػال متخصصة ومركزة حػوؿ 

 .ووسائؿ التدخؿ 

 األىمية العممية 

صػناع  وفيمػة لكػؿ مػف لصػراعفكػار والطػرؽ والتقنيػات الالزمػة لمتعامػؿ مػع اىػذا البحػث األف  يقػدـ أيمكف 

بعػػػاد ىػػػذه أفيػػػـ  فػػػي ف يفيػػػد ىػػػذا البحػػػثكمػػػا يمكػػػف أ ىػػػذا الحقػػػؿ والميتمػػػيف فػػػية المتػػػدربيف والطمبػػػالقػػػرار و 

فػػػي ظػػػؿ التغيػػػػرات عمػػػؽ خاصػػػػة يشػػػكؿ أسػػػػرائيمي الصػػػراع الفمسػػػطيني اإلتفسػػػػير  المػػػدارس والمػػػداخؿ فػػػي

ت عمػػى جػػوىر الصػػراع الفمسػػطيني االسػػرائيمي فػػي ظػػؿ الصػػراعات العربيػػة الراىنػػة مػػف الجوىريػػة التػػي طػػرأ

 سػػواءً  حػػتالؿ االسػػرائيمي اإل نيػػاءيػػا الفمسػػطينيوف إللتػػي يتبععمػػى وسػػائؿ التػػدخؿ ا التغيػػر الػػذي طػػرأو  ةجيػػ

مريكيػػة مػػاط التػػدخالت لكػػؿ مػػف الواليػػات األنفيػػـ أ، وفػػي ظػػؿ و الوسػػائؿ الدبموماسػػية العسػػكرية أ الوسػػائؿ

                                                           
*

ونية العربية مثؿ مكتبة جامعة لكتر لى المكتبات اإلإضافة إات والمعاىد الفمسطينية ، الجامع كافة مكتبات ةقاـ الباحث بزيار  
بيروت العربية ،  المكتبة  ةردنية ، مكتبة جامعة بغداد ، مكتبة جامعالجامعة األ ةالقاىرة ، مكتب ةسكندرية ، مكتبة جامعاإل

ت كمقاالت عمى مواقع الكترونية تونس ، بعض المحاوالت وجد –تحاد العربي لممكتبات والمعمومات الوطنية المغربية ، واإل
مـ المتحدة ،  وموقع مؤسسة تعاوف لحؿ روني لموسائؿ البديمة في أمريكا ، وموقع األااللكت كالموقع ومجالت عربية 

 ، إضافة إلى االستعانة ببعض المقاالت الواردة عمى موقع جامعة ىارفرد .الصراع 



ع التعامػػػؿ مػػػع الصػػػرا ليػػػاتلمتعػػػرؼ عمػػػى ىػػػذه األنمػػػاط وتقييميػػػا بشػػػكؿ عممػػػي فػػػي آ متحػػػدة وبريطانيػػػا ال

 .سرائيمي الفمسطيني اإل

 مبررات الدراسة 

ير تنفيذي لمؤسسة تعاوف دىتمامات الباحث العممية ، اذ يعمؿ الباحث كمساسيا مف إأ زءاً جتشكؿ الدراسة 

لػى ة إفضػامي مػع الصػراعات ، إملحؿ الصػراع ، وىػي مؤسسػة فمسػطينية مختصػة فػي وسػائؿ التعامػؿ السػ

، ولػد  الباحػث اىتمامػات كبيػرة فػي اسػتكماؿ استكشػاؼ سػنوات  5في ىػذا الحقػؿ منػذ  اً كوف الباحث مدرب

سػػيا أج بالصػػراعات المػػدمرة والتػػي عمػػى ر ىػػذا الحقػػؿ اليػػاـ والحيػػوي ، كػػوف الباحػػث يعػػيش فػػي منطقػػة تعػػ

 .سرائيمي الصراع الفمسطيني اإل

 الحدود الزمانية والمكانية لمدراسة .

دراسػػة   األنجمػػو االمريكيػػة فػػي  مػػداخؿالتتبػػع وتحميػػؿ وتوضػػي   يعػػالج البحػػث :  لمبحددث المكانيددة الحدددود

  الصراع 

السبب الذي  2014-1945يمتد ىذا البحث مف نياية الحرب العالمية الثانية  : لمباحث الزمنية الحدود

  المتحدة الواليات ساىمت في بروز لفترة الزمنية كونيا الفترة التيدفع الباحث إلجراء الدراسة ضمف ىذه ا

ف ىذه الفتره ساىت بشكؿ مباشر في الدولية إضافة إلى أ الساحة عمى قوتيف تحاد السوفيتي كأبرزواإل

الغرب ، بعد حجـ المعاناة   الصراع  لد  التعامؿ معمفاىيـ ووسائؿ  مفاىيـ جديده حوؿ ةاعادة صياغ

التحوؿ  في ةاريع عميقالبحث عف برامج ومشفي و ، ية التي راح ضحيتيا مالييف البشرنسانوالكوارث اإل

 ُتعنى التي واألبحاث المشاريع مف مجموعة بروز القطبيف ىذيف ظيور رافؽ وقد ،لى السالـ مف الحرب إ

 . مستقبالً  حدوثيا تالفي و حميا عمى والعمؿ الصراع بدراسة أسباب



 : الدراسة  منياج

كثػر أ مػا يتطمػب وىػو. المنػاىج الدراسػية تعػدد يقتضي ليا التفسيرية المداخؿ الصراع وتعدد ظاىرة تعقد إف

ياسػػي واالجتمػػاعي الس راتو عمػػى البعػػدالصػػراع وتنػػوع مسػػتوياتو وتفسػػي مجػػاؿ لثػػراء ذلػػؾ ويرجػػع مػػف مػػنيج

يػرتبط مفيػـو حيػث المنيج الوصفي التحميمػي  واالقتصادي ، ينطمؽ الباحث في بحثو مف  والنفسي والديني

بدراسػػػة واقػػػع األحػػػداث والظػػػواىر والمواقػػػؼ واآلراء وتحميميػػػا وتفسػػػيرىا بغػػػرض  البحػػػث الوصػػػفي التحميمػػػي 

تصػحي  ىػذا الواقػع ، أو تحديثػو  سػتنتاجات إمػاف تشػكؿ ىػذه اإلأؿ إلى استنتاجات مفيدة ،  ويمكف الوصو 

(1)ؿثؿ " فيـ لمحاضر ويستيدؼ المستقبأو استكمالو ، أو تطويره ، وىذه االستنتاجات تم
. 

وتحميميا وتفسير  عناصرىا ومكوناتيا يمي إلى وصؼ الظاىرة والتعرؼ عمىالتحم المنيج الوصفيييدؼ و 

عف طريؽ جمع المعمومات والبيانات وتحميميا وتفسيرىا ، بما يتي  تقديـ  اجزائيابيف  رتباطيةقات اإلالعال

 *موضوع البحث. وأصورة دقيقة وموضوعية عف الظاىرة 

 : السابقة الدراسات

، إال أف مجاؿ ة بالمغة العربية ثرة ومتوفرة خاصأف الكتابات والدراسات حوؿ ىذا الموضوع لـ تكف كثيرغـ 

ديػػة األخبػػار والمعالجػػات اإلخباريػػة التػػي تناولتيػػا الكثيػػر مػػف المجػػالت والمواقػػع اإللكترونيػػة والمحػػاوالت الفر 

اسػػػات التػػػي أعطتػػػو عػػػدد مػػػف الدر ، فػػػإف البػػػاح قػػػاـ بعمميػػػة مسػػػ  ل ، مػػػازاؿ خصػػػباً لمثقفػػػيف عػػػرب وأجانػػػب 

فقػػاـ بتقسػػيـ  . مريكػػيألاا األنجمػػو  دارس التعامػػؿ مػػع الصػػراع فػػي الفكػػرمػػداخؿ  ومػػ مؤشػػرات واضػػحة عػػف

النظػري  الموضػوع بشػقولى قسميف أساسػييف، تنػاوؿ األوؿ منيمػا دراسػات سػابقة تناولػت إالدراسات السابقة 

                                                           
جراءاتو مفيومو ، اإلعالمي البحث ، مصطفى أحمد السيد،   (1)   قاريونس جامعة منشورات ، األوؿ الكتاب ، ومفاىيمو وا 

 . 209 ص ، 1994 ، 1ط ، بنغازي
 



الموضػػوع مػػف ميػػارات ونمػػاذج تطبيقيػػة ليػػذه الصػػراعات األكػػاديمي، ودراسػػات تناولػػت الجانػػب العممػػي مػػف 

  وكيفية التعامؿ معيا.

 الدراسات النظرية  أواًل:

   (1)يجية الصراع  كتاب إسترات -

يحتػػوي الكتػػاب عمػػى معمومػػات ميمػػة فػػي الخيػػارات والبػػدائؿ الممكنػػة فػػي حػػاالت الصػػراع الطويػػؿ األمػػد ، 

يػػأتي أىميػػة ىػػذا الكتػػاب مػػف كونػػو . الخػػارج إلػػى الػػداخؿونظػػرة ىامػػة فػػي  إسػػتراتيجية تحويػػؿ الصػػراع مػػف 

تتسػػـ محتويػػات ىػػذا الكتػػاب بػػالغزارة واألصػػالة، فقػػد كانػػت عونػػًا  ،الج مواضػػيع متشػػعبة فػػي الصػػراعات يعػػ

. كبيرًا ألصحاب القرار وواضعي استراتيجية فض الصراعات  بيف الدوؿ في طريقيـ لموصوؿ إلػى غايػاتيـ

فيػػػـ  ضػػافة إلػػػى، إ ليػػات اسػػػتغالؿ القػػوة المحتممػػػةآو ،  نظريػػة االسػػػتراتيجية عناصػػػر ويحتػػوي الكتػػػاب عمػػى

وف والمسػاومة والتجنػب ليػات فيػـ التعػاآو  القػوة المفرطػة ، تجميد استخداـ  لياتآ، و الصراع طراؼ أسموؾ  

 .طراؼ الصراع أفي عالقات 
 (2).إطار نظري سامي إبراىيـ الخزندار : إدارة الصراعات وفض المنازعات -

نشػػأة وتطػػور عمػػـ دراسػػات الصػػراع والسػػالـ، مراحػػؿ تأسػػيس ىػػذا الحقػػؿ المعرفػػي والعوامػػؿ  يوضػػ  الكتػػاب

مكانية اإل المؤثرة في تطوره والتحديات واإلشكاليات التي ستفادة مػف ذلػؾ فػي دراسػة مسػتقبؿ ىػذا واجييا، وا 

الجيػػاز المفػػػاىيمي  لػػػى إطػػار مفػػػاىيمي فػػي دراسػػػات الصػػراع والسػػػالـ وفػػض الصػػػراعات ،إ ةضػػافإ .العمػػـ

 .عمى المستو  المحمي أو اإلقميمي والدولي  لظاىرة الصراع والسالـ سواءً 

                                                           
(1)
 ، بيروت لمعمـو ناشروف  ، ةالعربي ر، ترجمة نزىت طيب واكـر حمداف ، الداإستراتيجية الصراع :توماس  ، شيمي نج 
 . 2010 ، 1ط

الدار العربية لمعمـو  –مركز الجزيرة لمدراسات  ، إطار نظري: إدارة الصراعات وفض المنازعات :امي إبراىيـ س الخزند، (2)
 .2014ناشروف، بيروت ،



 (1)   مدخؿ إلى فيـ تسوية الصراعات؛ الحرب والسالـ والنظاـ الدولي -

يوض  الكتاب معالـ ، حيث  المكتبة العربية في موضوع تسوية الصراعات أثرتالتي  أحد أىـ الكتب 

جراءات بناء الثقة لمتوصؿ إلى اوأىمية إرساء  ،  تفاقيات حوؿ القضايا الجوىريةالحوار بيف األطراؼ، وا 

تفسير ل كمدخؿالحاجات األساسية  كبيرة لمدخؿ ىميةأ ويعطي المؤلؼ.  ليات فيـ أسباب الصراعاتآو 

ا أو أف لألطراؼ مف خالليا أف تتعايش مع خالفاتي طرؽ رئيسة يمكف  ةمور المؤلؼ سبعويب، الصراعات 

  .تحميا

 (2) والنزاعات السالـ دراسات لىإ مدخؿ -

      السػالـ دراسات حقؿ فى والعامميف السالـ صناع مف والفالسفة المفكريف جيود بعضيوض  الكتاب 

 مف لعؿ، و الياـ والحيوي ينساناإل المجاؿ ىذا فى ىؤالء كؿ بذليا والتي  العالـ بقاع في كافة لصراعاتوا

 وقػيـت ، الصػراعاو  ـالسػال لفمسػفة التاريخيػة األبعػاد الكتػاب ىػي وجػود تضػمنيا التػي الموضػوعات أىػـ

 كمفيوـ لصراعاتوا  السالـ ونظريات بتاريخ لماـاإل لمباحث تتي  يالت والمتعددة المختمفة الشعوب وأفكار

 بالعالـ لفردا بعالقة نياية والدولة المجتمع ثـ والجماعة بالفرد بداية الحياةمناحي  كؿ يممس الجذور عميؽ

 . يالدول المجتمع أو

 (1)ةلى موافقإالوصوؿ  -

                                                           

، ترجمة سعد السعد ، المركز  إلى فيم تسوية الصراعات؛ الحرب والسالم والنظام الدولي مدخل:  ، بيتر فالنستيف  (1)
 .2006العممي لمدراسات السياسية ، عماف ، 

 . 2010بيروت ، ، مكتبة االبتكار، والنزاعات السالم دراسات الى مدخلبو القاسـ : أ ،قور  (2)
     ،                                                     ، ترجمة ، محمود الزواويالتفاوض عمى اإلتفاق بدون إستسالم :  الوصوؿ إلى موافقة،  ولياـ وآخروف يوري  (1)

 .2010 ،1ط لمنشر والتوزيع ، عماف، األردف ، األىمية 

http://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%8C


ات التفػػاوض االجتمػػاعي يعػػرض ىػػذا الكتػػاب  نظريػػات وميػػار   حيػػث ،شػػيرىاأحػػد أىػػـ كتػػب التفػػاوض ، وأ 

تماعيػة والسياسػية ، يوضػ  الكتػاب عناصػر حد  وسائؿ التعامؿ السػممي مػع الصػراعات االجإوالسياسي ك

 . عمػػى التحميػػؿ والفيػػـ السػػميـ لمصػػراعات الناشػػئة بنػػاءً  ةليػػات بنػػاء التػػدخالت المناسػػبآوميػػارات التفػػاوض و 

مؤلػػؼ الكتػػاب  كمػػا يقػػارف الكتػػاب بػػيف  عناصػػر واسػػتراتيجيات المفاوضػػات الصػػعبة والسػػيمة ، ويضػػيؼ 

 .استراتيجية جديدة في عمـ التفاوض تسمى المفاوضات القائمة عمى المباد ء

 (2)ةدراسات مستقبمي"مجمة –دراسة  األصوؿ النظرية لألسباب واألنواع في دراسة الصراعمفيـو  -

أىـ المنظريف الدولييف    ، كما يستعرض المؤلؼ بشكؿ عاـ بعادهأو وض  مفيوـ الصراع ، ت ةدراسة عميق

طراؼ الصراع وشكؿ ة أوتسمط الدراسة الضوء بشكؿ عميؽ عمى عالق  لنشأة مفيوـ ونظرية الصراع ،

 ةالفرؽ بيف الصراعات الدولي و تعطي الدراسة مساحة  جيدة لتوضي  ، تصرفاتيـ في حاالت الصراع  

 العاـ بعدية في لمصراع المفسرة والنظريات نواع وأشكاؿ ىذه الصراعات ،أ، و  مية والصراعات الداخ

 واألرىاب  ، والحربختالؼ زمة ، واإلوالنزاع ، واأل  لفرؽ بيف الصراع ،اكما توض  الدراسة  والدولي ، 

 أنواع الصراعات  كما تعرض الدراسة 

سباب كما احتوت الدراسة عمى التفسيرات أل وتركز الدراسة عمى توضي  الطابع اليداـ  والبناء لمصراع  

 .جتماعية والسياسية الحديثة لنشوء الصراعات كالتفسيرات النفسية واإل تتفسيراالصراع وجذوره وال

 (1)لتقاء واحتمالية الصراع صراع الحضارات بيف امكانية اإل -

                                                           
، العدد  "دراسات مستقبمية"مجمة ، دراسة فى األصول النظرية لألسباب واألنواعمفيوـ الصراع :  منير محمود ، ، يبدو  (2)

 .1997. يوليو جامعة أسيوط،الثالث، 
جامعة عيف شمس ، دار شركة الحريري   :صراع الحضارات بين امكانية االلتقاء واحتمالية الصراعليمو عمي ،  (1)

 .2006،  القاىرة ،1لمطباعة والنشر، ط



الذيف  شير المفكريفأمـ الصراع والسالـ في العالـ ، و مستقبؿ ع ثر حوار الحضارات عمىيظير الكتاب أ

 ةلتبرير الصراع بيف الحضار  وأىـ النظريات التي قدمت تنظيراً لى حوار الحضارات إ ساىموا بالدعوة 

 .لى الحوار والتعاوف إمف التنافس الغربية والشرقية 

 النماذج العممية ثانيًا: 

 (2)دليؿ ميارات واستراتيجيات التعامؿ مع النزاع -

شكاؿ أليات تحميؿ الصراعات ، و آظريات والمدارس المفسرة لمصراع و وىو دليؿ عممي وتدريبي يوض  الن 

دوات حديثة لفيـ وتحميؿ النزاعات ، والتجارب الدولية الناجحة التي أ 10كثر مف أالتدخؿ ، يعرض الدليؿ 

 .استخدمت الوسائؿ السممية في  التعامؿ مع الصراع  في داخؿ المجتمعات الدولية 

 (3)أنثروبولوجيا العنؼ والصراع : كتاب -

ة ضاف، إ نحو فيـ انثروبولوجي لظاىرة  الصراع  وجديدة ونوعية  مةنطالؽ ىايمثؿ ىذا الكتاب  نقطة إ

مع تسميط الضوء  ، أمثاؿ الحروب األىمية حوؿ العالـدراسة بعض حوادث العنؼ والصراع الميمة  إلى

ويحتوي الكتاب عمى  .مف وجية نظر أنثروبولوجية  ليات ومدارس تحميؿ الصراعات  والعنؼ عمى آ

ويسمط الضوء عمى تجارب دولية متعددة مثؿ  البشري السموؾ في واالختالؼ ماثؿالتعميقة في   دراسات

 .سرايفيو ، وسريالنكاألبانيا ، الصوماؿ ، 

 (1)لى السالـ نظرية الصراع في إيرلندا الشمالية ، الطريؽ إ -

                                                           
نضاؿ الجيوسي لصال  شبكة . ترجمة د لتعامل مع النزاع ميارات واستراتيجيات لمتطبيق ، ا:فيشر سيموف وآخروف  (2)

 .2007المنظمات األىمية الفمسطينية ، مؤسسة الناشر لمدعاية واإلعالف ، راـ اهلل ،

 2013ترجمة  د. ىناء خميؼ غنيا، بيت الحكمة، بغداد ،  أنثروبولوجيا العنف والصراع :بتينا ،اي شميدت وآخروف  (3)



سسات وجيود المؤ  مف حيث األسباب و  ، شماليةيرلندا الإلصراع في امفصؿ  تناقش ىذه الرسالة بشكؿ 

 إليولت آمتعددة في تحميؿ ىذا الصراع وما االستراتيجيات اللى بحث إ ةضافإنياء الصراع ، إالدولية في 

 . نياء الصراع وتحقيؽ السالـإجيود المصالحة في 

 (2)الوساطة في حؿ النزاع -

وي  عمى تنو يحعمـ الوساطة في حؿ النزاع وذلؾ ألىـ  كتب أحد أتي كتاب الوساطة في حؿ النزاع كأي 

لى تحقيؽ عدة إشكاؿ حؿ النزاع وييدؼ الكتاب ألمفيوـ عمـ الوساطة كشكؿ مف  ةيساسالخطوات األ

لى  إـ اشكاؿ حؿ الصراع  كما ييدؼ ىأحد أثابة مقدمة في فيـ عمـ الوساطة كف يكوف بمأىداؼ منيا أ

لى تكويف  إممو ييدؼ والكتاب بمج ،قد الوساطةعات ليآو  ىداؼ واستراتيجياتأسس و أتعريؼ القار ء ب

مف حيث محتو  الوساطة ، والعناصر ، والخطوات ، ، عداد الوسيط إل ةوالضروري ةساسيالمباد ء األ

 والميارات الضرورية التي يجب أف يتمتع بيا الوسيط .

 ذا تجربة عممية وعميقة  ا المؤلؼ كوسيطالتي خاضي ةمف التجارب الحي ةعديد كما شمؿ الكتاب صوراً 

ومراحميا وركائزىا واليات التعامؿ اثناء المحادثات  عمؽ لمفيـو الوساطةأكبر و أدراؾ إوالتي تساعد  في 

ىـ ألدور الوسيط و  ةحقيقي ةستفادإرب كما تمثؿ ىذه التجافي منع الصراعات  الوساطة  ثرأو  الصعبة 

والميارات المطموبة والمتعددة والتي تعتبر ضرورية لنجاح عممية  والتقنيات الالزمة ةستراتيجيات المتبعاإل

 .الوساطة 

 .(1) الصراعات الدولية الراىنة: كتاب  -

                                                                                                                                                                                      
(1) Ruairi Wiepking  ،رسالو ماجستير منشورة بالمغو نظرية الصراع في ايرلندا الشمالية ، الطريق الى السالم ،

: أنظر موقع الكتروني  االنجميزية 
http://repository.usfca.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=thes 

 عالء عبد المنعـ ،. ، ترجمة د عندما يحتدم الصراع  دليل عممي الستخدام الوساطة في حل النزاعاتكارؿ :, سيميكو (2)
 .1999 الدار الدولية لمنشر والتوزيع . القاىرة 



صالية نفيرلندا السمالية والحركات اإلإبالصراعات الدولية مثؿ  ةواسع ةيشمؿ ىذا الكتاب عمى نبذة تعريفي

الكوريتيف والصراع في الكونغو وغيرىا مف في جزر القمر والصراع في جنوب السوداف ، والصراع في 

 .عمى امتداد الساحة الدولية  دولياً  وعشريف نزاعاً  ةربعأكثر مف ألصراعات الدولية حيث رصد المؤلؼ ا

 (2)كوسوفو  حالة الدوؿ دراسة استقرار عمى العرقية المجموعة أثر: طروحة دكتوراة أ -

 والدور والتوتر، بالعداء اتسمت التي األلبانية والصربية العرقية المجموعة مابيف طروحة العالقةتناقش األ

تحدة مـ الملى جيود األإ ةضافإكوسوفو، استقرار عدـ في واأللبانية الصربية العرقية أدتيا المجموعة الذي

 . دوليال حؿالفي احتواء الصراع ، وفرض 

ات ومدارس التعامؿ وكثيره حوؿ نظريمعمومات قيمة عمى  تحتويف ىذه الكتب والمراجع أ وير  الباحث

لى إالعنؼ  ةىمي ، ومعايير التحوؿ مف ثقافتراتيجيات بناء السالـ والسمـ األلى اسإ ةضافإ، مع الصراع 

المجتمعية والدولية ، والتفسيرات  سباب الصراعاتأفي البحث عف  تنظر ىذه الدراساتكما  ثقافو السالـ ،

 .كالوساطة والحوار والتفاوض والتحكيـ ليات التدخؿ لحؿ الصراعات آو  لمنزاعات ةالمتنوع

التعامؿ مع الصراع  في  ومدارسلمداخؿ  أو تتبع تنظيـ عمى أي عممية لـ تشتمؿ ىذه الدراسات والمراجع

عادة تنظيـ  وتبويب ىذه المداخؿ  إاوؿ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة ، وسيحاألمريكياألنجمو الفكر 

 في الفكر التعامؿ مع الصراعليات وآمدارس المداخؿ و تتبع نشأة نظرية الصراع والخالؿ والمدارس مف 

وجو أطالع عمى ا الباحث ستساعد في اإلالتي سيجريي ستشكاؼ والتحميؿاإلعممية . مريكي األنجمو األ

لى الفيـ إضا ستقود ىذه الدراسة أيالتعامؿ مع الصراع وأنماط  دارسختالؼ ما بيف مداخؿ ومإلالشبو وا

                                                                                                                                                                                      
 .2000, 1، ط ،القاىرة  دار الفضيمة لمنشر والتوزيع والتصدير: الصراعات الدولية الراىنة،  مصطفى الدباغ،  (1)
 نسخة الكترونيةنظر الموقع االلكتروني أ: العرقية عمى استقرار العالم المعاصر ةثر المجموعأمرابط ، راب  ،  (2)

http://theses.univbatna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2731&

Itemid=1 

 

http://www.birehlibrary.org/webopac/catalog/searchresult1.aspx?MotherForm=Author&Content=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA&AuthorityID=10749&AuthorityName=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA&LibID=
http://theses.univbatna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2731&Itemid=1
http://theses.univbatna.dz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2731&Itemid=1


مف  الصراعات التعامؿ مع في واستكشاؼ كاًل مف النمط األمريكي والبريطاني  شكاؿ التدخؿعمؽ ألاأل

 .خالؿ التجارب الدولية 

 تقسيمات الدراسة 

الدراسة والتي اشتممت عمى  ةمفيخ عمىوؿ حيث شمؿ الفصؿ األ خمسة فصوؿ :  لىقسـ الباحث دراستو إ

الفرضيات الرئيسية  ، الدراسةسئمة أ ، مشكمة الدراسة ،داؼ الدراسةىأ،ىمية المبررات واأل ، الدراسةمقدمة 

 .تقسيمات الدراسةو الدراسات السابقة  ،لمدراسة الحدود الزمانية والمكانية  ،المناىج المستخدمة  ، والفرعية

 

 

 

 

 

 

 . المفاىيمي لنظرية الصراع  التأصيل: الفصل  الثاني  

 مقدمة 

، األنجمواألمريكيالفكر  دبياتأفي كؿ مف  ، ومفيوـ الصراع ةأيتتبع الباحث في ىذا الفصؿ نش

 .وتطورةاالتحاد السوفيتي  نييارـ خاصة بعد إىذا المفيو ويستعرض الباحث في ىذا الفصؿ نشوء 

سباب نشأتو ،  خاصة المفيوـ السياسي المفيوـ ، وأ ويستعيف الباحث في ىذا الفصؿ عوامؿ نشوء 



شمؿ  ، يفمبحثلى إوقد قسـ الباحث ىذا الفصؿ الصراعات الداخمية والدولية  ياءنكمقترح إل جتماعي واإل

حيث ركز الباحث في المطمب األوؿ عمى لب مطاربعة أ حيث تضمف  طار المفاىيميوؿ اإلألالمبحث ا

ريفات نظرية الصراع مف وجية نظر أنجمو فركز الباحث عمى تع :الثانيما المطمب مفيوـ الصراع ، أ

عمى :ىمية دراسة وفيـ الصراع ، كما شمؿ المطمب الرابع أ:أما المطمب الثالث فشمؿ  وروبية وأ ،أمريكية 

 .مصادر الصراع كالمصادر النفسية والسكانية والنظاـ السياسي والفقر 

راسة مداخؿ دراسة الصراع حيث شمؿ ىذا المبحث عمى  ثالثة دمى ما المبحث الثاني فركز الباحث عأ

ثاني فناقش الباحث لطمب اما المالمطمب األوؿ عمى مدخؿ اليوية ، أحيث ركز الباحث في  لب ،مطا

 .ما المطمب الثالث فركز الباحث عمى مدخؿ الديف أ اإلنسانية والحرماف النسبي ،مدخؿ االحتياجات 

 

 

 

 

 الصراع مدارس التعامل مع : الفصل الثالث 

 مقدمة 

راع ومدرسة الص دارةإ، وىي مدرسة مدارس لمتعامؿ مع الصراعات  ةربعأيتناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ 

وقد ركز الباحث في ىذا الفصؿ ، الصراع ومدرسة منع الصراع  تحميؿ الصراع تحويؿ الصراع ومدرسة 

وسيتناوؿ  . ، والفرؽ بيف ىذه المدارسالمدارسه ىذه أوظروؼ نش ، عمى مفيوـ وركائز كؿ مدرسة



، ناقش الباحث في مبيفعمى مط ولاأل حيث شمؿ المبحث  ةرئيسي مباحث ةربعأالباحث في ىذا الفصؿ 

  دارة الصراعاستراتيجيات إ مب الثاني فناقش الباحثما المطإدارة الصراع ، أ مدرسة وؿ مفيوـالمطمب األ

لى ثالثة ث إحيث قسـ الباحث ىذا المبح الصراع تحويؿمدرسة  نيالثاالمبحث كما ناقش الباحث في 

ما مطالب شمؿ المطمب األوؿ مفيوـ تحويؿ الصراع ، أما المطمب الثاني فشمؿ مبدأ تحويؿ العالقات ، أ

 .تحويؿ مضموف الصراع  المطمب الثالث فشمؿ مبدأ

ت لى ستة مطالب شممث إسـ ىذا المبحناقش الباحث مدرسة تحميؿ الصراع ، حيث ق  الثالث في المبحث

المطمب  ماعمى أداة العجؿ ، أؿ الصراع ،حيث شمؿ المطمب األوؿ ىذه المطالب أدوات ونماذج تحمي

 ما الرابعأس البصؿ ، فشمؿ عمى نموذج رأ المطمب الثالث ماالثاني  فركز عمى نموذج أداة الشجرة ، أ

مطمب أما ال فركز الباحث عمى نموذج المثمث خامسالما المطمب فشمؿ عمى نموذج تصعيد النزاع ، أ

 داة خط الزمف .لمفيـ أ السادس واألخير فشمؿ توضيحاً 

لى مطمبيف ، شمؿ المطمب الباحث ىذا المبحث إحيث قسـ مدرسة منع الصراع  فشمؿ  لرابعا ثبحالمما أ

 .ما المطمب الثاني فركز الباحث عمى بعض عمميات بناء السالـ المفيـو ، أاألوؿ عمى 

 

 يجابي  مع الصراع ليات التعامل االآ -:الفصل الرابع 

 مقدمة 

السممية  تظير قدرة  وفاعمية الوسائؿ استراتيجيات فعالة متنوعةة رئيسيمباحث  يطرح الباحث في ثالث

لى والمجوء إبالتركيز عمى التفاوض والوساطة التعاونية  ىـ الوسائؿأ، واظيار  مع الصراعات في التعامؿ

   .سمطة عميا



حد  الوسائؿ التعاونية في التعامؿ مع الصراع ، حيث قسـ كإالوساطة  عمى  ولالمبحث األ حيث شمؿ 

ما المطمب الثاني لى أربعة مطالب شمؿ الطمب األوؿ عمى  مفيـو الوساطة ، أحث إالباحث ىذا المب

ما المطمب ة الوساطة ، أما المطمب الثالث فشمؿ عمى خطوات عمميممية الوساطة ، أعفشمؿ عمى ركائز 

 .في الوساطة  ةالرابع فشمؿ عمى العناصر السبع

اع ، حيث حد  الوسائؿ اليامة في التعامؿ مع الصر كإ التفاوض  فركز الباحث عمى   الثاني ما المبحثأ

ما المطمب الثاني فركز األوؿ مفيوـ التفاوض ، ألى مطمبيف ، شمؿ المطمب ىذا المبحث إقسـ الباحث 

 في التفاوض . ةربعلباحث عمى توضي  وشرح المراحؿ األا

وؿ حث ىذا المبحث مف خالؿ مطمبيف األ، وناقش البا لى سمطة عمياإالمجوء  فيو الثالثالمبحث ما أ

 . السالـحوؿ التحكيـ والثاني حوؿ قوات حفظ 

 

 

 

 

 

  ةتجارب دولي: الفصل  الخامس

 مقدمة -

لتعامؿ ا تبني الوسائؿ السممية في ثرأو  لمية ،بتتبع بعض التجارب العا  مبحثيفيقوـ الباحث مف خالؿ 

نماط كال مف والتعرؼ عمى أطراؼ الصراع ، أالتغيير في مستقبؿ السالـ  بيف  مع الصراع عمى عممية

  -: مؿ مع الصراعات اتعلفي ا بريطانياو  الواليات المتحدة 



يرلندا الشمالية  إ  فيفي التعامؿ مع الصراع  البريطانية ةتجربلم  وتحميالً  استعراضاً  ولالمبحث  األ شمل 

تاريخية عف الصراع  وؿ نبذةمطالب ، شمؿ المطمب األ ةلى أربعحيث قسـ الباحث ىذا المبحث إ

ما المطمب يرلندا الشمالية ، أارة الصراع في إدالثاني فشمؿ عمميات إرلندي ، أما المطمب يالبريطاني اإل

لمنمط البريطاني  ما المطمب الثالث فشمؿ تحميالً يرلندا الشمالية ، أء السالـ في إبنا الثالث فشمؿ اتفاقيات

 .يرلندي في تسوية الصراع واإل

 الصراع   التعامؿ مع مريكية فياأل ةالتجربالباحث بالوصؼ والتحميؿ  ضفاستعر  المبحث الثانيما أ

 ةى نبذة تاريخية لحقيقؿ عممطالب ، شمؿ المطمب األو  ةربعىذا المبحث إلى أ الباحث حيث قسـالكوبي 

استعرض ما المطمب الثالث فض الباحث أزمة صواريخ كوبا ، أما المطمب الثاني فاستعر الصراع ، أ

مريكي في التعامؿ مع خير فاستكشؼ الباحث النمط األ، أما المطمب الرابع واألالباحث مسار المفاوضات

 ثلييا الباحياية الدراسة النتائج التي توصؿ إالصراع الكوبي كما استعرض الباحث في ن

 

 

 الفصل الثاني : التأصيل النظري والمفاىيمي 

 المبحث األول اإلطار المفاىيمي 

 الصراع  ول : مفيومالمطمب األ 

التاريخ اإلنساني في كؿ مف أساطير الحضارة اإلغريقية والرومانية والتي ىي ظيرت كممة الصراع عبر  

تتصارع مع  ةوالتي تمثمت في قو  خارق" صراع اآللية " الحضارة األوروبية وذلؾ عبر مصطم   ميد



 وأسطورة الطوفاف اإلغريقية كالصراع ما بيف أخيؿ وىكتور في ممحمة طروادة األسطورية (1)بعضيا 

جميع الحضارات  لمتاريخ اإلنساني واكبت اً الصراعات امتداد تعتبرو   .(2)وغيرىا مف الرموز واألساطير 

 إلى (3)يؿ وىابيؿ كنموذج لمصراع الطبقيالصراع بيف قاب مف قصة اءً ابتد ه الخميقةأاإلنسانية منذ نش

ه الديانات الثالث أإلى نش والديانات الوضعية وصوالً   ةالصراعات ما بيف الحضارات القديمقصص 

خاصة في المسيحية والييودية واإلسالمية ، وما واكبيا مف تحوالت اجتماعية وقيمية في الفكر اإلنساني 

إلى ما يشيده العالـ اليوـ مف صراعات متنوعة داخؿ وخارج محيط  ، وصوالً (4)الديف باإلنساف  ةعالق

  .الدولة الحديثة 

وتطور أدوات السمـ والحرب في العالـ الغربي عمـ الصراع ر وتطو  مرور الوقت، نو معير  الباحث أ    

مثؿ  اتالتعريف بدأت تظير ىنالؾ أدبيات جديدة توض  مفيـو الصراع ، وقد دخمت عناصر جديدة في

الروايات المختمفة ألطراؼ الصراع ، الوضع التنافسي وغيرىا مف ، السموؾ ، المشاعر  ،القيـ،  المصال 

  .المفاىيـ العميقة التي تكشؼ بشكؿ أوسع عف مدلوؿ مفيـو الصراع في العمـو اإلنسانية

اإلنكميزية، وىما ِمف أصؿ  «Conflict»الفرنسية وَ  «Conflit» ىو ترجمة لكممةصراع  إف مصطم  

 (Collision) ، ِصداـ (Dispute) نزاع Conlict)  التي تعني: صراع «Conflictus» الكممة الالتينية

 والعممية السياسية األدبيات في وتستخدـ )Problem(مشكمة  ، ) tFighاؿ )، قت ( Discord)تضارب  

                                                           
(1)
 كترونيلعمى الموقع اإلمنشورة  ة، مقال المفيوم االسالميصراح الحضارات في  :التويجري ، عبد العزيز بف عثماف  

https://www.uop.edu.jo/download/research/members/conflitar.pdf  
، ٧٨٩١،  بغداد، كتبة الكتاب العربي لمنشر ، ترجمة: صال  عبد الحسيف، ماإلغريق والطرواديونوارنر، ريكسف، (2)
 .٩٠٨ص
 
 17، ص 2006،  2طبيروت ،  ، الممتقى لمنشر ،  ودورىا في الصراع االجتماعي ةالثقاف عينابي :بوعمي ، ياسيف (3)

،  2014،  1والنشر ، القاىرة ، ط ة، الييئة العامة لقصور الثقاف قصة الصراع بين الفمسفو والسمطة: حماد ، حسف  (4)
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, الثقافات صراع، الحضارات صراع ، المصال  تضارب) عديدة ومضاميف بمعاف والنفسية جتماعيةواإل

 .(1) (ذلؾ شابو وما ، العمؿ مكاف في العامميف بيف نزاع ،حدودي نزاع ،عائمي خالؼ ، مسم  نزاع

عمى  صراعاتيـ تتميز الذيف األفراد بيف جتماعياال التفاعؿ مف العالقة تمؾ بأنو الصراع  يعرؼ وقد 

 .(2)ذلؾ  شابو وما واآلراء األحكاـ أو القناعات أو األىداؼ، أو المتعارضة الحاجات أساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفيوم الصراع والمفاىيم األخرى: أوالً 

 Competitionالتنافس   -1

 بيف ويحدث درجات الصراع، مف درجة ويعد ، الصراع أشكاؿ مف كشكؿ التنافس يضيؼ مف ىناؾ

 منيا عدة أشكاالً  وتتخذ والجماعات، األفراد حياة في طبيعية ظاىرة وىو نفسو، اليدؼ بموغ حوؿ طرفيف

مًا دائ ليست والمنافسة. (1)لى الصراع إقد يؤدي  شريؼ والذيالغير البناء والتنافس  الشريؼ التنافس

                                                           

 العدد- العرب الكتاب اتحاد دمشؽ، اآلداب، مجمة – النزاع وسيكولوجية النزاع عمم إلى عامة نظرة لوبيموفا، غالينا(1)  
 10 )ص – ـ 2006 اكتوبر 128 )

 . 11نفسو ،ص   (2)
 56 ص ، 1996 ، المفتوحة القدس جامعة منشورات : عماف ، العممية التربية : مصطفى، شريؼ،  مرعي،  توفيؽ (1)



 المنافسة بيف الفاصؿ الخط فأ ذلؾ ، صراع إلى النياية في تتحوؿ عنيفة عدائية تكوف فقد ، شريفة

 النوع ذلؾ بأنيا المنافسة يعرؼ بعضيـ أف األحياف، حتى معظـ في ومحدًداًا واضح يكوف ال والصراع

 ضبطيا في المجتمع يتدخؿ لـ إذا صراع إلى المنافسة تتحوؿ وقد  .الصراع أنواع مف حدة األقؿ

ف بقي في ا  لبقاء المجتمع وتطوره ال سيما و  التنافس ظاىرة صحية بؿ وحيويةاف وبيذا ف . (2)ومعالجتيا 

نتاج لى انتشار اإلإوالتنافس يؤدي  ،مرغوب بيا ةومف ثـ فيو حال ،مف قواعد ةحدود ما تراه النظـ الشرعي

بفضؿ ىذا التنافس  ةلى نتائج مماثمإقتصاد الوطني، والتنافس السياسي يؤدي ادائو مما يدعـ اإل وتحسيف

 .(3) ةءكفاكثرىـ أفضؿ الناس و ألى الحكـ إالسياسي يصؿ 

تفرز المنافسة الشريفة صورًا  فراد ، إذرورية وىامة في تطور المجتمع واألوير  الباحث أف المنافسة ض

.  كما ير  الباحث أف المحدد الرئيسي في استقرار المنافسة بيف يجابية مف النمو واإلبداع داخؿ المجتمع إ

أطراؼ الصراع يتمحور في مستو  وعي أطراؼ الصراع  بتحقيؽ أىدافيـ بعيدًا عف العنؼ ، إضافة إلى 

مستو  عالقات أطراؼ الصراع ببعضيا ، إذ تنشأ بيف األطراؼ ذات العالقات السمبية صورًا مف المنافسة 

 تقود أحيانًا إلى  التصعيد عبر إيذاء الخصـ واستخداـ القوة . السمبية التي

 Differenceختالف اإل   -2

في ساس باأل ـ مختمفوفنيالناس مف حيث أ عتيادي وطبيعي بيفموقؼ إ إلى يشير مصطم  اإلختالؼ

العادية، مور الحياة ختالفات كأمر مف أومف ىنا ُينظر إلى اإلوالميالد،  القيـ والمعارؼ والشكؿ والحجـ

نماختالومف ىنا فاإل  . (1) لو في حاؿ عدـ اإلحتواء واإلتفاؽ مصدراً  ؼ بذاتو ليس سببًا لمصراع، وا 

                                                           
 93ص ،1992 ناشر، بدوف : ،عماف والتنمية والمجتمع التربية :المطيؼ عبد وخيري القواسمة ورشدي الخوالدة محمد (2)
  165، مصدر سابؽ الذكر ، ص ايدولوجية الصراع السياسي دراسة في نظرية القوة :خميفة ، عبد الرحمف (3)

(1)
 Abu Nimr, Mohammad, Conflict Resolution,Cairo: National Center for Middle East 

Studies, 1994:p27. 



عيؿ عبد الفتاح الكافي في كتابو إدارة الصراعات واألزمات الدولية أف اختالؼ مصػال  سماوير  الدكتور إ

مػف اتجاىػات المعارضػة بعػد كاف عمػى المسػتو  المحمػي أو الػدولي ال يمتػد بالضػرورة إلػى أ طراؼ سواءً األ

 .(2)خريف المعمنة لمتأثير عمى اآل

فات ومعالجتيا ختالسباب اإلأل ةستجابـ اإلعد ةفي حال صراعلى ختالؼ قد يتطور إف اإلالباحث أ ير و 

بالنمو ات نواع الصراعأوالجماعات تتي  الفرصة لكثير مف فراد ختالفات بيف األفاإل ،بشكؿ مباشر

والتحوؿ، كما ير  الباحث أف كثيرًا مف  نماذج الصراعات الدولية كانت قائمة باألساس عمى االختالؼ 

 . المتصارعة  بيف كثير مف الدوؿ والمصال   في الرؤية

 السود ، والسود حساب سيادتيـ عمىمف مة تدعـ ييفتشوف عف كؿ وس كانوامريكا أفي  فالبيض مثالً  

نياء غما يحقدوف عمى األ والفقراء غالباً  ، ستعادة حقوقيـعصابات تتصارع في محاولة إل أحياناً  يشكموف

ة أمد الى التشبث بافضميتو عمى المر عادة توزيع الثروة ، والرجؿ قد يعإوينخرطوف في جماعات تطالب ب

المطامع الشخصية سبب قوي كما أف ،  تكاؾحلى اإلإد يدعوا دياف والتعصب ليا قوتنوع واختالؼ األ

 وروبيةض سيطرتو عمى جيرانو مف الدوؿ األراد فر أالسياسي مثمما حدث مع ىتمر حيف  خر لمصراعآ
(3) 

 Crisis :  األزمة -3

 ُوتحدث ، مستقرة غير أوضاع إلى يؤدي مفاجئ موقؼ وأ تحوؿ نقطة زمة ىيأف األ يرى تشالز ىيومان

 األطراؼ فيو تكوف وقت في لممواجية قرار محدد اتخاذ ويستمـز قصير، وقت في فييا، مرغوب غير نتائج

توقؼ جتماعية: باألزمة مف الناحية اإليقصد و .  (1)المواجية قادرة عمى غير أو ، مستعدة غير المعنية
                                                           

ادارة  الصراعات واالزمات الدولية ، نظرة مقارنو الدارة الصراع العربي االسرائيمي في مراحمو عبد الكافي ، اسماعيؿ ،  (2)
 . 6، ص2001، بيروت ، ةدار العربي  لمنشر والتوزيع والطباع،   المختمفو

 .157 ص ، الذكر سابؽ مصدر ، السياسي الصراع يدولوجبةا ، الرحمف عبد ، ةخميف (3)
(1)

 Charles F.Hcrmann.International Crisis  as  a Situational Variable ,in James 

N.Rosenau(ed) international polities and Foreign policy :A reader in Research and Theory 

.revised edition (New York .NY:Free Press.1969)409-421. 



توازف، ولتكويف عادات الاألحداث المنظمة والمتوقعة واضطراب العادات مما يستمـز التغيير السريع إلعادة 

(2)جديدة 
 . 

مشكمة تأخذ بأبعاد النظاـ السياسي وتستدعي اتخاذ قرار  حالة أوفيي ا األزمة مف الناحية السياسية:"أم

 لمواجية التحدي الذي تمثمو سواًء كاف إداريًا، أو سياسيًا، أو نظاميًا، أو اجتماعيًا، أو اقتصاديا، أو ثقافيًا"

قتصادية فيي تعني:" انقطاع في مسار النمو االقتصادي حتى انخفاض اإلنتاج أو الناحية اإلمف أما . (3)

 .(4) حتمالي"مي أقؿ مف النمو اإلعندما يكوف النمو الفع

 ولىكما حدث في الحرب العالمية األ ذارًا لمحربزمة إنإذ تشكؿ األ وبزمات الحر ما تسبؽ األ وغالباً 

زمة أ ةزمات بنشوب الحرب كما في حالتسبؽ كؿ الحروب وال تنتيي كؿ األ زمات الف األأال إ والثانية

 .(5)1962الصواريخ الكوبية عاـ 

  Dispute النزاع:  -4

ىػػػو  التندددازع،  إذ يػػػر  بػػػأف  بػػػيف الصػػػراع والنػػػزاع, تمييػػػزاً  فػػػي معجمػػػو لسػػػاف العػػػرب ابدددن منظدددورلقػػػد قػػػدـ 

فيدالف عمى المجابية الحادة حيػث عمػى واحػد  أما الصراع والمصارعةالتخاصـ ونزاع القوـ ىو خصاميـ، 

 ومػػف الممكػػفعػػف الصػػراع ،  مفيػػوـ النػػزاع يشػػير إلػػى درجػػة أقػػؿ حػػدة وأقػػؿ شػػموالً و  (1) أف يصػػرع اآلخػػر

وجود تعارض في القيـ أو المصال  بحيث تشعر أطراؼ الصراع أف أىدافيا غير حيث  السيطرة عميو مف 

                                                           
 القاىرة ، والتوزيع لمنشر األميف دار  ، 2ط ،"الدولي واإلرىاب العولمة مخاطر: والكوارث األزمات إدارة: " السيد ، عميوة(2)

 .13ص ، 2002
 .13ص نفسو ، (3)
 .51ص ،2004 ، القاىرة والتنمية، األداء تطوير مركز ، األزمات إدارة ميارات: الغني عبد محمد ىالؿ،(4)
، لمدراسات والبحوث االستراتيجية مارات صادر عف مركز اإل ،دراسات في النزاعات الدولية وادارة  : ديفيد ،جارنـ (5)
 .6، ص2001 ، بوظبي أ

، دار المعارؼ لمنشر ، القاىرة ، الجزء الرابع عشر  ، لسان العربأبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر  ،بف منظورإ (1)
 ,234-232،  ص  2003



ال يكػػوف فقػػط متورطػػا بصػػورة أو بػػأخر  فػػي الموقػػؼ مػػف أطػػراؼ النػػزاع  كمػػا أف كػػالً  ،متوافقػػة مػػف جانػػب

 .(2) يالصراع

  Violenceالعنف   -5

 ىػػات والتراكيػػب والػػنظـ التػػي تسػػبب دمػػاراً اتجفعػػاؿ والمفػػردات واإلف األمػػ ةنػػو مجموعػػأيفيػػـ العنػػؼ عمػػى ‘

نسػػػانية النػػػاس مػػػف الوصػػػوؿ المكانيػػػاتيـ اإل و يمنػػػعأ، واقتصػػػادياً   وبيئيػػػاً  واجتماعيػػػاً  ونفسػػػياً  سػػػدياً ج/فيزيائيػػػاً 

غتيػػػاالت ،السػػػرقة، اإلكػػػراه، الشػػػغب، مثػػػؿ اإل متنوعػػػة  أخػػػر  ويتضػػػمف العنػػػؼ أنشػػػطة وأعمػػػاالً (3) ةالكاممػػػ

أمػػا مػػف ، وغيرىػػا تواأو الصػػاخب، التجػػاوزات فػػي بعػػض أعمػػاؿ البػػوليس وممارسػػ يوالتظػػاىر غيػػر السػػمم

تسػػػاع مجالػػػو أو نطاقػػػو يتسػػػـ بالشػػػموؿ واإلكمػػػا أف   أو جماعػػػات أو دواًل. فػػػراداً اقػػػد تكػػػوف ف حيػػػث أطرافػػػو،

 .(4) يوالدول يفيتراوح مف مجرد األعماؿ الفردية إلى مستو  أعماؿ العنؼ عمى المستوييف القوم

 

  Warالحرب   -6

كثر تصارعية بيف طرفيف و أ ةحرب ىي عالقف المماء السياسة والعالقات الدولية أالكثير مف ع ير 

عبر التغمب عمى وذلؾ  ،و عمى الخضوع لمشيئتو جبار خصمكؿ قوتو المادية إليسعى كؿ طرؼ وب

فالحرب عمؿ مف أعماؿ القوة المسمحة إلجبار العدو عمى الخضوع ي مقاومة عف أ خصمو لجعمو عاجزاً 

 ،سيادة يذوات –أو أكثر –خروف الحرب بأنيا " أعماؿ عنؼ مسم  بيف دولتيف ويصؼ آ.  (1) نصياعواإل

 قد تورطت فعال في الحرب والصداـ،كما أف األطراؼ، و  ى صور الصراع عنفا وأكثرىا وضوحاً أقصوىي 
                                                           

 ةجامع  مستقبمية، دراسات مجمة ،دراسة فى األصول النظرية لألسباب واألنواعمفيوم الصراع :  ، محمود بدوي ، منير (2)
 . 44 ص ،( ـ1997 يوليو)  الثالث العدد ، اسيوط

 .5-4الذكر ،ص  ، مصدر سابؽ ميارات واستراتيجيات لمتطبيق التعامل مع النزاع ،خروف ، آسيموف فيشر و  (3)
 .47 ص مصدر سابؽ الذكر ،دراسة فى األصول النظرية لألسباب واألنواعمفيوم الصراع :  ، محمود منير ، بدوي (4)
، 1لمدراسات والنشر ، بيروت ، ط ةمامي ،المؤسسة العربي، ترجمة سميـ شاكر اإل عن الحربكالوزفيتز، كارؿ فوف ،  (1)

 . 103، ص 1997



لى تدميرىا بما يحقؽ ىدفيا في تصب  أولويتيا األولى متمثمة في اإلضرار بمصادر قوة الخصـ، والسعى إ

 .(2)نتصار أو عدـ الخسارة اإل

 فمصطمحات ، بالسالح مرتبطة كؿ حرب وليست،   استباقية أو دفاعية أو ىجومية تكوف قد فالحرب

غير  "خر أ سياقات في الحرب" مصطم  عمى استعماؿ شاىد خير النفسية والحرب ، الباردة الحرب

 (3).العسكرية ستخداماتاإل

ب   مف والعنؼ تص ةأف عدـ الثق غولدماف رودلؼحزاب ير  لى سياسة األبو الشيير مف الحرب إفي كتا 

المؤسسات ف الحروب تقع عندما ال تحاوؿ المؤسسة وىكذا فإ تكرارىما المطمؽ ركيزة مف ركائز خالؿ

بذلؾ سبؿ  ةً مغمق ،البديؿ لعالج النزاع نيا تفشؿ في توفير رة كافية أو أبصو  السياسية الحد مف الصراع

لمجماعات السياسية نو مف الضروري بالنسبة التحوؿ الحرج في تطور المؤسسات أ ختيار ويقترح نموذجاإل

و تجنبو كواحد مف ف تطور قدرات مؤسسة أو كفاءة خاصة مف أجؿ التقميؿ مف المجوء إلى العنؼ أأ

 التكتيكات المتبعة في صياغة القرار الجماعي
(1)
. 

ف الحػػرب ىػػي نتػػاج طبيعػػي  لتضػػارب المصػػال  وسػػوء العالقػػات عمػػى المسػػتو  الػػداخمي ويػػر  الباحػػث أ

مػا يػر  لصػراع ، كالسػتمرار ا وىػي نتػاج رئيسػي  والحرب إنما تشػير الػى مسػتو  حػدة الصػراع  والخارجي

خػػر  لمفيػػـو الصػػراع كػػالتوتر والخػػالؼ والقػػوة  وغيرىػػا مػػف المرادفػػات التػػي ف ىنالػػؾ مردافػػات أالباحػػث أ

                                                           
 .48مصدر سابؽ الذكر ، صاألصول النظرية لألسباب واألنواع، دراسة فىمفيوم الصراع :  ، محمود منير ، بدوي (2)
، نسخة  62ص  2013، اكاديمية التغيير  حرب الالعنف ، الخيار الثالثخروف : آحمد عادؿ  و أعبد الحكيـ ،   (3)

-:نظر الموقع االلكتروني أ،  2016\4\5تـ استرداده بتاريخ  الكترونية منشورة عمى موقع اكاديمية التغيير ،
http://www.taghier.org/ 

 
، الدار  ، ترجمة فخري صال  لى السيطرة المدنيةإحزاب التحول الحرج لى سياسة األإمن الحرب  :غولدماف رولؼ  (1)
 . 25، ص1996عماف ، ، ىمية لمنشر والتوزيع األ

http://www.taghier.org/


فػػي تحديػػد مفيػػـو  ىامػػاً  والعػػادات والتقاليػػد دوراً  ةتسػػتخدـ حسػػب السػػياؽ الػػذي يسػػتخدـ فيػػو ، وتمعػػب الثقافػػ

 .ومجتمع  ةالصراع في كؿ ثقاف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطمب الثاني: تعريف الصراع 

  تعريفات من وجية نظر أنجمو أمريكية -أواًل:

في إطار النظر إلى  بعض التعريفات المغوية التي يقدميا المفكروف والمحمموف والقواميس المغوية لمفيوـ 

رتياح أو حالة مف عدـ اإل"، فإف دائرة المعارؼ األمريكية تعرؼ الصراع بأنو عادة ما يشير إلى  الصراع

الضغط النفسي الناتج عف التعارض أو عدـ التوافؽ بيف رغبتيف أو حاجتيف أو أكثر مف رغبات الفرد أو 

 .(1) حاجاتو

                                                           
  36، ص مصدر سابق الذكر ،دراسة فى األصول النظرية لألسباب واألنواع: مفيوم الصراع بدوي، منير محمود، (1)



التي تشكؿ مفيوـ الصراع ىذا التعريؼ البسيط لمصراع يظير مجموعة مف الدالالت ير  الباحث أف 

رتياح والضغط النفسي وقضية التعارض وعدـ التوافؽ، وقضايا حاجات الفرد ،التي تشكؿ كقضية اإل

ولكف ىذا التعريؼ بقي ناقصًا ال يعبر بشكؿ عميؽ عف مفيوـ الصراعات عمى  جوىر نظرية الصراع ،

نابعيا وأصوليا ، وربما يدخؿ ىذا التعريؼ في دائرة الصراع النفسي أو الصراع داخؿ الفرد اختالؼ م

 كونو يخاطب مشاعر واحتياجات الفرد ورغباتو المتناقضة. 

، وير  الخبير الفمسطيني في حقؿ (2) نسجاـحالة مف عدـ اإل: لقد عرؼ قاموس ويبستر الصراع بأنو

التعامؿ مع الصراع  االستاذ خالد سميـ أف ىذا تعريؼ واسع كاف اليدؼ منو إبراز عدـ إمكانية وضع 

لقد انتقد الكثيروف التعريؼ السابؽ بسبب شموليتو ، وىو ما دعي البعض . تعريؼ واحد ومحدد لمصراع 

، بمعنى أف عدـ  ة مف عدـ اإلنسجاـ في األىداؼحال: ، بحيث أف الصراع ىو إلى إعادة التعريؼ

 القى قبواًل. وفي ذات الوقت كاف المفيوـ ىذا الوصؼ التعريفي،  اإلنسجاـ في أىداؼ أطراؼ الصراع

بحاجة لمتطوير مف حيث إضافة عدـ اإلنسجاـ بالسموؾ أيضًا، بحيث يصب  التعريؼ في ىذه الحالة بأف 

   (1).و السموؾ/ في األىداؼ أو  حالة مف عدـ اإلنسجاـ الصراع ىو

ير  الباحث أف ىذه التعريفات كانت قاصرة أماـ جوىر مفيوـ نظرية الصراع ، كوف ىذه التعريفات قديمة 

 وىذا يظير الجانب التقميدي لألجياؿ السابقة في فيميـ لمصراع ، وبالتركيز عمى استخداـ المرادفات التي

مفيـو الصراع ،وىذا أمر مقبوؿ في األوقات التي كانت فييا القوة تتعمؽ بالقوة الجسدية لمتعبير عف 

 الجسدية في الصراعات القديمة ىي محتو  وجوىر دالالت  الصراع .

                                                           
  7، ص  2007، منشورات مؤسسة تعاوف لحؿ الصراع ، راـ اهلل ، فمسطيف  الوساطة خصمان رابحان سميـ ، خالد ، (2)

 .6، مصدر سابؽ الذكر . ص الوساطة خصمان رابحان : سميـ ، خالد  (1)



يطمؽ عميو إسـ الصراعات الواقعية ‘الصراع والذي  (lewis)1956لويس كوسر ويعرؼ المفكر األمريكي 

 غايات تتمخص حيث شحيحة وموارد وسمطة، لة،بشأف منز  وادعاءات قيـ أجؿ مف الكفاح" عمى أنو 

 . (2) منافسييـ إيذاء أو/   عمى القضاء في الخصـو

في كتابو الشيير تسوية الصراعات الحرب والسالـ والنظاـ ( Peter Valenctin  (ويعمؽ بيتر فالنستيف

بفعؿ اإلحباط الناجـ عف  أينش لويس كوسر الذي استخدمو  ةالعالمي أف  مصطم  الصراعات الواقعي

 (3)اطنو مصدر اإلحبأطمبات محددة ، توجو ضد ما يفترض 

عمى الصعيد الفردي أو الدولي يساىـ في انخراط المجموعات او  حباط في ىذا المقاـ ير  الباحث أف اإل

بسبب عدـ عنفية وصدامية  لوكياتسيقود إلى تكويف االفراد او الدوؿ المحبطة في العمميات القتالية او 

 وقد كاالحباط الناتج عف النظاـ السياسي واالقتصادي  او البيئة اإلجتماعية  الًاقع تغيرات نسجاـ مع اإل

االجتماعية  ، إذ أف كثيرًا مف الصراعات ًالعدًان اإلحباط بين ةػعالق بًجًدأكد الكثير مف العمماء  

 حباط. والسياسية مصدرىا اإل

وجية نظر الباحث يجد عناصر حديثة بدأت تدخؿ في تشكيؿ مفيـو حسب  المالحظ ليذا التعريؼ

ىذه العناصر جاءت لتنسجـ مع السياؽ  ، مصادر الشحيحةالصراع كقضية القيـ ، المنزلة ، السمطة ، وال

األنجمواألمريكي الذي مر في مراحؿ متنوعة وخطيرة مف مراحؿ الصراع الدموي ، وىذا ما يظير بشكؿ 

 .في تعريفو لمصراع  كوسرلكفاح الذي استخدمو لويس واض   في مصطم  ا

فيعرؼ الصراع عمى أنو  نشاطات غير  1962 ( Tomas Shelender)شيميندرأما األمريكي توماس 

 (1) يقاطع أو بطريقة أخر  يجعؿ نشاطات الطرؼ اآلخر أقؿ فاعمية /متوافقة، أحد األطراؼ يتدخؿ

                                                           
(2)

 Lewis A. Coser, “Conflict: Socail Aspects “, in IESS, New York (1968(pp.232-233. 
لمدراسات  العممي ، ترجمة سعيد وآخروف ، المركزتسوية الصراعات الحرب والسالم والنظام العالمي  فالنستيف، بيتر : (3)

 .66، ص  2005، 1السياسية ، عماف ، ط
 . 9، مصدر سابؽ الذكر ، ص الوساطة خصمان رابحان : سميـ ، خالد  (1)



نصوص جديدة أكثر وضوحًا في التعريؼ مثؿ النشاطات  أدخؿ أيضاً  (توماس شيميندر )وير  الباحث أف

ىذه النصوص أيضًا وسعت مف دائرة فيـ  غير المتوافقة ، نشاطات أقؿ فاعمية ، التدخؿ ، المقاطعة ،

العناصر المكونة لنظرية الصراع وفتحت مجااًل أكبر لمباحثيف في طرح تساؤالت حوؿ ماىية التوافؽ 

ـ الفاعمية ، وحدود التدخالت في عمـ الصراعات المحمية والدولية.وقد وصفت ىذه والتعارض ، ومفيو 

المرحمة مف تاريخ أمريكا بالمرحمة الثورية عمى أثر حركات االصالح االجتماعي والسياسي وحركة الحقوؽ 

 المدنية التي قادىا مارتف لوثر كينج لمخالص مف العنصرية ضد السود.

إدراؾ اختالؼ  عمى أنو فيعرفاف الصراع Rubin  1986) و ( Pruitt أما األمريكياف  روبيف و بيرت  

 (2).ىتمامات والمصال  أو اإلعتقاد أف الطموحات الحالية ال يمكف تحقيقيا في آف واحدوعدـ المقاء في اإل

دراؾ االختالفات  كمرتكزات ، واإلىتمامات،  يظير في ىذا التعريؼ كما ير  الباحث  قضية  المصال  وا 

رئيسية حوؿ مفيوـ الصراع ، وىذا أمر مثير لإلىتماـ إذ حممت ىذه الحقبة صراعات دولية كبيرة في 

مف منتصؼ األربعينيات  وحمفائيـ واالتحاد السوفيتي الواليات المتحدة بيف العالـ في ظؿ الحرب الباردة

 . حتى أوائؿ التسعينيات

ىذه الحقبة مف وجية نظر الباحث كانت ىامة جدًا في ظؿ تزايد عدد الصراعات الداخمية والدولية خاصة 

أف ىذه المرحمة تخممت اقتراؼ مذاب   في الشرؽ األوسط  كمذبحة صبرا وشاتيال ، ومذبحة حماة التي  

بحؽ اإلخواف المسمميف ومذاب  األنفاؿ التي قاـ بيا النظاـ العراقي ضد األكراد اقترفيا نظاـ البعث السوري 

 في إقميـ كردستاف العراؽ وغيرىا مف المذاب  اإلنسانية عمى المستو  الدولي .

 CONRADير الباحث والدكتور األمريكي كونارد فيمييب )ظ  (1990)في مطمع التسعينات  

PHILLIP KOTTAK منحى آخر في فيـ مكونات وأبعاد الصراع حيث يعبر عف  ( الذي بدأ يأخذ
                                                           
(2)

 Rubin, J.Z., Pruitt, D.G., & Kim, S.H. Social conflict: Escalation, stalemate, and 

settlement. New York:McGraw-Hill.1994.p13 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A


مفيوـ الصراع كونو تفاعؿ صري  بيف أناس يعتمدوف عمى بعضيـ البعض والذيف يدركوف بأف اىتماماتيـ 

 .(1)أو يعترييا التوتر , متناقضة, مختمفة

كاًل مف مفيوـ التواصؿ واالعتمادية في تعريفو كجزء مف مكونات قد أدخؿ   CONRAD أفبرأي الباحث 

نظرية الصراع ، ليخرج مف دائرة االحتياجات اإلنسانية واليوية والمصال  كجزء مف مكونات نظرية 

الصراع ، حيث ير  أف عممية االتصاؿ الناجحة بيف الجماعات المتصارعة عمى المستو  الداخمي 

اىـ في  التخفيؼ مف الصراعات وأف كثير مف الصراعات تنشأ نتيجة سوء والخارجي مف شأنيا أف تس

االتصاؿ بيف األطراؼ وأف مبدأ االعتمادية بيف أطراؼ الصراع تشكؿ عمؽ نظرية الصراع في التفسيرات 

  .الحديثة 

موضوع الصراع مف  عنصريف: مف يتكوف الصراع (  فيعتقد أف Edisonأما المفكر األمريكي أديسوف )

الطرؼ اآلخر مف جية أخر  ، وير  أف  تجاه طرؼ كؿ يحمميا التي التصورات أو والعواطؼ ، جية

 أضراراً  تمحؽ أنيا عمى اآلخر الطرؼ وينظر إلييا ، األطراؼ أحد يتخذىا إجراءات مجموعة والصراع ى

 .(1)بمصالحو

 فيراف أف الصراع ىو 1991 (Hocker J.L., & Wilmatىوكر األمريكييف ) و أما  الباحثاف ويممورت

 الموارد كفاية عدـ أو اآلخر، مع أىدافو توافؽ عدـ منيـ كؿ يتصور أكثر أو طرفيف بيف فعمي تصارع

 .(2) أىدافيـ تحقيؽ لكالىـ مما يعيؽ 

ىوكر ىي  و الذي تحدث عنو كال مف ويممورت ير  الباحث أف مسألة تعارض األىداؼ وكفاية الموارد

مف أىـ مقومات وركائز ودوافع الصراع ، عمى المستو  الداخمي والخارجي لمدولة ، فعمى المستو  
                                                           

 .10، مصدر سابؽ الذكر ، ص  الوساطة خصمان رابحان: سميـ ، خالد  (1)
(1)

 Edison, J. P., A gender comparison of conflict management styles within the space 

exploration industry: assertiveness versus cooperativeness, Dissertation Abstracts 

International, UMI Publication. 2003,  p64. 
(2) Hocker J.L., & Wilmat, W.W. Interpersonal conflict. Boston:McGraw Hill,1991.  p 12. 



الفرد في تمبية الموارد الالزمة الستمراء أداء المؤسسة أو  –الجماعة  -الداخمي تتصارع مكونات الدولة

وصواًل إلى الموارد  رافيا وبيئة العمؿ،ًء مف الصراعات الفردية عمى المساحة والجغاالوحدة التنظيمية ، ابتد

، أما عمى مستو  الدولة فتمثؿ الموارد الطبيعية كالمحيطات والبحيرات والمواقع  القيمية والمعرفية لمجماعة

 .النفوذية أولى اىتمامات الدولة في حماية  أو توسيع مواردىا 

ىتماميا ينصرؼ إلى إبراز الطبيعة المعقدة وبالنظر إلى دائرة معارؼ العموـ االجتماعية األمريكية  فإف ا

، بالتركيز عمى المنظور النفسي، يشير مفيوـ الصراع إلى موقؼ يكوف لد  الفرد فيو  لمفيوـ الصراع

 .(3) دافعًا لمتورط أو الدخوؿ فى نشاطيف أو أكثر، ليما طبيعة متضادة تماماً 

   (Greenberg  & Baron  )2004 باروف و الالفتة لمنظر نر  جرينبرغاألخر   ومف بيف التعريفات

 أنيا عمى اآلخر الطرؼ إلييا وينظر ، األطراؼ أحد يتخذىا حيث يعرفاف الصراع  عمى أنو إجراءات

 .(1) األساسية بمصالحو ضرراً  تمحؽ

 تفاعمية بيف البشر ، ير  البرفيسور األمريكي دوتيش  ظاىرة وضمف رؤية بعض العمماء عمى أف الصراع

(Deutsch)  بيف األنشطة في انسجاـ عدـ فيو يحصؿ ظرؼ كؿ في المعاشة الحالة أف الصراع ىو 

 (2)األىداؼ تجاه مثمر بعمؿ القياـ بينيا التعارض فيحوؿ األطراؼ

 كما واحد طرؼ سيطرة تحت كمي بشكؿ تقع ال تفاعمية ظاىرة بطبيعتو الصراع أف يبيف التعريؼ ىذا   

نما توافؽ عدـ مجرد ليس أنو  عف تفاعاًل يكشؼ  هباعتبار  الصراع أف أي ، التفاعؿ ىو فيو عنصر أىـ وا 

                                                           
 .36ص مصدر سابق الذكر ،واألنواع لألسباب النظرية األصول فى دراسة:  الصراع مفيوم محمود، منير بدوي، (3)
 لمنشر، المريخ دار ، بسيوني إسماعيؿ رفاعي، ترجمة.المنظمات في السموك إدارة : روبرت باروف، جيرالد، جرينبرج، (1)

 .407 ص ،2004 ،  الرياض
(2)

 Deutsch, Morton, The Resolution of Conflict: Constructive and DestructiveProcesses. 

New Haven, Ct: (Yale University Press1973), also see his: (Crude Lawof Social Interaction). 

See Fisher, Arnold J. ,„The Social Psychology of Intergroup and International Conflict 

Relation‟ New York 1990, p 6. 



 (3)وادراكاتيـ في الحياة  الناس مفاىيـ تحدد التي تعتبر مقدمات منطقية األفعاؿ وردود األفعاؿ مف سمسمة

 ، القيـ بيف تنافر فيو موقؼ الصراع أف Andrew J. Dubrin) (أندرو دوبريف واعتبر األمريكي

 (4)واألىداؼ واألحداث،

فر يقود الى االضطراب داخؿ اوير  الباحث أف قضية تنافر القيـ ىي مسالة في غاية االىمية ، ىذا التن

، ويمكف االستشياد في ىذا دامية  ف المس بالقيـ قد يؤدي الى احداث صراعية أوخارج المجتمع ، و 

 لمحضارة تيديدا الحضارات أكثر بصداـ الحضارات حيث اعتبر أف  ىنتنجتوف السياؽ بما عبر عنو

قائـ  صداـ المحتدـف ىذا الأ ، كوف  الكونفوشيوسية الصينية والحضارة اإلسالمية الحضارة  : وىما الغربية

 . عمى اختالؼ في القيـ

 ) Christopher Moore (مور ويعرؼ  الدكتور والخبير في  شأف التعامؿ مع الصراعات كريستوفر

إستراتيجيات عممية لحؿ الصراعات أف الصراع ىو أمر حتمي  -في كتابو الشيير عممية الوساطة 2003

 (1) والصراع يحدث حيف ينخرط الناس في تنافس باتجاه تحقيؽ أىداؼ يرونيا متضاربة

مرادفاتو وير  الباحث أف ما عمد إليو كريستوفر مور في ىذا التعريؼ عمى أف الصراع وميما اختمفت 

عمى أنو أمر حتمي ويومي يواجو الناس نتيجة تفاعميـ ويفترض كريستوفر مور أيضًا أف الصراع ال يأخذ 

 بالغالب منحى سمبي فقد يكوف ايجابيًا وفرصة لمتغيير .

 فالصراع . (2)ةإيجابي آثار مف يخمو ال إنو بؿ سمبيًا، مصطمحاً  بالضرورة ليس حاالتو جميع في والصراع

 ولكف ، عقالنية سموكيات إلى المجوء عدـ أو لألمور، حضاري غير ضبط أو التدمير، أو العنؼ يعني قد

                                                           
 .13، ص  2007، 14، عدد  ةمجمة دراسات دعوي : منيج التدافع في المجتمع البشريشوقار ، ابراىيـ ،  (3)

(4) Andrew J. Dubrin , 10 Minute Guide To Leadership , New York : Macmillan Spectrum  

Alpha Books, 1999, p. 107 
 .9، ص 2007، عماف ، األىمية لمنشر والتوزيع ، عممية الوساطة استراتيجيات عممية لحل النزاعات مور، كريستفور: (1)
 ص 1995عماف والتوزيع، لمنشر الفكر ، دار التنظيم في والجماعة الفرد سموك وأسس مفاىيم ،محمد كامؿ المغربي، (2)

309. 



 والعقالنية والنمو، ، واإلبداع ، والتوضي  والتحديث ، المثيرة والتجربة المغامرة أيضاً  يعني أف الممكف مف

 والدور، والصالحية،  بالسمطة يتصؿ ما ، صراع حوليا ينشأ أف يمكف األمور التي الجدلية ومف أكثر

 (3) الشخصية والعوامؿ والقيـ، والمعتقدات،

 يعتبر عممية طبيعية، ذاتو الصراع بحد بقوليا "إف Bntea Sampson) سامبسوف) وىذا ما تؤكده بنثيا

 القضايا مع اإلطراؼ بيا تتعامؿ التي الطرؽ بناًء عمى ، أو مدمرة ضارة نتائج إلى يؤدي أف يمكف أنو إال

تحديد  عمى المتنازعة األطراؼ يساعدوا أف لحؿ النزاعات يتصدوف الذيف عمى يتوجب الخالؼ،لذلؾ محؿ

 (1) األطراؼ جميع ومصال  حاجات وتأميف استيعاب يمكنيا والتي لمتغيير، المحتممة الطرؽ

كما يراىا الباحث األمريكي تطورت بشكؿ الفت األنجمو  ف التعريفات التي جاءت في الفكرأمف الواض  

ىداؼ والسموؾ، لى مفاىيـ تتعمؽ  بتناقض األإاىيـ القوة ، والسمطة والتمرد ، مف تعريفات عكست مف

والرواية المختمفة  ويعود ىذا التطور إلى السياؽ األمريكي واألحداث التي واكبت صعود الواليات المتحدة 

ضافة إلى الصراعات الدولية إلـ مف جية ، وعيا نحو قيادة العاكقوة عظمى في العالـ ، مف حيث نز 

حداث الداخمية والخارجية ساىمت في نمو وتطور مفيوـ ، كؿ ىذه األ ىذه الدوؿوالمحمية التي خاضعتيا 

وتجربتيا نجمو األمريكي الصراع  . وقد عبرت ىذه التعريفات عف مفيوـ الصراع بما يتالئـ مع السياؽ األ

 الصراعية داخميًا وخارجيًا.

أطراؼ الصراع  ( البريطاني فيعرؼ الصراع  عمى أنو اختالؼ بيفJohn Burtonما  جوىاف بورتيف )أ

 فيوـ اإلحتياجات اإلنسانيةم ( John Burton )حيث يوض (2) حتياجات اإلنسانيةناتج عف نقص اإل

 .المتبادؿاإلعتراؼ و   ـاواألمف والعدالة، والتحفيز، واالستجابة، والعقالنية واإلحتر  كالسيطرة
                                                           

 ص ص ت.عماف بد األردنية، الجامعة مكتبة ، ودراسات بحوث : التربوية اإلدارة ، وآخروف ىاني الرحمف، عبد (3)
297-305 . 

 38 ، ص 2007 نشر، مكاف بدوف سروجي، فؤاد ترجمة ، السالم لبناء اإليجابية المقاربات :وآخروف سامبسوف ،بنثيا (1)
(2) Daniel Abu , The History of „Needs-based‟ Conflict Resolution انًٕقغ االنكرشَٔٙ   أنظر
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 بيف تنازع نتيجة أنو عمى فيعرؼ الصراع (Raymon Aron أروف) أما المفكر اإلنجميزي  ريموف

 (3).أىدافيما لتحقيؽ لمسعي أو اليدؼ نفس عمى سياسيتيف لمسيطرة وحدتيف أو أو جماعتيف شخصيف

 في والخبير السياسية بالعمـو المختصيف أحد ، (Friedrich Glasl غالسؿ) فريدريش أما النمساوي

 بيف أكثر، أو شخصيف بيف تفاعؿٌ  ىو "النزاع:التالي النحو عمى االجتماعي النزاع ُيعرِّؼ معالجة النزاعات

 الطرفيف أحد ويشعر ، وأىدافيا وأحاسيسيا، بأفكارىا، نقيض طرفي عمى تتواجد منظمات أو مجموعات

 (1)وأىدافو" ومشاعره أفكاره عميو ينغص اآلخر الطرؼ بأف األقؿ عمى

موقفًا يكوف "( أف مفيوـ الصراع يمثؿ أو يعكس  Stoll  و Lopez  ويعرؼ كاًل مف  لوبز و ستوؿ) 

لطرفيف فيو أو أكثر أىداؼ أو قيـ أو مصال  غير متوافقة بدرجة تجعؿ قرار أحد األطراؼ بصدد ىذا 

 (2) الموقؼ سيئًا لمغاية 

مف إيرلندا الشمالية فيعرفاف الصراع عمى أنو موقؼ والذي يدرؾ (  Mitchell   ٔ  Bercovitchأما )

 Tedتيد كير) وفي ىذا الشأف يعرؼ.  (3).فيو طرفاف اجتماعياف بأنيما يطالباف بأىداؼ غير منسجمة

Gurr)  (4)الصراع عمى أنو عبارة عف موقؼ صدامي  ناتج عف الحرماف النسبي . 

وير  الباحث أف قضية الحرماف النسبي حسب تيد يدفع باتجاه اختيار العنؼ والقتاؿ كوسيمة لمتعبير عف 

رفضو لمحالة الراىنة ، والحرماف النسبي في نظر تيد كير ناتج عف الفرؽ ما بيف تطمعات الشعوب في 

ناوؿ مفيوـ الصراع عند تمبية احتياجاتيا واإلمكانيات المتاحة لمدولة ،ىذه المصطمحات الجديدة في ت

                                                           
 كاظمة .1 ط الحي، عبد وليد ترجمة ،الدولية العالقات في المتضاربة النظريات : روبرت بالتسغراؼ جيمس، داورتي (3)

 .140 ، ص.1985  ، والتوزيع والترجمة ، الكويت ، لمنشر
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(4)
 Gurr Ted , Why Men Rebel. Princeton: Princeton University Press,1970.pp319-322. 



بعادًا عميقة في توسيع دائرة فيـ نظرية الصراع كاستخداميـ مصطم  أىؤالء المنظروف بدأت تأخذ 

والمشاعر إذ أف عدـ تمبية ىذه الحاجات تقضي إلى اإلحباط وبالتالي  ، اإلحباط ، والحرماف ، والتعبير

 . تؤدي إلى نشوء الصراعات 

 مف الفترة وشيدت،  بمداً  70 في حرباً  93 نشبت مشجعة ، فقد اإلحصاءات تكف التسعينات لـ أوائؿ في

 التقديرات تشير الواقع وفي ، الثانية العالمية الحرب منذ عقد أي قتمى ضعؼ معدالت 1995 إلى 1990

 ربع وأف 1995وحتى عاـ  ، 1945 عاـ الصراعات منذ حتفيـ نتيجة  لقوا شخص مميوف 22 أف إلى

 .(1) التسعينات أوائؿ في حتفو لقي العدد ىذا

ير  الباحث أنو وكأي نظرية ومفيوـ مف مفاىيـ العموـ اإلنسانية  يتض  أف مفيوـ نظرية الصراع أخذت 

تتطور مف فترة إلى أخر  تبعًا لخصوصية التاريخ األوروبي واألمريكي واألحداث اإلنسانية وعمميات 

خارجي التي مرت بيا كؿ مف أوروبا وأمريكا ، وقد أثرت التغيير االجتماعي  عمى المستو  الداخمي وال

 .ىذه األحداث بشكؿ كبير في تطور المفيـو 

بيف طرفيف أو أكثر   اختالؼتبعًا لما تقدـ يمكف القوؿ ، بأف الصراع  مف  وجيو نظر الباحث يشير إلى 

بعض ىذه المواقؼ قابؿ لمتسوية  .  متناقضةيعتقد أطراؼ الصراع أنيا  وأىداؼ  في مصال  ومواقؼ

وبعضيا غير قابؿ ،أغمب المفاىيـ السابقة أشارت إلى آليات فيـ أطراؼ الصراع لمقضية وليست القضية 

ومف ىنا أصبحت ىنالؾ حاجة ممحة إلى فيـ األساليب التي دعي إلييا مفكروا العموـ  بحد ذاتيا

القانونية، وغير  القانونية لفض الصراعات القائمة االجتماعية  والسياسية وذلؾ بالحديث عف اإلجراءات 

 بطرؽ تعاونية وسممية 
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اختالؼ وتنوع في رؤية العمماء والمفكريف لمفيوـ الصراع،  يتض  مف خالؿ التعريفات السابقة أف ىنالؾ

رية الصراع ىذه الرؤية ناشئة مف اتساع ىذا الحقؿ المعرفي الضخـ ليشمؿ كافة العموـ اإلنسانية، كوف نظ

وقد عمد  الباحث في ىذا لمطمب  ، تدخؿ في بنية الحقوؿ السياسية واالجتماعية والتنظيمية واالقتصادية

الى تتبع بعض آراء  المفكريف الغربييف في تعريفيـ لمصراع ، مستعينًا ببعض الحقب التاريخية الميمة 

األوؿ ذىب : يـ ىذه التعريفات إلى قسميف التي كانت دافعًا لإلىتماـ بيذا الحقؿ الضروري ، ويمكف تقس

باتجاه التعريفات التي تأتي في سياؽ الصراع العنيؼ كالحرب والقتاؿ والعنؼ ، والثاني يأتي في سياؽ 

الصراع الغير عنيؼ كالمساومة والتنافس واالختالؼ ، وميما كانت ىذه التقسيمات واتساعيا المعرفي إال 

 .صراع تستخدـ حسب السياؽ  والرؤية لكؿ مجتمع أنيا تأتي كمرادفات لمفيـو ال

وىذا ما يؤكده الدكتور إسماعيؿ صبري  حينما يؤكد أف الصراع في حقيقتو ىو عممية تنازع لإلرادات 

المتناقضة ، كما أنو التنازع الناتج عف االختالفات في دوافع الدوؿ وفي تصوراتيا وأىدافيا وتطمعاتيا وفي 

مكانياتيا و  ىو ما يؤدي بالنتيجة إلى اتخاذ قرارات أو انتياج سياسات خارجية تختمؼ أكثر مما مواردىا وا 

وعمى الرغـ مف تنوع مظاىر وأشكاؿ الصراعات الدولية منيا واإلقميمية  تتفؽ وتتعارض أكثر مما تتقارب ،

ىا سمبية وبالشكؿ بيد أنيا تعمد إلى استخداـ أدوات الصراع المختمفة التي تندرج مف أكثرىا فاعمية إلى أكثر 

 (1). الذي يخدـ تمؾ الدوؿ في تحقيؽ سياساتيا ومصالحيا

كثيرًا في الدالالت كحتمية الصراع في  الصراع  األنجمو األمريكية تشترؾومف المالحظ أف تعريفات 

كما أف معظـ ىذه التعريفات كشفت عف السمات  الحياة اإلنسانية ، واإلعتمادية ما بيف أطراؼ الصراع ،

األساسية والدوافع الرئيسية لمصراع كالمصال  واالحتياجات، والقيـ والمعتقدات  وبشكؿ عاـ فيمكف تعريؼ 

                                                           
 الكويت، جامعة :الكويت ،والنظريات األصول في دراسة الدولية السياسية العالقات صبري، إسماعيؿ مقمد، (1)

 .223. ،ص1982



الصراع بأنو حالة مف عدـ اإلنسجاـ ينشأ حيف يسعى طرفاف أو أكثر لتحقيؽ أىداؼ متعاكسة أو غير 

كنتيجة يتـ التيديد  في العالقات الدولية حيث يتجمى عمى شكؿ الحرب ويمكف مالحظة الصراع . متالئمة

 .وكسموؾ في المساومة يكاد يصؿ إلى مرحمة العنؼ –عمى حد سواء   بيا وكواقع فعمي

 

 

 وجية نظر أوروبية  أخرى منتعريفات    -: ثانياً 

مف الجيد والتدقيؽ والتحميؿ ، وال لى الكثير إوروبية لمصراع أمر يحتاج لباحث أف تتبع التعريفات األير  ا

وقد اختار الباحث مجموعة نظرًا لتعددىا وتنوعيا  وروبية في ىذا القسـ ، يمكف حصر كافة التعريفات األ

 .الصراع لد  بعض المنظريف والمفكريف األوروبييف ت اليامة والتي تظير تطور نظرية مف التعريفا

تجاه الماركسي التقميدي اىيف في تفسير نظرية الصراع ، اإلتجإمف الميـ اإلشارة ىنا إلى وجود  لعؿ

رباح  ات بسبب عدـ العدالة في توزيع األف تاريخ البشرية ىو صراع بيف الطبقأوالذي يؤكد  سيكيالكال

بحت ، اقتصادي  نتاجيوىو مفيوـ مادي إوبسبب جود طبقات في داخؿ كياف المؤسسة أو الدولة  . 

 تجاه أعطى دافعاً فريدو باريتو  االيطالي ، ىذا اإلاأللماني ، وأل تجاه كارؿ ماركسومف أىـ رواد ىذا اإل

 .(1) تأسيس منيج واض  لنظرية الصراعل محاولة  لكثير مف المفكريف الغربييف فيوفرصة   عميقاً 

يأخذ  تجاه الحديث في تفسير نظرية الصراع ، والذي بدأيو اإلف فكما يراه الباحث  تجاه الثانياإلأما 

واألشكاؿ ،   وأدوات التحميؿ واألنماط الصراعات ، ةليات مجابيآاإلدراؾ مف حيث المفيوـ و  في اتساعاً 

والمداخؿ المفسرة  وادوات التدخؿ التعاونية وعالقة أطراؼ الصراع ومضموف  والعناصر والمحركات

                                                           
مراجعة محمد عصفور،    ، ترجمة محمد حسيف غمـو  لى ىابرماسإلنظرية االجتماعية ، من بارسونز ا :كريب أياف  (1)

 . 227، ص  1999،  244العدد  ،الكويت عالـ المعرفة،



اع كاألبعاد السياسية في تعريؼ الصر وعميقة  تجاه بدأ يتحدث عف عناصر جديدة ىذا اإلالصراع . 

الباحث في ىذا القسـ مجموعة مف ويورد  وغيرىا . واألمنية واالجتماعية والثقافية والسيكولوجية والدينية

 التعريفات االوروبية اليامة التي ساىمت بشكؿ مباشر في تطور نظرية الصراع 

 (Karl Marx) كارؿ ماركس 

تاريخ البشرية ىو صراع   ير  ماركس أفجتماعية  حيث أحد أبرز وأىـ المنظريف في صراع الطبقات اإل

جتماعية تنبثؽ مف صراع الطبقات باإلضافة إلى المصال  االقتصادية إلالسمة الرئيسية لمعالقات ا وأف

قتصادية ستنتيي بانتياء الطبقات أف الصراعات اإل ، وير  ماركس النخب االقتصادية خصوصاً 

الصراع أف جتماعية إال أنو ير  في العالقات اإل لمصراعات ىاماً  دوراً كما ير   أف ىنالؾ  االجتماعية ،

 (1)نو ينفى وجود الصراع بيف فرديف أذ إو طبقتيف أينحصر فقط بيف مجموعتيف 

مف كارؿ  والذي تاثر بتعريفات كالً   1959 ( Ralf Dahrendorf رالؼ ) المفكر األلماني الشييرأما 

جزء طبيعي ناتج عف  حتمي في الحياة اإلنسانية  ولكنوف الصراع ىو أمر غير أماركس وكوسير فير  

 (2).ف الصراع ناتج عف محددات السمطة والقوة أتنظيـ المجتمع داخؿ الدولة ، و  ةطريق

سمطة والقوة ال طبقات المجتمع ف الصراع ناتج عف اختالؼ في رؤية الأ ( Ralf Dahrendorf )وير 

ف انسجاـ طبقات المجتمع يأتي في طور تنظيـ السمطة والقوة كمحددات الستقرار المجتمع ، وىو بيذا أل

 .  (3)جتماعية كعامؿ أساسي لحتمية الصراع اإلنسانيفي رؤيتو لمطبقة االيخالؼ االتجاه الماركسي 

نتيجة طبقات ( قد خالؼ كارؿ ماركس في كوف الصراع يتمركز   Ralf Dahrendorf ير  الباحث أف)

ف آلية فيـ السمطة والقوة ىي المحرؾ الرئيسي ، إذ ير  أ فقط   تغالؿ النخبة لمطبقات العاممةالمجتمع واس

                                                           
(1)

 Chambell,Tom: Seven Theories of Human Society ,clarendon press , oxford , 1981,pp 

113-115 . 
(2)

 Dahrendorf, Ralf. Class and Class Conflict in Industrial Society.Stanford: Stanford 

University Press. 1959 p232 
(3)

 Ibid ,p233-234 



تفاوت فيـ السمطة والقوة بيف االفراد والمؤسسات والدوؿ ىو مصدر الصراع ، .بمعنى أف لمصراعات 

 وامتالؾ القوة ىو مطمب رئيسي لكافة االنظمة .

 والحرب  السمـ في مجاؿ المختصيف كبار أحد– ( Peter Valenctin ) فالنستايف بيتر ما السويديأ

 أو المادية الموارد نفس عمى الحصوؿ األقؿ عمى طرفاف فيو يحاوؿ وضع الصراع أف عتبرأ -والصراع

 بشكؿ األطراؼ ىذه احتياجات كافية إلرضاء غير المادية الموارد ىذه وتكوف ،بشكؿ متزامف  المادية غير

 .(1)  متزامف

في العالـ بشكؿ عاـ  حممت صراعات كثيرة ومتعددةالحرب الباردة   ةحقبة الثمانيات والتسعينات وحقب

بساال السويدية ضمف مشروع  حقؿ السالـ والصراع رصدت أ ةيقوؿ فالنستايف أف جامعفي ىذا الصدد و 

إلى الصراعات الداخمية في ، إضافة  1989صراعا في القرف اإلفريقي حتى عاـ  14أكثر مف 

إضافة إلى استمرار الصراعات في أفغانستاف  والصراعات في الشرؽ األوسط  تحاد السوفيتي ،جسداإل

 (2)والتي أودت بحياة أكثر مف مميوف إنساف 

يعرؼ   2005ف الصراع والسالـ أالباحث في ش  (Niklas Swanstrom )السويدي نيكوالس الرفيسور

نتيجة خيبات األمؿ وتشعب أىداؼ أطراؼ الصراع  وانحراؼ ىتماـاإل مصادر تعارض نو أالصراع عمى 

 .(3)حد أطراؼ الصراع أواإلحباط لد  

                                                           
(1)
 .94 ص انًصذس انساتق ، 
(2)
: األسدٌ - انسٛاسٛح نهذساساخ انؼهًٙ انًشكض،   تسىيت انصراػاث انحرب وانسالو واننظاو انؼانًيفانُسرٍٛ ، تٛرش :  

 68، ص  2006
(3)

 Niklas L.P. Swanström  Mikael S. Weissmann ) ,Conflict, Conflict Prevention and 

Conflict Management and beyond: a conceptual exploration, Central Asia-Caucasus 

Institute and Silk Road Studies Program,  Uppsala University,2005,p7  



إذ ىمية ة في غاية األألىداؼ الصراع مسألى مسألة تشعب إ البرفيسور نيكوالس اشارة  وير  الباحث أف 

جديدة  لد  اطراؼ الصراع ، وكمما أف إستمرار الموقؼ الصراعي يستدعي بالضرورة  خمؽ  أىداؼ 

 زادت أىداؼ اطراؼ الصراع كمما اصبحت خيارات التسوية  في غاية التعقيد .

 داخؿ جسد المؤسسة /الدولة   وعرؼ بعض الباحثيف الصراع الداخمي بأنو التنازع بيف مجموعات مختمفة

  ألعراؼ الحياة اليومية لممجتمع مف خالؿ مخالفات غير منطقية( ، اقتصادية  ، دينية ، سياسية عرقية)

بأنو انييار أو تعطؿ في النظاـ االجتماعي والسياسي القائـ دوف أف يصحبو  صراعرؼ الوىناؾ مف عَ 

 .(1) بالضرورة بروز نظاـ بديؿ كما كاف في الصوماؿ وقبمو لبناف

الحقبة خاصة فيما  ىذهوتجدر اإلشارة ىنا إلى أف أوروبا انشغمت بشكؿ كبير في صراعاتيا التنظيمية في 

دوار ومياـ  شؤوف االتحاد  األوروبي  خاصة األرباح والنقد ،واإلدارة المالية العامية ويقوؿ أيتعمؽ بتقسيـ 

المؤرخ المبناني جورج قـر في كتابو تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب أف القادة األوروبييف ال وقت لدييـ 

نظمة لمشؤوف مال 1992في شؤوف العالـ وأصب  جؿ اىتماميـ في تطبيؽ معاىدة ماسترخت  إال ىامشياً 

 (2). االتحاد األوروبي المالية واإلدارية

ف أوروبا اقتصرت مساىماتيا الفكرية في نظرتيا لنظرية أبالضرورة  نظر الباحث ةمف وجي ىذا يعني

ف مواكبتيا لمصراعات اإلدارية أي ، بمعنى ة داخؿ محيطيا األوروبالصراع عمى الصراعات التنظيمي

 ور حوليا مف حروب وصراعات دولية والتنظيمية لشؤوف االتحاد األوروبي جعميا تغفؿ بشكؿ عاـ عما يد

تحاد ، وىذا ال يعني أف المفكريف  يف وسياسات اإلواىتـ جؿ عمؿ الباحثيف والمفكريف في إعادة برمجة قوان

                                                           
،يناير  10، السوداف ، عدد مجمة دفاتر السياسة والقانوف ، دور الحوار في درء النزاع:  الوىاب ،عثمافكوكو عبد  (1)

 .5،ص 2014
،  2011 1ط –، ،ترجمة رلى ذيباف ، دار الفارابي لمنشر ، بيروت  لغربا تاريخ اوروبا وبناء أسطورة :قـز ، جورج  (2)
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ؽ خصوصية السياعمى  لصراع بؿ اقتصر ىذا التطويرتطوير نظرية ااألوروبييف لـ يساىموا في 

 .تحاد األوروبي في ظؿ  النزعة نحو اإل

كف النظر إلى مفيـو الصراع باعتباره نتيجة لعدـ التوافؽ فى القيـ  ممنو مف الأير  الباحث ومف ىنا 

ىذه المفاىيـ واألدبيات  ةسمسم ، ستجابات بديمة لممشكالت السياسية الرئيسيةإ، مما يؤد  إلى  والمصال 

 كونو نتيجة حتمية لتفاعؿ البشر  الصراع  فيف المشكمة ليست ألحديثة أسست بشكؿ عميؽ لمتفكير با

، حيث تتخذ أطراؼ الصراع أسموب لمموقؼ الصراعي  فيـ أطراؼ الصراع ةولكف المشكمة في كيفي

 .تنازع عمييا و السمبي لمقضية المأعمى الفيـ االيجابي  ميا بناءً دخت

 

   التعريفاتجدول 

 عداد  الباحث ( من إ1شكل رقم  )

 ىـ الرواد أ عناصر التعريؼ  ىـ المقوالتأ

ؽ مف صراع ثجتماعية تنبإلالسمة الرئيسية لمعالقات ا

خصوصًا  لى المصال  االقتصاديةإضافة الطبقات باإل

و ىنالؾ دورًا ىامًا لمصراعات في ، النخب االقتصادية 

و ألصراع ينحصر بيف مجموعتيف واجتماعية العالقات اإل

 طبقتيف 

 الصراع حتمي 

الصراع ناتج عف 

 طبقات المجتمع 

ال يوجد صراع بيف 

 االفراد 

 كارؿ ماركس 

 وسمطة، منزلة، بشأف واّدعاءات قيـ أجؿ مف الكفاح

 في الخصوـ غايات تتمخص حيث شحيحة وموارد

 .منافسييـ إيذاء أو عمى، القضاء

موارد  الكفاح ، السمطة ،

يذاء إعمى أو  ، القضاء

 .الخصـ 

 لويس كوسر األمريكي 



األطراؼ حد أعندما تحدث نشاطات غير متوافقة، يحدث 

خر  يجعؿ نشاطات الطرؼ أ، يقاطع أو بطريقة  يتدخؿ

 .قؿ فاعميةأاألخر 

 نشاطات غير متوافقة ،

قؿ فاعمية ، أنشاطات 

 .التدخؿ ، المقاطعة

   األمريكي توماس شيميندر

ىتمامات والمصال  أو إدراؾ اختالؼ وعدـ المقاء في اإل

ف آحات الحالية ال يمكف تحقيقيا في عتقاد أف الطمو اإل

 واحد

ىتمامات المصال  واإل

دراؾ االختالفات    وا 

 روبيف وبيرت يافمريكاأل

تفاعؿ صري  بيف أناس يعتمدوف عمى بعضيـ البعض 

أو , متناقضة, بأف اىتماماتيـ مختمفةوالذيف يدركوف 

 .يعترييا التوتر

التواصؿ التفاعؿ ، 

ىتمامات ، إ عتماديةواإل

 . ةمختمف

 كوناردمريكي األ

 مور كريستوفرمريكي األ

  ختالؼف اإلأ  ىما عنصريف مف يتكوف الصراع

 أو والعواطؼ ، الصراع أطراؼ بيف الموضوعي

 خرالطرؼ اآل تجاه طرؼ كؿ يحمميا التي التصورات

 إلى بسبيمو أو األطراؼ حدأ يتخذىا إجراءات وىو

 تمحؽ أنيا عمى اآلخر الطرؼ وينظر إلييا ، اتخاذىا

 .بمصالحو ضرراً 

 ختالؼ الموضوعياإل

 خر التصورات عف اآل

 .مصال  متضررة 

 ديسوفالمفكر األمريكي أ

   وباروف جرينبرغمريكي األ

اإلنسانية  ولكنو  الصراع ىو أمر غير حتمي في الحياة 

 تنظيـ المجتمع داخؿ الدولة  ة جزء طبيعي ناتج عف طريق

 ف الصراع ناتج عف محددات السمطة والقوةأو 

 عدـ حتمية الصراع 

 تنظيـ المجتمع  طريقة

 .السمطة والقوة 

 ماني رالؼ داىندرولؼاألل

 بيتر فمنستيف  .حباطاإلبفعؿ اإلحباط الناجـ عف طمبات محددة ، توجو ضد  أينش



 .اطمصدر اإلحبنو أفترض ما ي

 الحصوؿ األقؿ عمى طرفاف فيو يحاوؿ وضع الصراع 

 ىذه وتكوف   المادية غير أو المادية الموارد نفس عمى

 .متزامف بشكؿ األطراؼ ىذه كافية إلرضاء غير الموارد

موارد مادية \تنافس 

  ةيكافغير  ة مادي ريغو 

  نيكوالس سوانستروـ

أطراؼ الصراع ناتج عف نقص االحتياجات  اختالؼ بيف

 .اإلنسانية

 .البريطاني جوىاف بورتيف .نسانية االحتياجات اإل

 .تيد كيرنجميزي اإل .الحرماف النسبي .موقؼ صدامي  ناتج عف الحرماف النسبي

أو أكثر أىداؼ أو قيـ أو   يكوف لطرفيف فيو موقؼ

مصال  غير متوافقة بدرجة تجعؿ قرار أحد األطراؼ 

 .ىذا الموقؼ سيئًا لمغاية بسبب

ىداؼ  أ\قيـ \مصال 

 .غير متوافقة 

 .اف ، لوبيؿ وستوؿ جميزياإلن

 

ستناد إلى كثير مف التعريفات لنظرية الصراع، وذلؾ لفيـ ي المطمب الثاني مف ىذا الفصؿ اإلوسنحاوؿ ف

كالمداخؿ  الصراع،مدلوالت ىذه التعريفات، حيث ستشكؿ ىذه التعريفات جوىر المداخؿ المفسرة لنظرية 

، كما سيستند الباحث مف خالؿ ىذه التعريفات  اإلنسانيةأو االحتياجات  المتوفرة،المصادر  أو الثقافية

استكشاؼ كال مف صراعات الدولية المشمولة في ىذه الدراسة في الفصؿ األخير بيدؼ العمى  تفسيرات 

 .والبريطاني في التعامؿ مع الصراعات مريكي النمط األ

 ىمية فيم عمم الصراع المطمب الثالث : أ

 القومي الطابع ذات أو الدولية الصراعاتب فقط تختص والصراع  السالـ دراسة أف البعض يعتقد ربما

مف بيف عدة وجوه لمصراعات  واحداً  وجياً  فقط تمثؿ الصراعات  مف األنواع فإف تمؾ الواقع وفي والعرقي



 األسر وفي األفراد بيف والصراع بالصراعات السالـ دراسة ُتعنى عمى المستو  المحمي والدولي و

 عدة في التخصص يمكنيـ والصراع  السالـ دارسي عمـ فإف ولذلؾ .العمؿ وأماكف الصغيرة تمعاتلمجوا

 ىذه أحد تكوف وربما .المستويات ىذه بعض أو أحد عمى اىتماميـ يركزوا وأف الصراع مف  مستويات

 أنواع كافة بيف السالـ وسبؿ ه تصعيد وآليات أسباب الصراع تقارب ىي اؿلمجا ىذا في الشيقة العوامؿ

 .(1)دولي في نزاع يحدث ما آلياتو في يشابو أسري نزاع في يحدث فما – النزاع ومستويات

والتنازع وبيف اإلعمار  ، اتخذت بيف الحوار فعبر التاريخ البشر  كاف الصراع تجربة إنسانية مالزمة

مف الناحية الفكرية والمعرفية إال أف  فرغـ أف اإلنساف في تطور وتغير مستمر والدمار صورًا مختمفة

 (2)بشكؿ مستمر  والتدمير الجانب الثابت فيو ىو قدرتو عمى التنازع

،  ودائـ الصراع وليد التغيير ، والمجتمع في تغيير مستمركوف ألىمية في فيـ عمـ الصراع ناتج ىذه ا

وىي عمى الدواـ في تطور مستمر ،  إطالقاً  ةتماعية والتكنولوجية ليست ثابتفالعوامؿ االقتصادية واالج

في تصور مجتمع  ةىنالؾ استحالوكوف ىذا المجتمع وفواعمى الرئيسية في تغيير مستمر فيذا يعني أف 

مؾ الصور في المجتمع لذلؾ القضاء عمى جميع ت ةمحاول يضاً أو مف صور الصراع ، ومف المستحيؿ يخم

 (3)لييا إفؿ لنا تحقيؽ الحياة التي نتطمع تك ةف نعايشيا بطريقأعمينا 

ليات التعامؿ مع نتائج ة مكونات وعناصر نظرية الصراع ، وآنو مف الضروري فيـ كافير  الباحث أ لذلؾ

 ةالمستويات ، ىذا الفيـ يساىـ في توجيو نتائج الصراع واالستفادة مف التجارب السابق ةالصراع عمى كاف

                                                           
، مـ المتحدة لأل ةالسالـ التابع ة،منشورات جامعردني نسخة منقحة لممنظور األ لنزاعات ، حل ا :الصمادي ، زياد (1)

 .10ص 2010عماف ،
، مجمة دراسات دعوية ،  صول الصراعأمنيج التدافع في المجتمع البشري ، قراءاة تحميمية في شوقار، ابراىيـ،  (2)

          . 7، ص  2007،  14السوداف ،  العدد 
  1999 ،، دار المعرفة الجامعية ، السويس ايدولوجية الصراع السياسي دراسة في نظرية القوة :خميفة ، عبد الرحمف   (3)
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مو اتجاىات ووسائؿ لمصراعات وتساعد في ن ةثار السمبيخالت مالئمة تساعد في الحد مف اآلووضع تد

 لى الموقؼ البنائي .قؼ الصراعي  مف الموقؼ التدميري إتنقؿ المو  ةايجابي

 

استراتيجيات كثيرة لى توعيو المجتمع بوجود إف ىذا الفيـ لعمـ الصراع سيقود بالضرورة كما ير  الباحث أ

والعنؼ والسمطة ، وبعضيا  القوةكاستخداـ  ةلمتعامؿ مع الصراع بعضيا باستخداـ الوسائؿ العنفي ةومتنوع

وىي  النزاعات ايجابي كالوساطة والتفاوض والتحكيـ  وىي ما تعرؼ باسـ الوسائؿ البديمة لحؿ  بإسموب

صة لمتفكير طي المجتمع فر فيـ سعيل، ىذا اراب  راب  لممتخاصميف  ئؿ سممية وايجابية تقوـ عمى مبدأوسا

ثناء ات  تبني الوسائؿ السممية أالوسائؿ العنفية ، وايجابيستخداـ نحو ا في مخاطر التوجويؽ شكؿ عمب

 .الصراعات 

 مصادر الصراع  :  الرابعالمطمب 

  الدولي ،ىذه المصادر تشكؿ ومتعددة لمصراعات عمى المستو  المحمي والمستو  ةر متنوعمصاد ىنالؾ

ومف بيف  مف ىذه المصادر وليست جميعيا ةلى مجموعلنشوء الصراعات ويشير الباحث إ سياً اسا ادافعً 

  -ىذه المصادر :

: حيث يركز عمماء النفس تفسيرىـ لمعوامؿ المحركة لعممية  نفسية سيكولوجية  ، مصادر فردية -: أوالً 

لصراع و الدولة والتي تتجسد في حب السيطرة والتسمط ، ويروف في برز االتدميرية لمفرد أ ةالصراع بالنزع

خر  محركة  كالشعور لى وجود عوامؿ أة إرضاء ىذه الدوافع ، اضافلتحقيؽ رغباتيـ وا  فرصة ليـ 

 فة باإلحباط وىنالؾ أيضًا مف ير  أحينما تصاب الخطط الوطنية  لمدول خفاؽ خاصةً باإلحباط واإل



مف لى التطرؼ والعدوانية الزعيـ كالميؿ الجارؼ إلى الزعامة أو الميؿ إو شخصية القائد أو الرئيس أ

 (1)العوامؿ الفردية اليامة والمحركة لمصراع 

ء في ىذا الموضوع تمؾ التي تؤكد أف حجـ را: مف أىـ اآل  ديموغرافية -مصادر سكانية  -ثانيا :

ذا تزايد عمى نحو ال يتناسب مع موارد الدولة ، واستحاؿ الوفاء بفجوة الموارد المطموبة ليؤالء السكاف إ

ماء السياسة مف عم لمصراع ، ويؤكد كثيراً  ف يكوف مصدراً السممية ، يمكف أ  خالؿ التفاعالتالسكاف مف 

ف يتستقرار، وفي المرحمبثالث مراحؿ ىي النمو البطيء واإلنفجار واإلتمر في تطورىا السكاني  ةف الدولأ

 .(1)لمحصوؿ عمى مجاؿ حيوي كاؼ  لى شف حروب السكاني بيذه الدوؿ إ يتجو الضغط ةوالثالث ةالثاني

خر مف المفكريف ليدرسوىا مف كؿ آ ثيراتيا السياسية قد استيوت عدداً أف زيادة عدد السكاف وتأويبدو 

ف خر  تتالئـ مع ما ينطمقو أ رةتفسيره بصو  ةحاولملى التاريخ في إينظروف  ا و أنيـ بدألى درجة إ جوانبيا

 الصراعاتىو السبب في نشوب  1914و  1814 ما بيف وروبا أتضاعؼ عدد سكاف ف ،فكار أمنو مف 

حمة في نياية القرف الثامف دكانت مز  مثالً  ففرنسا ،وؿ مف القرف العشريفالكبر  التي عرفيا النصؼ األ

 1792وب تالحقت مف عقبيا حر أنفجار الثورة الفرنسية و إلى إد  أبالقياس بالموارد الطبيعية وىذا عشر 

وعمى  (2)لى التوسع إفجاء ميميما  1940و  1930ياباف  لمانيا والأي ، وكذلؾ الحاؿ ف 1815لى سنة إ

ضعؼ أباف القرف التاسع عشر إالمتحدة  مريكيةالسكاف في الواليات األ خؿف تخمأعكس ذلؾ نر  

 .(3)جتماعية وقمؿ صراع الطبقات التوترات اإل

                                                           
، الدار الوطنية لمدراسات والنشر والتوزيع  النزاعات الدولية دراسة قانونية دولية في عمم النزاعات :كماؿ  حماد ، (1)

 .30، ص 1988، 1ش.ـ.ـ  الشوؼ ،كفر تبرخ ،ط
 .32، ص  1979، بيروت ، مؤسسة االبحاث العربية لمنشر  االستراتيجية والسياسة الدولية:مقمد ، إسماعيؿ صبري  (1)
 .174 ص ، الذكر سابؽ مصدر ، السياسي الصراع يدولوجبةا : الرحمف عبد ، خميفة (2)
 1964 الجبؿ دار:  بيروت ، االتاسي وجماؿ الدروبي سامي ترجمة ، السياسية عمم الى مدخل : موريس ، ديفرجيو (3)
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ة إال أف الباحث ير  أنو ال المعروض ةمثمحث يتفؽ مع كثير مف عمماء السياسة حوؿ األف البارغـ أ

كثر البالد ىولندا أ التجارب الدولية ذات السياؽ المشابو فمثالً  ةيمكف تعميـ ىذا المدخؿ عمى كاف

لـ تمنع  يضاً وأ، في نشوء صراعات  عامالً  ةبالسكاف ومع ذلؾ لـ تكف ىذه الكثاف ازدحاماً  ةوروبياأل

نخراط بصراعات داخمية ، وبال شؾ ال مف حمايتيا في اإلا مريكة في أالموارد الضخمة والمساحات الواسع

احتياجات التوزيع السكاني في داخؿ الدولة كونيا  ةبيف قدرة الموارد عمى تمبي ةالعالق يستطيع أحد أف ينكر

 لتنامي الصراعات . ةخصب وبيئةً  قوياً  تمثؿ عامالً 

 ةمصادر التدخل بالشؤون الداخمية لمدول -: ثالثاً 

مف الخارج ، أو تدخؿ عسكري أو  إالرادة مف التدخالت السياسية كفرض  لو صور عديدة ابتداءً التدخؿ . 

ويصؼ (1)جندات وتمرير خطط خارجيةلتنفيذ أ مالياً  ةالضغط عمى الدول التدخؿ المادي ، وذلؾ عبر

بحؽ أو بدوف حؽ في الشؤوف الخارجية  استبدادياً  قحاماً نفسيا إ ةقحاـ دولإ ومحمد عبد الوىاب التدخؿ بأن

رغاميا عمى القياـ فييا أو المحافظة عمييا أو إ وضاع القائمةغرض تغيير األخر  بأ ةو الداخمية لدولأ

ستقالؿ الخارجي ذلؾ وسائؿ الضغط وىو بيذا يمس اإلفي  متناع عنو ، مستخدمةً و اإلبعمؿ معيف أ

 (2) ةوالسيادة االقميمية لمدول

 مصادر تتعمق بالتخمف والتبعية والفقر  -: رابعاً 

 2015حاؿ الفقر العالمي في عاـ  التقرير الصادر عف البنؾ المركزي وصندوؽ النقد الدولي الصادر عف

حاالت مف الصراعات واالضطرابات  داف الفقيرة والتي تشيدمبلإلى أف مصدر القمؽ الرئيسي في كثير مف ا

في الدخؿ الذي وصؿ إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، كما يذكر  ىو عدـ المساواة

                                                           
 .30، مصدر سابؽ الذكر ، ص  النزاعات الدولية دراسة قانونية دوليو في عمم النزاعات:كماؿ  حماد ، (1)
  116، ص 1985، القاىرة ، دار الفكر العربي  المعاصر النظام الدوليدراسات في الساكت ، محمد عبد الوىاب ،  (2)



التقرير اإليعاز  عمى موقع الجزيرة  بأف الفقر لـ يعد يخص فقط البمداف النامية كما يحاوؿ  فريدي ديستري

 (3)زدىاراإل بؿ إف آفة الفقر أصبحت منتشرة في الدوؿ الغربية رغـ بذلؾ،

يسمى مؤشر الفقر   اً جديد اً مؤشر  2010مع نياية العاـ  مـ المتحدة وجامعة ىارفرداألوقد اكتشفت 

مف  مف العوامؿ اليامة عمى مستو  األسر يحدد مؤشر الفقر المتعدد الجوانب عدداً المتعدد الجوانب ، 

صورة كاممة العوامؿ يمكف أف نحدد  التعميـ إلى الصحة إلى الممتمكات والخدمات، وبالنظر إلى جميع ىذه

عف طبيعة ومد  استفحاؿ الفقر عمى  المؤشر ويكشؼ،  طعف قياس حجـ الدخؿ فق عف الفقر بدالً 

نو وير  الباحث أ. (1)ة المستويات األسرية إلى المستويات اإلقميمية والوطني مف مختمؼ المستويات بدءاً 

ثره واقع استقرار الدوؿ والشعوب وأمى ثر الفقر والجيؿ والخدمات المقدمة عيذا المؤشر أف يعكس أيمكف ل

ما يؤكده عبد  ىذو ، الفقيرة  الدوؿ والمجتمعات عمى تنامي حده الصراعات في المجتمعات ،خاصة 

يعاني  ف المواطف الذيأ لجيؿ والفقر في الصرعات السياسية بقولو "او عمى دور يبقالرحمف خميفة في تع

 في بناء سياسي متكامؿ بقدر ما يصب  وقوداً  سياـ اإلفي  مف الجيؿ والفقر والضعؼ ال يصم  غالباً 

 (2) "لمصراع وصالحاً  سيالً 

 مصادر تتعمق بالنظام السياسي -: خامساً 

                                                           
 2016\3\23أنظر موقع الجزيرة االلكتروني ، نسخة مستردة بتاريخ  (3)
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نظمة الديكتاتورية بحكـ عقيدتيا لسياسية السائدة في بمد ما ، كاألنظمة ايتمخص ىذا المصدر في شكؿ األ

يا حيث تعتبر المصدر ساليب التي تنتيجإلييا واألع التي تحركيا واألىداؼ التي ترمي وبحكـ الدواف

 . (3)كبر الذي يقؼ خمؼ تزايد حدة الصراعات في داخؿ المجتمعاتالرئيسي واأل

يكوف استخداـ  بعض الحاالت ف في مف الديكتاتورية إلى الديموقراطية أ في كتابو شاربجيف ويقوؿ 

حباط والكراىية يمكف تجنبو فقد تصؿ درجة اإلال  مراً أ نظمة الحكـ الدكتاتوريةأالعنؼ المحدود ضد 

 ساليب العنؼأوقد ترفض بعض الجماعات التخمي عف  ،نفجار العنيؼلى اإلإالحاكـ  الموجية ضد النظاـ

 (1) ةلحجـ الكراىية والمعانا نظراً حتى في حالة معرفتيـ بأىمية دور النضاؿ الالعنيؼ 

ففي ذي يجر  ضمنو الصراع السياسي طار الة تعيف اإلف المؤسسات السياسيألى إ موريس ديفرجيووير  

نتخابات والمناقشات ت السياسية حرة صريحة مف خالؿ اإلالنظاـ الديموقراطي حيث تتجمى الصراعا

مور وتكرار التحدث فييا ف التحدث في األأل ةتقو  ىذه الصراعات مف جي حيث  ة البرلمانية والصحاف

صماـ  ةف تفص  عف نفسيا فيكوف ليا ذلؾ بمثابأنيا تستطيع أل خر أ ةيعطييا قوة ، وتضعؼ مف جي

 (2)ستبدادية المعروفة يحدث في النظـ اإل ماف وعكس ىذا تماماً األ

كيفو مع نما يكمف في جمود النظاـ السياسي وعدـ تإنشطة الصراع أل ف المنبع الرئيسيإحاؿ ف ةيأوعمى 

لى بقاء الوضع عمى ما ىو عميو بدوف تطوير إتجاه المحافظ الذي يدعو لى اإلإالظروؼ المتغيرة ونزوعو 

بالعالـ الخارجي ومشكالتو  كثر اتصاالً ألتقبؿ الجديد والرضوخ لمتغير و  ةكثر طواعيأذا كاف النظاـ إما أ

 (3)ف ينفت  بيا الصراع عمى المجتمع أالتي يمكف المداخؿ لى سد إنو ينزع بذلؾ إالمية المعاصرة فالع
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عممية البريطانية بشكؿ خاص في ال ةمريكية والتجربألا لكثير مف عمماء السياسية بالتجربةويستشيد ا

خذ بنظاـ الحزبيف ألتي تفالبالد ايقاع الصراع السياسي داخؿ الدولة ، السياسية وقدرتيا عمى ضبط إ

كثر أحزاب في دد فييا األعف تمؾ الدوؿ التي تتعمريكية المتحدة والمممكة المتحدة تختمؼ كالواليات األ

عف وروبا فنظاـ الحزبيف يزيؿ الصراعات الثانوية ويجبر جميع الفئات المعارضة عمى التعبير أقطار أ

الثانوية ويميؿ  حزاب فيسيؿ التعبير عف النزاعاتما في نظاـ تعدد األأطار معارضة رئيسية إنفسيا في 

سباب وير  الباحث أف ىنالؾ أ.  (1)لى تجزئة التعبير عف الصراعات الكبر  مما يزيد في عددىا إ

لعمر الزمني لممؤسسة ـ في تنامي الصراعات السياسية خاصة فيما يتمثؿ في اخر  تساىسياسية أ

كما يحدث في كثير مف دوؿ  تمامأ التي تتصؼ بالجمود وعدـ التجديد حزاب الرديكالية الرسمية كاأل

ستبدادي وىيكمية األحزاب السياسية التقميدية األبوبة مصدرًا ىامًا مف العالـ الثالث اذ يشكؿ النظاـ اإل

 مصادر الصراع السياسي
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 المبحث الثاني مداخل دراسة الصراع

لحجـ الصراع ومكوناتو  طبقاً متداخمة ومتشابكة وتتغير  ف مداخؿ دراسة الصراع أإلى  الباحث يشير  

ة بشكؿ عاـ لمصراع تتمثؿ في ف األسباب الجوىرياث أومستوياتو ، وتشير العديد مف الدراسات واألبح

السعي لتمبية الحاجات الضرورية، والبحث عف ة إلى ضاف،إالمصال  المشتركة بيف أطراؼ الصراع  قضية

  .ية والعرقيةالدفاع عف القيـ الدينية والثقافو  ،السمطة والقوة

ىذه األسباب تتقاطع وتتشابؾ مع بعضيا وال يمكف فصميا إال في حاالت محدودة ، ف كما ير  الباحث أ 

فمثال تتداخؿ قضية االحتياجات اإلنسانية الضرورية بالقيـ الدينية والثقافية والعرقية كوف األولى احتياجات 

 المصال  المشتركة والبحث عف السمطة والقوة أيضاً  فإلثانية احتياجات معنوية ، أيضا فمادية أساسية وا

 .فالدفاع عف المصال  تتطمب امتالؾ لمفاتي  القوة والسيطرة  ،قضايا متشابكة ومترابطة 

ونشأت دوؿ  ،يةجغرافيا الدولال معالـ  لقد خاض العالـ صراعات دامية ،أطاحت بإمبراطوريات وغيرت  

عف التحميؿ ، ير  فقط النتائج المتمخضة  أماـ ىذه الظاىرة عاجزاً  وكاف العالـ يقؼ وأنيت مستقبؿ دوؿ ،

 ظاىرة شيدتوفي ىذا السياؽ فقد   (1)ات الصراعودوافع الكثير مف  عف الصراع ، دوف أف يدرؾ أسباب 

 الدوافع مف الكثير مف نابًعا اإلىتماـ ىذا وكاف التسعينات، عقد بداية مع كبيًرا اىتماًما األىمية الحرب

 حدة األقؿ باألشكاؿ لإلىتماـ الباحثيف دفع مما الباردة الحرب نتياءا مقدمتيا في ويأتي واإلعتبارات
                                                           

 . 215 ص ، مصدر سابؽ الذكر ،  السياسة نظريات :  صبري مقمد ، إسماعيؿ (1)



 في الصراعية األشكاؿ أصبحت األشكاؿ ىذه أف بإعتبار والداخمي الدولي المستوييف عمى المسم  لمصراع

 الحرب ظاىرة أف إلى إضافة .النطاؽ واسعة عالمية حروب ندالعإ احتماالت ضعؼ بعد الدولي النظاـ

تحت ذرائع  الباردة الحرب فترة إنتياء بعد العالـ ودوؿ أقاليـ مف العديد في ممموًسا تصاعًدا شيدت األىمية

 (1) ةومداخؿ متنوع

المداخؿ المفسرة لمصراع ، والتي مف خالليا يمكف إعطاء صورة  ىذا المبحث سيركز باألساس عمى

ف اإلدراؾ الصحي  أ ، إذأوض  لنظرية الصراع في البعد اإلنساني مف حيث مكوناتو ودوافعو وأسبابو 

لطبيعة ومداخؿ الصراع يقود بالضرورة إلى وضع خطط مالئمة ومناسبة لمتصدي الى الصراعات خاصة 

 ولى ، فآليات التعامؿ مع  الصراعات القائمة عمى اليوية والديف مثال  تختمؼ عففي مراحؿ تكوينيا األ

 .الصراعات القائمة عمى االحتياجات اإلنسانية  آليات التعامؿ مع 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ـ 2001 واإلستراتيجية السياسية الدراسات مرآز مطبوعات :،القاىرةأفريقيا في األىمية الحروب ،إبراىيـ  محمود ، أحمد (1)
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 مدخل اليوية   :المطمب األول

 الذات وعي نتيجة إنيا ، بالذات جماعة أو فرد حساسإ"  أنيا عمى اليوية  ىانتغتوف صاموئيؿ يعرؼ

 .(1)"  عنيـ وتميزنا عنؾ تميزني ككينونة مميزة خصائص نمتمؾ  نحف أو بأنني

مف  ةوعمى درجة عالي  األكثر جدالً  لممفيوـ مف بيف المفاىيـ رغـ البساطة الظاىرية مفيوـ اليوية يعتبرو 

ف التحوالت العميقة التي شيدىا العالـ خاصة في طور اليويات المتعددة وذلؾ بسبب أ (2)التعقيد والتشابؾ 

 اإلنساف ، وتشكؿ القبائؿ والدوؿ واإلمبراطوريات العظيمة وصوالً  التي ظيرت منذ العصور األولى لنشأة

، والحرب العالمية ا .إلى التفكؾ في داخؿ جسـ الدولة الواحدة ألولى وربما يعد تفكؾ االتحاد السوفيتي اليـو

يدلي بظاللو  التكنولوجي الكبير الذي أصب والثانية والصراعات الداخمية في العصر الحديث والتطور 

ستناد إلى الكثير مف ة كمدخؿ لدراسة نظرية الصراع باإلعمى حياة البشر أدت إلى توسيع مفيوـ اليوي

(3)الصراعات والمذاب  اإلنسانية 
 . 

 قطبيف تمثؿ في القو  لموازيف جديد وتوزيع لمدوؿ جديدة خريطة ظيرت الثانية العالمية الحرب نياية بعد

 غير خميط مف مكونة جديدة دوؿ ظيور إلي باإلضافةالواليات االمريكية المتحدة واالتحاد السوفييتي 

 بعد لكف الباردة الحرب أثناء سائدة كانت التي الظروؼ ظؿ تعايشت في اإلثنيات و العرقيات مف متجانس

                                                           
  دمشؽ، ، الحصاد دار ، أحمد مختار الجماؿ ترجمة ، المناظرة الكبرى حول أمريكا – نحن من:  ، صامويؿ ىنتنجتوف(1)
 .37ص ، 2005 ، 5ط
، ترجمة الدكتور عمي وطفو دار الوسيـ لمخدمات الطباعية ، دمشؽ ،  الطبعة العربية اليويةميكشممي ، اليكس :  (2)

 . 7،، ص1993األولى ، 
، رسالة ماجستير  تحميل النزاعات المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في العالقات الدوليةبركاف ، إكراـ :  (3)

  25، ص 2010-2009منشورة ، جامعة الحاج لخضر بائنة ، تونس 



 رواندا و كونغوال في حدث ما مثؿ كبير بشكؿ النزاعات ظيرت ىذه ماأين التناقضات ىذه برزت نيايتيا

 (1). غيرىا و 

 ، أو محمياً  ثنياً إمتجانسة  ةمعينة عمى أنيا مجموع ةصطالحي لميوية بتعارؼ جماعيرتبط المفيوـ اإل

وىي الوعي بالذات والمصير التاريخي الواحد مف موقع الحيز المادي والروحي  أو قومياً  دينياً  أو مينياً 

في تثبيت وجودىـ والمحافظة عمى منجزاتيـ  ويمكف أف تحدد توجيات الناس وتدفعيـ  إلى العمؿ معاً 

 (2) .وتحسيف وضعيـ في التاريخ

في مفيوـ اليوية أف ىنالؾ اختالؼ في تصور مفيـو ومقومات  ات العديدةتشير األدبيات والدراس

إلى وجود تفسيرات متنوعة  ةضافإوية الجماعية واليوية القومية ، وتقسيمات اليوية، كاليوية الفردية والي

 ميما كانتنو وير  الباحث أ (3) والنفسية ةة والتاريخية والثقافيكالعناصر المادية الفيزيائي في تشكيؿ اليوية

ذه ثر مدخؿ اليوية عمى نظرية الصراع ، وكيؼ تعمؿ ىأف ىذا المطمب سيعالج إىذه االختالفات ف

 .عمى تصعيد الصراع داخؿ وخارج الدولة  و المس بكينونتياأاليويات في حاؿ تيديد بقائيا 

مف العناصر المادية والفكرية  ةمف الباحثيف توافقوا عمى جمم ف كثيراً أوفي البحث عف مكونات اليوية نجد 

 (4). برز مكونات اليويةأكؿ مف الديف والمغة والثقافة مف فمثال يصنؼ 

مور الشعبي كبيرة مف عناصر مكونات اليوية كالفف والفمك ةمجموعقدموا  الباحث أف باحثيف آخريف  وير 

يدولوجيا والقيـ الثقافية  والعادات والتقاليد ، ىذه العناصر جميعيا تساىـ في بناء األ والقصص التاريخية ،

                                                           
 ، ص 2004 الجزائر، والنشر، لمطباعة دارىوما ،الغربية والممارسة الفكر في النزاع فض :أحمد محمد الغفار، عبد (1)
20  
 34ص 2009بيروت ، ، لمنشر العربية الوحدة دراسات مركز:  التونسية والعروبة اإلسالم ، اليوية :،سالـ  البيض  (2)
   21-19، مصدر سابؽ الذكر ، ص،ص اليويةميكشممي ، اليكس :  (3)
   ar.com-www.politics،انظر الموقع االلكتروني   دور اليوية في تفعيل مسار التكامل :حيرة ،بف عبد العزيز   (4)

http://www.politics-ar.com/


ف سبب الصراع ىو الشعور بالمس باليوية أو خسارة أيفترض مدخؿ اليوية بكما .اليوية بإطارىا العاـ 

 (1). حؿولـ يتـ الوصوؿ بيا إلى  ي الماضيمؤلمة حصمت ف

نو أف يدفع بالصراع إلى التنامي أت فردية أو جماعية أو قومية مف شإف الشعور بالمس باليوية ميما كان

إفنائيا أو التعرض ليا يثير  ةما ، والمس بيا أو محاول ةد جماعوالنمو كوف ىذه اليوية تعبر عف وجو 

 (2) .دوافع المجموعة في حماية ىويتيا  مما يؤدي إلى الصراعات 

لزنوج ومف ثـ الغيتو حياء اأسود وىي يسمى بالغيتو األمريكا ما أرؼ في مثمة عمى ذلؾ ما عومف األ

وسمفادورية وتمثؿ اليوـ ىذه  ةسبانية ومكسيكسية وبرتغاليإصوؿ أحياء تضـ مياجريف مف أالسبيؾ وىي 

لما  نظراً   اتوصراع , خر حاالت تمردفراد بيف الحيف واآلمريكا الجدد ويحدث ليذه األأحياء فقراء األ

 . (3) يتمقونو مف امتياف ليويتيـ

مف المقاييس لتحديد المجموعات العرقية كالمغة والديانة  ةفي مجموع ( (Ted Robertروبيرت تيديشير 

والمساحة اإلقميمية والتنظيـ االجتماعي والثقافة  وأنظمة القيـ والرموز إضافة إلى الساللة كمؤشرات لميوية 

 (4).العرقية 

أف تتعرض إلى التمييز والقمع   أف األقميات العرقية بشكؿ عاـ يمكفف ىذا التحميؿ يعني أ حثوير  البا 

األغمبية في  أ، حيث تمج الجامدة او القمعية مف السموكيات واألنظمة ةفرض مجموعب قياـ الدولة عبر

ة ، العادات عمييـ عمى أساس الموف ، الجنس ، الديف ، الثقاف ةفرض ىوية مخالف ةالمجتمع إلى محاول

                                                           
 . 9، مصدر سابؽ الذكر، ص التعامل مع النزاع فيشر وآخروف  (1)
، 1995 مدبولي، القاىرة ،   مكتبة ،الشامي  وسامية الحكيـ عبد مجدي ترجمة ،خطر في أقميات : روبيرت حار، تيد (2)

 .132ص 
 .122، مصدر سابؽ الذكر ، ص اليويةميكشممي ، أليكس:  (3)
 .52مصدر سابؽ الذكر ،  ص التعامل مع النزاع ، فيشر واخروف :  (4)



الوسائؿ  ةالتجمع حوؿ اليوية مف أجؿ حمايتيا عبر الدفاع عنيا بكاف ةوالتقاليد ، ومف ىنا تبدأ مرحم

  .المتاحة 

عتبروا أنفسيـ يوغسالؼ في سنة اباألماف، فالناس الذيف  يضعؼ الشعور إف ارتباط اليوية بالصراع

كمما زاد الخوؼ رفع الناس و  .أصبحوا بوسنيوف بعد انييار الدولة ثـ مسمميف بعد تفكؾ البوسنة  1988

د يتغير اإلحساس باليوية بسرعة األماف ، فعند الشعور بالخوؼ والتيدي منيـ أنيا توفر ليـ شعارات  ظناً 

الصراعات  في نشوبستغالؿ لإل اً بذلؾ تصب  ىذه اليوية مصدر و  نتماءف اإلنساف يحتاج إلى اإلأل

 (1). ستغالؿواستخداـ القوة عبر اإل

 أف عمى الحضارات بنى نظريتو صداـصاحب نظرية   (Samuel Huntingtonىانغتوف ) صاموئيؿ

 الدولية السياسة النزاعات في ستحدث حيث ، ثقافياً ًا مصدر  سيكوف المستقبمية لمنزاعات األساسي المصدر

 المعارؾ المستقبمية خصوصاً  خطوط الحضارات بيف الفاصمة الخطوط ستكوف مختمفة وحضارات أمـ بيف

 الثقافية قيميا أف تدعـ الغربية الدوؿ عمى ولذلؾ ،والكونفوشيسية اإلسالمية والحضارتيف الغربية الحضارة

 والعسكرية االقتصادية بالقوة احتفاظيا مع ىيمنتيا عمى لمحفاظ عالمية كقيـ والميبرالية بالديمقراطية المتعمقة

 (2) .مصالحيا لحماية الضرورية

في طريقيا لتحؿ مكاف األيديولوجيات السياسية  والدينية نيةثأف اإل مف خالؿ نظريتو ىنتنغتوف يؤكد،

 صاموئيؿيؤكد ، و لخارجي ا وأساسية في ىوّية الشعوب عمى المستو  الداخمي   والفكرية  كعناصر

 في مجموعاتانتمائيـ وتجمعيـ  ىوّيتيـ أكثر فأكثر مف خالؿالناس يحّددوف ف أفي نظريتو  ىانغتوف

اإلثنيات، ويغذي شكؿ  سياسة ة المحمية لمتحوؿ إلىوىذا يؤثر في مسار السياسإثنية أو طوائؼ دينية 
                                                           

  50التعامؿ مع النزاع ، مصدر سابؽ الذكر ص  :فيشر واخروف  (1)
 مصردار االدب لمنشر ،  الشايب، طمعت ترجمة ، العالمي النظام صنع إعادةالحضارات  صدام صمويؿ :ىنتغنتوف (2)

 395ص 1998



و دمجيا أدي في الدولة تطرؼ ىذه اإلثنيات النظاـ السياسي وشكؿ الحريات والنظاـ االجتماعي واالقتصا

 (1)داخؿ جسـ الدولة 

كتفي تى التحوؿ االجتماعي أو بمعنى ال يدؼ فقط إلتال النزاعات القائمة عمى اليوية  فوير  الباحث أ

مف الحريات ولكف يذىب في تغيير الواقع السياسي و االجتماعي أو االقتصادي أو الحصوؿ  عمى المزيد 

كاليوية التركمانية واليوية  و تقاسـ السمطة المركزيةأة نشاء دويالت صغير كإبعد مف ذلؾ أإلى ما ىو 

 األمازيغية ، والكردية 

 ليست معطى فيي معقد، مفيـو اليوية أف ةالقاتم اليويات كتابو في معموؼ أميف يعتقد اإلطار ىذا في

 قمقاً  أوجدت العالـ يعيشيا الجذرية التي والتحوالت المتسارعة والعولمة ،باستمرار وتتحوؿ  غييرتت بؿ ثابتًا،

 وفي لميوية جديد مفيـو في مستعجؿ بشكؿ يجب التفكير وليذا اليوية، إلى الحاجة مف  قوَ  وجوديًا،

 وفقداف لميوية الميووس التأكيد بيف الصعب الخيار مأزؽ مف لمخروج لمديناميات اليوياتية جديدة مقاربة

 يكوف وفي داخميا االنتماءات كؿ تجمع ىوية بروز تشجيع ضرورة ومف ىنا تأتي .أي إحساس بيا

 إقصاء إلى ذلؾ يؤدي أف لكف دوف البشر، لكؿ الرئيسي االنتماء ىو اإلنسانية الجماعة إلى نتماءاإل

 (2)وفرد شعب بكؿ الخاصة المتعددة االنتماءات

 بروز عؿمف اسيةوالسي االجتماعية التفاعالت تشكيؿ في الثقافية لمعوامؿ قوياً  صعوداً  ثمة أف يبدووعمى ما 

 الصراع شي تال إف .بينيا ما وفي المجتمعات داخؿ حادة اعيةر ص  أبعاداً  واتخاذه الثقافية اليوية مفعوؿ

 الطابع ذات النزاعات لعودة قوياً  نَفساً  أعطى ةواإلثني القومية اليويات جديد مف أحيا ،األيديولوجي

 عف تبحث الدوؿ بعض داخؿ الجماعات بعض راحت حيث العالـ، مناطؽ مف العديد في اليوياتي
                                                           

 392-390المصدر السابؽ ،ص ص (1)
، ترجمة الكتور نبيؿ محسف ،ورد  لمطباعة والتشر  قراءات في االنتماء والعولمة،  اليويات القاتمةمعموؼ ، أميف :  (2)

 . 125 ، ص  1999،  1والتوزيع ، دمشؽ ، ط



 ربما عّدة وطنية كيانات أف كما ةدع دوؿ تفكؾ إلى أد  ما الثقافية، الذاتية وخصوصياتيا القومية ىوياتيا

 متعّددة عوامؿ اليوية إلى العودة نحو العالمي النزوع ىذا وراء كاف ولقد. التفكؾ إلى طريقيا في ىي

 . (1) جميعاً  وتحديدىا إدراكيا يصعب

ليات ادراكية ومعرفية وسموكية عمى مستو  آما ينطوي الصراع عمى  عف المصدر غالباً  بغض النظر

دراؾ ف اإلأويخبرنا مدخؿ اليوية االجتماعية ، ولية دلى تفاقـ الخالفات الإمما يؤدي  ةالفرد والجماع

مف الخالفات بيف الجماعة  ةلى اثارة مجموعإقؿ سيؤدي ألى  سياؽ تنافسي إسيط لتصنيؼ الجماعة بال

لى حاجة الفرد لمحصوؿ عمى ىوية اجتماعية إنفسيا ويرجع ذلؾ  ةداخؿ الجماع ةمما يتنج عنو محابا

لى التركيز العرقي لقبوؿ وتمجيد مف يشبيونيـ إالعرقية كيؼ تميؿ جماعة اليوية  ايجابية ويوض  مفيوـ

 . (2)داخؿ المجموعة ورفض مف ال يشبيونيـ 

نظرية الصراع الحقيقي بيف الجماعات العرقية كنتيجة لمصراعات الموضوعية بيف المصال  تنظر    

برفع  ساسياً أ دراؾ التيديد دوراً إجراء يمعب فيو إىدافيا وىو أالتنافسية بيف الجماعات لتحقيؽ  والتفاعالت

ف ىنالؾ تاريخ ذا كاإالجماعة خاصة عف  لمجماعة وخمؽ العداء ضد الخارجيفيف مالتضامف بيف المنت

 (3)سابؽ لمتنافس بيف الجماعات

 ر فييا عماؿ الوحشية في العالـ تتغذ  عمى وىـ ىوية متفردة ال اختياف كثيرا مف النزاعات واألأوالواقع    

القو  السحرية ليوية مزعومة السيادة والييمنة تحجب كؿ االنتماءات  ةثار إشكؿ أخذ وفف بناء الكراىية ي

و مشاعر أنساني إي تعاطؼ أف تيـز ألمقتاؿ يمكف  مياالً  مالئماً شكال ً  اليوية تعطي ىذهخر  وعندما األ

                                                           
،  2010، اوكتوبر  7فاؽ المستقبؿ ،  العدد آ ة، مجم من الوحدة الى التعدد ةنحن والعالم  اليوي :سعدي ، محمد  (1)

    81ص 
(2)

 Sidanius, J., and Pratto, F. Social Dominance: An Intergroup Theory of Social 

Hierarchy andOppression. New York: Cambridge University Press, 1999.p24 
(3)

 Tajfel, H., and Turner, J. “An Integrative Theory of Intergroup Conflict.” In S. Worchel 

and W. G.Austin (eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations. Chicago: Nelson-

Hall, 1986.p45 



 مصنوعاً  عنيفاً  ف تكوف صراعاً أفوسنا بشكؿ طبيعي والنتيجة يمكف فطرية قد تكوف موجودة في ن ةشفق

 .(1)داخؿ الوطف 

 ةلى ىوية ناضجة متكاممإالوصوؿ فراد والجماعات والثقافات لكي يتاح لأل أنو ممييليكس ميكشأ وير    

 أاليجوـ وتبني سموؾ يقوـ عمى مبد وأيرورات الدفاع صعمييا مف ىذه الزاوية التخمي عف حيث يتوجب 

ىنالؾ  حاسيس اليوية البنائية بالتطور لدييـ ويضيؼألالحوار حيث يتوجب خمؽ الشروط التي تسم  

وينطمؽ ذلؾ البرنامج مف والمرغوب المنحى اآل ضرورة لبناء برامج ونشاطات تسم  بتطوير اليوية في

بيف الكراىات  ةوبكؿ وضوح مف تحميؿ الوضعية واالىتماـ باحتياجات اليوية بالعمؿ عمى توازف مف العالق

 (2)الخارجية والقدرات الداخمية والغايات المرغوبة 

ختيار وتشكؿ و باألأبالوراثة  عضاء في جماعات اجتماعية سواءً أفراد ىـ جميع األأف  تايمور وير        

يعتقد الكثير مف حيث رد االجتماعية محددات الجماعة التي يحمميا الفرد المحور المركزي ليوية الف

ف تقدير الفرد لذاتو يرتبط بعضويتو أنظرية اليوية االجتماعية ، اصحاب النظريات بما في ذلؾ واضعو أ

 (3) في الجماعة

لى التقييـ الجيد الذي يحصؿ عميو مف الجماعة والمقارنات الفردية إلذلؾ يحتاج تقييـ الفرد االيجابي لذاتو 

خر  عمى ذلؾ ، يساعد المناخ الجماعات العرقية عمى عرض المركزية العرقية ، مع الجماعات األ

خر  مع قوميات األازدراء الويساعد الجماعات الوطنية عمى عرض القومية والتفاخر والوفاء لوطف الفرد و 

 .(1)ف نكوف عمى مستو  التجمعات الكبر  لرؤية ممارسة ىوية الجماعة ذلؾ ال نحتاج أل

                                                           
، ترجمة سحر توفيؽ ، مجمة عالـ المعرفة ،المجمس الوطني  الحتمياليوية والعنف وىم المصير  :صف ، امارتيا  (1)

 11، ص  2008لمثقافو والفنوف ، الكويت ، 
(2)
  172، مصدر سابؽ الذكر ،ص  اليوية :ممي ، اليكسيميكش 

(3)  Taylor, D. M., and Moghaddam, F. M. Theories of Intergroup Relations. (2nd ed.). New 

York: Praeger,1994.pp 78-91 
 
(1)

 Ibid, 78-91 



تعمد كثير مف اليويات  ذتجاوز البعد المحمي داخؿ الدولة إىذه ت ةف عممية المقارنوير  الباحث أ

 ةوتقاتؿ ىذه اليويات الستحقاقاتيا المشروع ةطار الدولخر  خارج إنفسيا بيويات أ ةمقارن لىالمظمومة إ

 .خر  مماثمة مستعينة بتجارب أ

دارات حزاب السياسية واإلنظمة العممية واألتشعر جميع الجماعات المينية واأل وفي ىذا الشأف    

التي  ةالشوارع بيويتيـ لمجماع اعماؿ والفرؽ الرياضية ومجرمو الحكومية وجماعات الضغط ورجاؿ األ

ف التعبير عف أىو  جتماعيةف الجانب المظمـ مف اليوية اإلإخر  ، مى عالقاتيـ بالجماعات األتؤثر ع

نيـ مما أوالتقميؿ مف ش ةفيو اتجاه الزدراء الخارجيف عف الجماع ةلتزاـ والتعاطؼ تجاه المنتميف لمجماعاإل

 .(2) خالفاتالمواقؼ التي تنطوي عمى  يساىـ في الصراع بيف الجماعات في

 اندماج و تكامؿ مف األوروبية الوحدة لو وصمت ما ير  البعض أنو رغـ وروبية ة األلى الحالوبالنظر إ   

ال اف الحدود إ الحالية السياسية الحدود ذوباف فرغـ وشاممة، موحدةثقافة  إلى تصؿ لف األخيرة ىذه أف إال

 األوروبية الدوؿ و الشعوب أصبحت إذا إال األوروبية األمة أبداً  تتحقؽ الثقافية والدينية الزالت قائمة ولف 

 . (3)ة واحد بمغة ناطقة و واحد مذىب و واحد ديف ذات

لى مثؿ إف يصؿ أال يمكف لمجتمع لـ يتتمكف اي مجتمع و  ذ إفيو  وير  الباحث اف ىذا القوؿ مبالغ جداً 

 . ة فكريا وثقافيامجساـ المسنجف الصراع ينشأ حتى في داخؿ األأنسجاـ ، و ىذه الحالة مف اإل

 إلى بحاجة كما يراىا الباحث داخؿ الدولة  وجود اليويات بعناصرىا المتنوعة في التعدد فوبيذا الصدد فإ

واألنظمة االجتماعية والسياسية واالقتصادية ، التي تصب في المساىمة السميمة  اإلدارة والنظـ مف نمط

مدخؿ رئيسي  أنيا تتحوؿ إلى اليامشية اليويات وقد أثبتت ، المتبادؿ حتراـواإل الحوار تطوير قيـ في

                                                           
(2)

 Ibid,89 
 التوزيع، و النشر و الترجمة و لمطباعة األمة دار شركة المغالطات و الحقائق الوطنية اليوية : أحمد  نعماف بف (3)

 .41-40ص نشر، سنة بدوف الجزائر، 
 



الحرية والمساحة الحقيقة  منحيا بينما ستبعاد واإل والقير القسر لىإحينما تتعرض لكثير مف الصراعات 

 .سس تصعيد الصراعاتحد أىـ أكأ عف اليوية لمتعبير عف نفسيا يساىـ في الحد مف الصراعات الناتجة

 

ومتكامؿ ، وضمف أنظمة ولوائ   ج حكومي واض  برنام ضمفتي أيويات يلف دعـ اأحث باير  ال كما  

تعكس إىتماـ الدولة باليويات المتعددة داخؿ كيانيا دوف تمييز أو ات وقوانيف وممارسات فعمية اسوسي

مية ، ليتسنى ليا يـ وادماج اليويات واألقميات في برامج المؤسسة الرسوذلؾ مف خالؿ دعـ التعم، محاباة 

التعبير عف نفسيا ضمف مساحة مكفولة بالقانوف وعبر فت  قنوات حوار متواصمة لإلطالع عمى ىمـو 

 مشاكؿ واحتياجات ىذه اليوايات بشكؿ دائـ ومستمر .و 

 نتكاووير  الباحث أف المجتمعات الغربية  ساىمت في عممية اندماج اليويات بشكؿ ال بأس بو   

اث ر لميوا ،لثقافيةور اذػػجػػلوا يوية ػػلابينيا  ٍػػعمى قضايا م تركز، باليوية  لمتعمقةابية وروألا ىلتعميامج اشب

بية وروألالنيضة وا ات الغربية ،ر لحضااوالتي تجسده ميد ، بيةوروألا كياناتلا ٍبيؾ شلمشتالثقافي ا

الكيانات األوروبية خاصة  ذهػػى بيف  تصال  قخم،  مجاشلبا أىداؼ ىذه  ٍبي ٍمف كا. وتنويرلا شعصو

عبر ما يسمى بالمدارس  بعد الحرب العالمية الثانية . وخير نموذج يمكف عرضو ىو النموذج البريطاني

 الخاصة التي تحتؿ ثالثة أرباع المدارس في بريطانيا .

 مدخل االحتياجات اإلنسانية، والحرمان النسبي :  المطمب الثاني

 النزاعات وأف إلشباعيا يسعوف أساسية احتياجات لدييـ البشر جميع أف افتراض عمى يقـو المدخؿ ىذا  

 يعوقوف آخريف ىناؾ أف أو إشباعيا يمكف ال األساسية احتياجاتو أف اإلنساف يجد وتتفاقـ عندما تحدث

 يى ىاألول إشباع عدـ أف ويروف ،والمتطمبات بيف االحتياجات النظرية ىذه امؤيدو  ويفرؽ ،إشباعيا

 تفضيؿ ولكف أساسي ىي احتياج لمطعاـ الحاجة إف المثاؿ، سبيؿ عمى .الثانية توليس النزاعات مصدر



يمكف  المتطمبات بينما ليا بديؿ ال األساسية فالحاجات .احتياجاً  وليس متطمب ىو الطعاـ مف معيف نوع

  (1)..بديالً  ليا نجد أف

 ىذه أحد بأف الجماعة أو الفرد يشعر عندما تحدث الصراعات أف مدخؿ ير  الباحثالا ليذ وفقاً  

إشباع ىذه وعممية البحث عف ، ، أو محؿ تيديد أو مشبعة  ةكافي المطموبة والضرورية غير االحتياجات

ىذه  ةلى استخداـ العنؼ والقوة في حاؿ لـ تستطع الدولة تمبيإت األساسية يساىـ في  المجوء االحتياجا

ا عامؿ البقاء ىما توصؼ ىذه الصراعات بالصراعات العنيفة ألنيا تشكؿ في جوىر  االحتياجات ، وغالباً 

 .  والدفاع عف حؽ ال يمكف المساومة عمية إطالقاً 

اجتماعي  لالحتياجات الجماعية سيفضي بصورة شبو مؤكدة إلى صراع ف ىذا المدخؿ ير  أف التنكرإ

لة، ال محا لمجموعة إثنية سُيفضي،  اجات إنسانيةالجبرية الحتمية الحسـ بأف إسقاط احتي فإَنو مف باب

 (2) لى تحقيؽ احتياجاتياإإلى وقوع مواجية ضارية ترمي 

مخص ىذه الحاجات كما يراىا حيث تت االنسانية يرمية الحاجاتببوضع بما يسمى   ماسموأبراىاـ قاـ 

 ةوحاجات التصور الذاتي كالثقماف واء والغذاء ، وحاجات األي: الحاجات الفيسيولوجية كالماء وال ماسمو

وحاجات  والتسام   نينة والمحبة ،ألى الطمإلى حاجات تحقيؽ الذات والحاجة ة إضافإوالقوة ، والسيادة 

 .(1)  التصور الذاتي
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حيث  1990 بورتون و جزئية منيا ركيزة نظرية الحاجات البشرية التي جاء بياأ ماسمو تعتبر نظرية

ا لـ يتـ طرح الحاجات مكانية فض النزاع بشكؿ بناء مإساسية ليذا التوجو عمى عدـ تنطوي الحجة األ

 .(2) رضاء كؿ طرؼطراؼ والتعامؿ معيا إلساسية الخاصة باألالبشرية األ

عمى أف الحاجة  ،والحاجات ىي األسباب وراء كؿ سموؾ وكؿ إنساف لو عدد مف الحاجات تنافس بعضيا

األقو  أو الدافع األقو  ىو الذي سيحدد السموؾ، فالحاجة األقو  في وقت معيف تؤدي إلى سموؾ معيف 

ما ال تدفع الشخص ليحقؽ األىداؼ المتوقعة منو، كما أف  والحاجات المشبعة تنخفض في حدتيا وغالباً 

انضيٍ الحاجات التي يجد الشخص استحالة تحقيقيا تضعؼ قوتيا عمى مر
(3) 

يفيـ بشكؿ مباشر سبب تورطيـ في ‘و ال أراع ال تعبر بالضرورة بشكؿ سميـ ير  الباحث أف أطراؼ الص

ر أمرحمة المواجية ، ىي بدوافع  الثلى إالصراع  صعودف سبب أىذه الصراعات ، فربما يظف البعض 

و التوجو الفكري ، ولكف أ ،يالسياسو بسبب النظاـ أارة ، أو موازيف الرب  والخسارة ،أو االنتقاـ ، أو الخس

ىذه االحتياجات اإلنسانية ىو  ةف ضعؼ تمبيأؽ لدوافع ىذه الصراعات ربما يجد التحميؿ السميـ والعمي

 .العامؿ الحقيقي لنشوء ىذه الصراعات وتطورىا 

قد نشبت ، فاألساسية لمدولة  مف جزء أساسي مف مدخؿ االحتياجاتف الحدود واألإوعمى المستو  الدولي ف

اليند  عشرات الصراعات الدولية نتيجة قضايا الحدود واألمف ، مثؿ الصراع ما بيف موريتانيا والسنغاؿ ،

ثيوبيا ، وغيرىا العديد مف الصراعات التي أودت بحياة المالييف مف البشروأ، وباكستاف ،اإلكوادور  ريتريا وا 
(1). 
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 Rothman, J. Resolving Identity-Based Conflict in Nations, Organizations, and 

Communities. SanFrancisco: Jossey-Bass, 1997.p108 
 .105-103ص ،1976 القاىرة شمس، عيف مكتبة ،العممية واألسس األصول اإلدارة: اليواري سيد (3)
 

  131ص  مصر سابؽ الذكر ،، مدخل الى فيم تسوية الصراعات :فالنستيف ، بيتر  (1)



أطراؼ الصراع إلى الحرب المدمرة واستخداـ القوة المفرطة في التعبير  ةنزع مف رغـنو بالوير  الباحث أ

لسممية عبر يا إال أف الكثير مف ىذه الصراعات وجدت طريقيا إلى الحؿ وذلؾ بالتسوية اتعف احتياجا

في تسوية ىذه  مضاعفاً  ويبذؿ المجتمع الدولي جيداً  ،و المجوء إلى التحكيـأمجمس األمف والوسطاء 

 .الوقائيةالسممية كالدبموماسية  الصراعات عبر الوسائؿ

 أو الرضا عدـ نتيجة أالصراع ينش فأوالتي تر   سبي في داخؿ المجتمعلة الحرماف النأبالنظر الى مس   

 ما عادةف . التوقعات والطموحات واإلمكانيات لمدولة ةالشعوب خاصة في تمبي لد  بالحرماف اإلحساس

 أو، حرب في االنتصار بعدخاصة ت والتطمعا التوقعات مستويات ترتفع فييا بمراحؿ تمعاتلمجار تم

ف التفاوت ما أبرز مؤسسي ىذا التحميؿ أحد أ (Ted Gurr)ويشير  .طبيعية و كارثةأ،اجتماعي  تغيير

مكانيات الدولة محرؾ أساسي وحقيقي لمثورات المجتمعية ، فك مما زاد حجـ بيف توقعات الشعوب وا 

 تتسع الموارد داخؿ الدولة كمما زادات التوجيات نحو الصراعات وعندما تتزايدالتوقعات وضعفت حجـ 

 .(2) واإلمكانيات التوقعات بيف اليوة

 قد والجماعات الدوؿ بعض منو تعاني الذي النسبي الحرماف أف مسألة محمد عبد الغفارالدكتور  وير 

 الحصوؿ ألجؿ الدولي السياسي النظاـ النظاـ عمى التمرد إلى الداعية اليامة األساسية األسباب مف يكوف

 كاألمف األساسية حاجاتو مف اإلنساف فحرماف(1)  اآلخريف ألعضائو يكفميا التي والتسييالت المزايا عمى

 خريفاآل إىماؿ ، إذ أف الموارد محدوديةندرة و  ظؿ في خاصة الموارد توزيع في العدالة و والرفاىية

 ىذه فأب اً عمم ةالميمش الجماعات بيف التوتر ويخمؽ اإلحباط يولد ديناميكية األقؿ المناطؽ وتيميش

 .(2) يةاألغمب تمثؿ خيرةاأل

                                                           
(2)

  Gurr Ted , Why Men Rebel  Princeton: Princeton University Press. 1970.pp319-322 
، 1،ج1طدار ىومو لطباعو والنشر ،الجزائر ، الغربية، والممارسة الفكر في النزاعات فض عبد الغفار ، محمد ، (1)

 17 ص  2003
 18ص نفسو ، (2)



واحدة مف أىـ تفسيرات و  مف مدخؿ االحتياجات اً جزء تعتبر الجغرافيا السياسيةعمى المستو  الدولي 

بيف الدوؿ ، إذ يعود مصطم  الصراع عمى األرض إلى الفكر الكالسيكي المتعمؽ  الصراعالمجوء إلى 

سيطرة عمى  ية كبر  بحيث تضمف السيطرة عمييابالعالقات الدولية ، إذ تكتسب بعض األراضي أىم

 و معابر التجارة الدولية أو الجزرأاإلنسانية كالسيطرة عمى البحار  االحتياجات ةالمصادر األساسية لتمبي

 (3).با و ور أسيا و آة  كتمؾ األراضي الواقعة ما بيف اإلستراتيجي

مرئية الدافعة لمصراع الغير يتطمب معالجة الظروؼ الكامنة و  منع الصراعات العنيفة وير  الباحث اف

، وعدـ اكتراث الدولة باالحتياجات توزيع المصادر واإلقصاء الجماعي وعدـ اإلنصاؼ في ،كالفقر

الرئيسية كما ىو الحاؿ في دوؿ إفريقيا ، أو بعض الدوؿ العربية التي تشيد صراعات عنيفة اإلنسانية 

ىتماـ بالطبقات موارد الدولة  لنفسيا دوف اإل ةنتيجة األنظمة الدكتاتورية التي عمدت إلى االستئثار بكاف

 المعدومة والفقيرة.

 الموارد وندرة كالفقر الجماعات لمطالب اإلستجابة عمى الدولة قدرة مف تحد أخر  عوامؿ توجد قد كما

 بالنظاـ الدولة عالقة تتأثر كما .الموارد تمؾ عمى التنافس بسبب العداوة ولدتتف ،المتزايد السكاني والنمو

بأف الدوؿ التي تحقؽ فييا الحاجات األساسية لشعوبيا بصورة معقولة " فموجؿ"وفى تفسيره لمصراع، يقوؿ 

مف الناحية السيكولوجية لمصراع والحرب مف تمؾ الدوؿ التى يسيطر عمى شعوبيا  تكوف أقؿ استعداداً 

العنؼ والميؿ إلى التدمير إنما يمثالف الناتج " فيقوؿ بأف  أما أريؾ فروـ. الشعور بعدـ الرضا أو الضيؽ

ت القومية والحتمي لمشعور باإلحباط الذي ينشأ عف الصدمة الناتجة عف خذالف اآلماؿ والتطمعا التمقائي

 .(1) " لسبب أو آلخر

                                                           
  138، مصدر سابؽ الذكر  ص  مدخل الى فيم تسوية الصراعات: فالنستايف ، بيتر  (3)
 57ص  سابؽ مصدر ،واألنواع لألسباب النظرية األصول فى دراسة:  الصراع مفيوم محمود، منير بدوي، (1)



بموضوع المصال  وحاجات اإلنساف بصورة كبيرة في إطار فيـ وا اىتم مف العمماء راً يف كثوير  الباحث أ

نما  .أعمؽ لمداخؿ الصراع وكانت غاية العمماء في ذلؾ ال تقتصر عمى وضع حد لمصراعات فحسب وا 

المجتمعات  لتكوف محمية  اتالتي تقوـ عمييا كيان المصال   واالحتياجات  األساسية أيضًا تحديد وتوجيو

 .بقوة  العدالة وتمبية الحتياجات الفرد والمجتمع 

ف ىذه النظرية  أ (Ramashray Roy) رامشاري روي في بحثو التحميمي حوؿ طبيعة ىذه النظرية ير  

وذلؾ ألنيا تر  أف الحؿ الجذري لمصراعات . الرئيسية لمتحميؿتقوـ عمى جعؿ اإلنساف الفرد ىو الوحدة 

صحي  أف وسائؿ تمبية الحاجات قد تختمؼ مف ثقافة ومف . يتمثؿ في تمبية الحاجات األساسية لإلنساف

الحاجات أو تمبيتيا بطريقة غير مرضية ىما السبباف  سد بيئة إلى أخر ، إال أف عدـ القدرة عمى

 (2).المجتمع البشريالجوىرياف لمصراع في 

نما ىي ميمة ألنيا ف أRamashray ROY  ويتابع   حاجة الفرد ليس القصد منيا ترضيتو فحسب، وا 

المحمي  عمى الصعيد تحدد الشروط الضرورية لبقاء المنظمات االجتماعية في انسجاـ في كؿ مستوياتيا

أف كؿ نػزاع ينشأ يحمؿ في طياتو إذ أي أف التركيز عمى حاجة اإلنساف كوحدة رئيسية لمتحميؿ، . والدولي

أف ىذه  ، أو ألف النػزاع ينشأ بسبب فشؿ طرؼ معيف في رعاية تمؾ الحاجات قضية تمبية الحاجات

 (1).بطريقة مرضية ىتمب‘لـ  الحاجات

ذ إاالت الصراعات العنيفة والمسمحة وضوحا في حأكثر تبدو  االحتياجات اإلنسانيةف أ ويعتقد الباحث

مدمرة عمى حياة البشر يصعب السيطرة عمييا ، وكمما قامت الدولة بسد ىذه  راً اثآتترؾ ىذه الصراعات 

، وميما يكف دوافع الصراع تخفيض مستو  حدة الصراع ونتائجو السمبية االحتياجات كمما ساىمت في 

                                                           
(2)

 Roy, Ramsharay. “Social Conflicts and Needs Theories: Some Observations.” In John 

Burton, ed., Conflict: Human Needs Theory. New York: Macmillan,1990.  ,p129 
(1) Ibid,p 130  



االحتياجات نية يتفاقـ بشكؿ كبير في حاالت الحروب ، وتشكؿ ىذه إال أف  مدخؿ االحتياجات اإلنسا

ر أو التحوؿ إلى استخداـ العنؼ ، فيصب  عامؿ الوجود والبقاء ىو الدافع الحقيقي أفرصة لالنتقاـ أو الث

 .ميما كاف شكميا  ةممارسات ممكن ةألي

 وكيمة أموس فاليريأوتشا  تقوؿ   اإلنسانية الشؤوف لتنسيؽ المتحدة األمـ التقرير الصادر عف مكتب في

 األشخاص عدد في حاداً  ارتفاعاً  2014 عاـ في رأينا قد" اإلنسانية لمشؤوف المتحدة لألمـ العاـ األميف

 وأمنية سياسية عواقب مف يعانوف الذيف الصراع، مف المتضرريف العالـ مناطؽ في يعيشوف الذيف

نسانية وتنموية واقتصادية ىـ و  ،العنؼ مناطؽ مف األفراد مف المالييفوتمثؿ ذلؾ في  فرار   وخيمة وا 

  سوريا، في المثاؿ سبيؿ عمى يحدث ما وىذا  ،الحياة قيد عمى لمبقاء اإلنسانية المساعدات عمى يعتمدوف

ثيوبيا السوداف، وجنوب   .(2) وغيرىا  الكونغو وجميورية وتشاد، الوسطى، أفريقيا وجميورية وكينيا، ،وا 

 

 المطمب الثالث : مدخل الدين 

 ال و الدراسة و التقصي و البحث مف المزيد لىإ بحاجة تبقى الديف مكانة ير  الكثير مف الباحثيف أف

 بعض ثقة تراجع بعد بقوة و الديف عودةت سجم حيف تاله ما و العشريف القرف مف األخير العقد في سيما

 .(1)التنمية تحقيؽ و الخالص عمى اتيوقدر  العصرية يديولوجياتاأل

مف  الصور والقصص التاريخية التي توض  عالقة الديف بالصراع كثيرة ومتعددة ، بدءاً  وير  الباحث أف

 ناس ، مروراً متثاؿ ألمر اهلل عز وجؿ في الجنة ، إلى الصراع ما بيف األنبياء والدـ لإلآرفض سيدنا 

                                                           
(2)
َذاء  2015يكرة االيى انًرذذج نرُسٛق انشؤٌٔ االَساَٛح أذشا ، َظشج ػايح ػهٗ االٔضاع االَساَٛح فٙ انؼانى أَظش 

اَظش انًٕقغ االنكرشَٔٙ  2016\3\10يٕدذ نذػى انًرضشٍٚٛ يٍ انكٕاسز ٔانُضاػاخ ،َسخح انكرشَٔٛح يسرشدج تراسٚخ 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/GHO-excerpt-

AR_0_0.pdf 

، مصدر سابؽ الذكر ،  تحميل النزاعات المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في العالقات الدوليةبركاف ، اكراـ : (1) 
  97ص 



 إلى الصراع ما بيف الديف والدولة ، أو حتى الصراع ما بيف الديف  ، ووصوالً  يةبالصراع ما بيف اآلل

 .راع في التاريخ اإلنساني القديـ عقد مراحؿ الصأالواحد ، كميا صور وأحداث جسدت 

 كبيراً  توفر الديانات في العالـ اإللياـ لكثير مف الناس ، ويظير المتدينوف في كثير مف الحاالت اختالفاً 

في ثقافتيـ ، فما حدث في رواندا مثال حينما كانت كنائس رواندا تدعو إلى و في سموكيـ عف العامة 

 (2)السالـ والمصالحة إال أف كثيرا مف الرىباف والراىبات انخرطوا بنشاطات وعمميات التطيير العرقي 

ب الديني الموجو والذي مف مداخؿ نظرية الصراع ، فالخطا وخطيراً  ىاماً  الديف مدخالً  فوير  الباحث أ

حداث التاريخ اإلنساني مميء باألو جتماعيو يساىـ في تصعيد وتأجيج الصراع ،إيخدـ أجندات سياسية أو 

التي نشأت نتيجة توجيو الخطاب الديني وتبرير القتؿ والعنؼ عبر الرسائؿ الدينية ميما كاف  ةالصراعي

نتيجة األرض والمصادر المالية إال أف ىذه الصراعات حقيقة الصراع سياسي أو اقتصادي ،وقد تكوف 

 .غمبياأىذه الصراعات تبريرات ومرد ديني في  ةلكاف

ا في عصور قديمة بشكؿ سمبي ، واستخدمت كيطاب الديني في كؿ مف أوروبا وأمر الخ استخدـتـ لقد 

العنصرية حتى منتصؼ النصوص الدينية إلذكاء الصراع الطائفي وتبرير العبودية وىضـ حقوؽ اإلنساف و 

القرف الثامف والتاسع عشر ،ورغـ أف جميع الديانات نصت عمى منظومة كاممة مف التسام  واالنسجاـ 

لخدمة أجندات سياسية أو تبرير مقاصد  ونبذ العنؼ والتطرؼ إال أف تأويؿ ىذه النصوص بقي حاضراً 

 .(1)بالحكـنفراد ذ اآلخر واإلبأصيؿ الدكتاتورية ونىدفت إلى ت ةسمبي

                                                           
،ترجمة نضاؿ الجيوسي ، شبكة  التعامل مع الصراع ، ميارات واستراتيجيات لمتطبيق :فيشر ، سيموف واخروف  (2)

 . 48ص ، 2007راـ اهلل ، المنظمات األىمية الفمسطينية ، مؤسسة الناشر لمداعية واإلعالف ،
والفنوف   ة، ترجمة سامي خشبسو ، مجمة عالـ المعرفة ، المجمس الوطني لمثقاف قصف العقولتايمور ، فيميب :   (1)

 . 22، ص 2000، سنة  256العدد  ، الكويت ،واالداب 



مضطيدة تبدأ ىذه المجوعات بالتشكؿ لمدفاع عف ىويتيا و  فةنيا ضعيأحينما تشعر األقميات الدينية ف

فييا ، حيث تبدأ ىذه المجموعات بحماية ىويتيا الدينية والرغبة في  الدينية ، ويكوف الديف محركا أساسياً 

ذييف في ىضبة التبت في الصيف، وأتباع  االستقالؿ وتحقيؽ حكميا الذاتي ومف األمثمة عمى ذلؾ  البو 

 (2). في الواليات المتحدة" أمة اإلسالـ "منظمة لويس فرقاف 

، خاصة أف األدبيات التي تتحدث  ليس بالسيؿ  ف عمميو تتبع دور الديف في الصراع أمراً أير  الباحث و 

وجود دور بارز لمديف  فم ، وال تكاد تخمو حضارة إنسانية منذ نشوء الخميقة  عف ىذا المدخؿ ضخمة جداً 

أفعاليـ الصراعية بتوفير نصوص وصور دينية  ةفي الصراع ، فقد برر المموؾ عبر التاريخ اإلنساني كاف

مف  اءً أشكاؿ الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، ابتد ةفي كاف تبريرية ، وقد كاف اإللو حاضراً 

 .بنتائج الموقؼ الصراعي كالخمود والغنائـ الدعاية لمحرب وانتياءً 

يظيروا عظمة معبدوىـ ، حتى أف ‘عف اإللو أشور لكي  فاألشورييف مثال شنوا صراعات دامية دفاعاً 

ت قصور المموؾ األشورييف كانت أشبو بالمعابد الصاخبة تجسد العالقة ما بيف السياسة والديف ،ووصف

 ف مصدر التشريعات ومصدر الموقؼ الصراعي يرتبط ارتباطاً أي أ المرحمة بالغطاء اإلليي،ىذه 

يخدـ  حيث أف الممؾنية بعد الممؾ ثا ةمرحمك(  الديف ) أما المرحمة الثانية فيأتي اإللو .باإللو مباشرا ً 

ب الديني لخدمة الوالء سمطة اإللو في موقفو الصراعي تماما كما ىو الحاؿ لد  الفراعنة الذيف بثوا الرع

 .(1)الممكي والطبقة االرستقراطية الحاكمة 

كما  لياـ حماسة الجنود يتطمب استحضار الرموز الدينية ، تماماً إف أدرؾ المموؾ والقادة العسكرييف ، أ

 مف مصنوع إنساني برأس مزودا مدربا ثعبانا  المعارؾ  قبؿ إحد   استخدـ فعؿ اإلسكدنر األكبر حينما

                                                           
 . 48 نفسو ص  (2)
  37، ص  المصدر السابؽ    (1)



 أفعى عمى شكؿ عادة يرسـ‘ كاف الذي ( Asklpios ) أسكمبيوس اإللو أف لجنوده يثبت لكي القماش

 حيواف كبد عمى ةصباغي كممة النصر بمواد كتابة مثؿ  خر أ خدع جانبيـ، كما تـ استخداـ إلى يقؼ

ظياره مذبوح كأضحية  .(2) األرباب مف كعالمة المعركة قبؿ لمجنود وا 

بية التي حدثت في القرنيف و سمسمة مف المعارؾ األور  وىي بالحروب الدينية يسمىما بوخاضت أوروبا 

استمرت الحروب الدينية و . السادس عشر والسابع عشر الميالدي بعد ظيور حركة اإلصالح البروتستانتية

 (3) (ـ 1648 - 1517) ة مئة وواحد وثالثيف سنة بيف األعواـبصورة متعاقبة لمد

 ةاإلنساني الذي يصعب حصره في ىذا البحث حتى مرحم بيذا التاريخف المرور أوكما ير  الباحث  

في نشوب الصراعات الداخمية والدولية وبقي الخطاب الديني  أساسياً  الحروب الصميبية بقي الديف عامالً 

جؿ التوسع وخمؽ جغرافيا سياسية جديدة امتدت مف أقصى الغرب أفي أذىاف الساسة مف  الكنسي حاضراً 

 .بي إلى أقصى الشرؽ و األور 

لو لنداء اإل ةحاضرا بقوة في العقيدة القتالية ونصرة لمكنيسة وتمبيكاف وال زاؿ  الديف ف الباحث أ  وير كما 

إال أف الكنيسة رض المعركة ، أعمى  لو الحرب والسالـ لـ يكف حاضراً إالسياسي عمى األرض ، ورغـ أف 

 .وة في أذىاف المتصارعيف بق لو الحرب حاضراً إاستطاعت أف تبقي 

وحتى في الحرب العالمية الثانية ، توقع  كثير مف المحمميف السياسييف أنيا  بعيده عف النيج الديني ، فقد 

والتي ارتكزت في مضمونيا عمى  ظيرت عشرات الكتب والروايات واألفالـ التي استخدمت أثناء الحرب ،

 بقمـ  الذئاب الكره تجاه النازييف واأللماف ،مثؿ كتاب الرجاؿالحشد واإليماف الحتمي بالنصر وتذكية 
                                                           

  47نفسو ص   (2)
 -:أنظر الموقع اإلكتروني  "الوسطى العصور في المسيحي التراث في قراءة الطحاوي ، حاتـ : (3)

http://www.maganin.com/articles/articlesview.asp?key=150 



 يورج قمـب 1943  العاـ  في والعبيد األقناف مف مميوف 300 وكتاب  . 1945 العاـ في  كاىف سيجيرت

 مف قربأ مستو  وعمى لمبربرية األلمانية عقالني تفسير أنو يفترض ما طرحت التي كوزينسكي 

دينية واستحضرت اإليماف المدفوف في عقوؿ وضمائر  ةىذه المؤلفات صبغ الجماىير، حممت كثير مف

 .(1)أطراؼ الصراع 

وىنالؾ صور متعددة ليذا  أفضؿ مف القروف القديمة ،  فيو لـ يكف الحاؿالقرف العشريف أف وير  الباحث 

تأجيج الصراعات كاستخداـ المعابد لرجاؿ الديف مواقعيـ بشكؿ سمبي ، ويستثمر الشكؿ مف الصراعات 

في البحريف ،ويراف وجنوب  مثؿ ما يحدث بيف الشيعة والسنةفي تصعيد الصراعات والكنائس والمساجد 

الخطاب الديني العنصري واالرىابي التي والبوذييف والمسمميف في بورما ، أو حتى في ،  لبناف وسوريا

 .حتالؿ االسرائيمي تقودة المؤسسة الدينية المتطرفة في دولة اال

وقد تطور السموؾ الصراعي الديني ليشمؿ اإلساءة إلى الرموز الدينية عبر الرسـو الكاريكاتيرية ، أو  

 الرموز اغتياالت إلى حتى وصوالً (1)الخطابات العنصرية تجاه األقميات الدينية ادة أوتفجير أماكف العب

 .أو مارتف لوثر كينغ  الدينية المؤثرة في العالـ كما حدث مثال لغاندي

 والعرؽ، الثقافة، إلى االعتبار إعادة إلى أدت واألحداث وعودة صعود الصراعات اإلثنية  التغيرات ىذه

ليس  في تأجيج الصراعات، رشيدة غير" عوامؿ أنيا أساس عمى تصنؼ أف كانت بعد واليوية، والديف،

 وظيور الدولة، مفيـو تراجع بعد خاصة نفسيا، صراعاتال في ، بؿصراعاتال دراسة مستو  عمى فقط

 إلى نتماءاإل مثؿ منيا أكبر أو والعرؽ، القبيمة مثؿ منيا أقؿ كانت سواءً  مطابقة لمدولة، غير انتماءات

مستو   عمى حتى بؿ فقط، القومية المستويات عمى يقتصر لـ الثقافية العوامؿ فبروز .أو حضارة ديف

                                                           
ص  ، الذكر، مصدر سابؽ  قصف العقول الدعاية لمحرب منذ العالم القديم حتى العصر النووي: تايمور ، فيميب  (1)

329 
الديمقراطية، راـ اهلل ،  لدراسة الفمسطينية المؤسسة مواطن،،  يمانتيافت أحكام العمم في إحكام اإلبشارة ، عزمي :  (1)

 . 19، ص 2007فمسطيف 



 مواجية قرب وعف ثقافي، أساس عمى تصنؼ حضاراتال بيف ما صداـ عف الحديث فأصب  ككؿ، العالـ

 الفعؿ وردود،2001 عاـ  سبتمبر مف عشر الحادي تفجيرات بعد خاصة واآلخريف، الغرب بيف حتمية

 (2)اإلرىاب  عمى الحرب عنواف تحت جاءت والتي عمييا

الجيود الدولية الحتواء التطرؼ الديني في العالـ الزالت قاصرة وضعيفة ال ترقى  ةف كافأ ير  الباحث  

إلى المستو  المطموب رغـ نجاح بعض الدوؿ في إيجاد وسائؿ سممية لمتعامؿ مع العنصر الديني في 

اصة خ األمريكاف واالوروبيف ولو جزئياً كاًل مف  الصراعات الداخمية والخارجية ، مثؿ المسار الذي قدمو

  .نظرية الصراع  نية في فيـ أعمؽ لمدخؿ الديف في مساعي المنظمات الدولية والوطفي 

 

 وىناؾ ، قائمة كتيديدات إلييا ُينظر ما دائًما والثقافية الدينية التعددية فخر  ير  الباحثوف أمف جية أ 

 ت التجارببتثأ دوق والوحدة والنظاـ القومي األمف عمى حفاًظا الدينية الحريات كب  تحاوؿ كثيرة حكومات

 حيث  الديني االضطيادأنما السبب ىو  ، الصراع وراء السبب ىي ليست بمد أي في الدينية التعددية أف

 (1) قميات الدينية ضد األ المتزايد القائـ عمى التمييز واستخداـ العنؼ 

مف األمثمة الجيدة عمى ضرورة إعطاء دور ومساحة لرجاؿ الديف في عمميات صنع السالـ وتجنب 

،  نجيمي محمي ، ىو جيمس وويوإ، حينما شارؾ قس  2004النزاعات، ما حدث في نيجيريا في عاـ 

في شرفا عمى  لقاءات تدريبية  مكثفو ومتخصصة في دور الديف أماـ محمي ىو محمد أشافا ، حينما ا  و 

وقد أثمر عمميما عمى اتفاؽ سالـ  في يمو نشارمعالجة الصراعات يجمع قيادات دينية مسيحية ومسممة 

                                                           
 ةرسال  الخرطـو ةجامع ، النزاع تحميل في دراسة أبيي في والنزاع النفط : خير محمد الحفيظ عبد محمد المثنى ، خير (2)

 . 9 ص ، 2006 ، منشورة غير ماجستير
 15،ص 2012 ،  ويجالدولي، النر  ستيفانوس ، منشورات تحالؼ  حرية الدين او العقيدة لمجميعبراوف ايد واخروف : (1)



حاكـ الوالية إلى مباركة ىذا االتفاؽ ودعـ جيود المصالحة الدينية ،  دفع بيف المجموعتيف األمر الذي 

 (2) ىذه التجربة إلى أقاليـ وبمدات نيجيرية أخر  تصدير وامكانية 

مف  ةا الوسطى ، حينما قادت مجموعكيواتيماال في أمر غما حدث في الصراع المسم  والدامي في  أيضاً 

ف قوة الدور إط أجواء مف االعتذارات والصف ،  ، وس 1996تفاؽ المصالحة في عاـ إالقيادات الدينية ، 

لمصراع ، ولعؿ جنوب إفريقيا  الذي يمعبو رجاؿ الديف في صنع السالـ يوجد حينما ال يكوف الديف مصدراً 

دينيوف البيض والسود  في خير مثاؿ في نضاليا ضد نظاـ الفصؿ العنصري ، حيث كاف الزعماء ال

موزمبيؽ حينما  ةالضمير المسيحي ، أو حتى في حال ةالسممي لدفع عممية التغيير وافاق االحتجاج ةطميع

نياء لعب رجاؿ الديف دوراً  إلى كولومبيا  ةضافإ  1991الحرب األىمية عاـ  عميقا في إحالؿ السالـ وا 

  (1) تتوسط في االجتماعات ما بيف القادة السياسييف حينما كانت الكنائس

نحياز معظـ إ و رغـنأ امريكتابو الشيير الصراع عمى اهلل في أفي ك لمانيجيكو مولمر األويعمؽ 

يعدوف ، إال انيـ في المقابؿ  لمعممانية حالياً العموـ السياسية  وروبييف والمختصيف فيالسياسييف األ

ماؿ جماعات آانتيازية لتحقيؽ توقعات و  ةالخطاب الديني لمزعماء السياسييف في الواليات المتحدة محاول

سياسية  ةمريكا ليست سو  عممأارؾ اهلل ميبف عبارة فأ ةيالحظ المرء حقيق ةدينية معينة ,وفي ىذه الحال

ف المكوف  الديني يحظى في الواليات المتحدة  أ، وىذا يعني  االليي والمقدس ضرة كؿ مف يستحألمكاف

وروبا عبر المعب عمى أانتخابات في  ةيأالسياسية في حيف ال يمكف الفوز ب ةبنفوذ كاؼ لصياغة المغ

 (2)المشاعر الدينية لممواطنيف 

                                                           
 ،  2ص ،  2016كانوف الثاني  1تـ استرجاعو بتاريخ  2008.  بين االديان حل النزاعات. معيد  السالـ االمريكي (2)
 online.usip.org/arabic/interfaith/2_0_1.php نظر الموقع االكترونيأ

 2المصدر السابؽ  ، ص  (1)
، ترجمة معيف االماـ   الصراع عمى اهلل في أمريكا مسيحي أوروبي يعاين الدين المدنيفاىنرىولتز، جيكو مولمر :  (2)

  30، ص  2008العبيكاف لمطباعة والنشر،  السعودية ،  الطبعة العربية االولى  



 فصالً  ثمة بأف توحي التي المظاىر كؿ مف الرغـ نو عمىأ مريكي لوراف بقولوه الباحث األوىذا ما اكد

 أف إال مريكية،األ المتحدة الواليات في والسياسية الدينية المؤسسة و بيفأ والسياسة، الديف بيف واضحاً 

 جمياً  ظير فقد السياسي، الشأف في الدينية المعتقدات تمعبو الذي الدور عمى الدالئؿ تؤكد مف الكثير ىناؾ

 يده   عمى بوش تتممذ الذي المتصييف المسيحي القس غارىاـ لبيمي الدينية باألفكار بوش اإلبف تأثر مد 

 والتقاليد فكارباأل اً وممتزم اً مؤمن اً رئيس بأعتباره االمريكييف المسيحييف قبؿ مف النتخابو اً كافي اً سبب ىذا وكاف

ػهٗاأل انشب يٍ والعوف القوة ستمدأ ننيأ بالقوؿ العراؽ عمى حربو قبيؿ بوش صرح لذا الدينية،
(3) 

 يكفؿعممانية حيث ة المتحدة دولة يمريكالواليات األحيث تعد  ي ،أمف ىذا الر  ال يتفؽ الباحث كثيراً 

، وال ينفي  ديني حكـ أي إنشاء ويمنع األدياف، ممارسة حرية المتحدة الواليات لدستور األوؿ التعديؿ

وعمؿ الحركات الدينية خاصة في  السباؽ اإلنتخابي ، إال أف الباحث ير  أف المؤسسة  الباحث دور

 أمريكا أعمؽ وأقو  مف التأثير الديني فييا . السياسية القائمة عمى المصال  في

وقد تعد  ىذا اإلىتماـ بالديف خاصة لد  األمريكاف النطاؽ المحمي ، إذ تشير الكثير مف الدراسات  

ي العالـ خاصة في منطقة الشرؽ قميات الدينية فلمواليات المتحدة باأل ف ىنالؾ اىتماما ممحوظاً واألبحاث أ

 مف ىتماـ ليذه االقميات يأتيالمساندة المالية والفنية ىذا اإلالدعـ و  يظير في ىتماـاألوسط ، ىذا اإل

 العربية، السياسية نظمةالغالب مف قبؿ األ في ميمشة فئة لكونيا ، المجتمع مف الخطيرة الفئة ىذه ىميةأ

 قميات الدينيةاأل مريكية المتحدة ىذهيات األالوال استخدمتحيث  ، سيمة وتجنيدىـ كسبيـ ميمة يجعؿ مما

ثارة وتصعيد النعرات ػ تتمثؿ ىذه المشاريع في إ ةالعربيمشبوىة في المنطقة  ىداؼوأ مشاريع لتنفيذ كوسيمة

وىذا أمر واض  كما يراه الباحث مف خالؿ تقديـ الدعـ المالي لمكثير مف  .(1)والصراعات الطائفية  

                                                           
 .11ص  2003الخياؿ لمنشر بيروت  دار الخطيب، ، عمر ترجمة ،بوش آل حرب اريؾ : لوراف، (3)
 الجناف دار ،االسالمي العالم في الدينية االقميات تجاه المعاصرة االمريكية السياسة :سمماف داود سمماف ، الغزاوي (1)

  86 ص ، 2013  عماف والتوزيع، لمنشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9


ومشاكؿ األعراؽ في  السوداف ، واألقباط في مصر   األقميات  في األمازيغ والشيعة  واألكراد   والتركماف

 وغيرىا مف األمثمة .

مف دوؿ العالـ  الزالت تخوض  يجد الباحث أف كثيراً  (2)وبالنظر إلى خريطة الصراعات الدينية في العالـ

التعصب الديني بالعنؼ دوف تحميؿ عناصر ودوافع ىذا  ةصراعات دينية قاتمة ، وذلؾ بسبب مواجي

التعصب ، إضافة إلى عدـ إعطاء رجاؿ الديف الدور الحقيقي في داخؿ المجتمع في تعزيز المنظومة 

لضبط الخطاب الديني ، كما أف عدـ توجو بعض  مةالسممية ، وافتقار المؤسسة الدينية لرؤية شام

وتطوير لقدرات رجاؿ الديف في قضايا مدنية متنوعة خاصة في  ةتوعي المنظمات األىمية والدولية ببرامج

قضايا حؿ الصراع والسالـ ، وتوجيو الخطاب الديني مف خطاب تقميدي وصفي وتعبيري إلى خطاب 

ار تطوري يواكب متطمبات العصر واقتصرت مساعي ىذه المؤسسات إلى مؤتمرات موسمية حوؿ حو 

سياسات الدولة الداعمة لتيميش رجاؿ الديف ،  إضافة إلى عتدلةماألدياف يشارؾ فيو نخب دينية 

 .باإلضافة إلى ضعؼ المنياج الديني الذي يدرس في الجامعات والمدارس 

بيف الحربييف العالمتيف وما  المصالحة بابا الفاتيكاف لتعزيز عمميةدور ىو يف مثمة عمى دور الدومف األ   

بعد الحرب العالمية الثانية وذلؾ مف خالؿ دعوتو لمصف  والمصالحة والتوبة وايضا عبر حث السمطات 

و العنؼ الييكمي والقرارات أالعنؼ العمني  دؽ والشيادة بالحؽ فيما حدث سواءً السياسية وغيرىا عمى الص

مف  ف كثيراً إخريف لذلؾ فحرمت البعض مف حقوقيـ لحساب اآلي والت واقتصادياً  التي تـ اتخاذىا سياسياً 

ت في اوروبا وامريكا حدثت وتطورت نتيجة التدخؿ الديني وذلؾ عبر الدعوات الدائمة في االمصالح

 (1)لى السالـإواالنتقاؿ مف النزاع  التعايش

                                                           
 : ocw.nd.edu/.../Lecture%206.html انرانٙ عمى الرابط  العالـ أدياف خريطةنظر أ (2)
  2016\4\20، نسخة الكترونية مستردة بتاريخ  71، ص  2008، ، حل النزاعات بين االديانمعيد السالـ االمريكي  (1)

 www.usip.org/training/onlineانظر النسخة االلكترونية 



بالحد مف الفقر ف االشخاص ذوي التوجيات الدينية ميتميف أنجد خر  الواضحة األ ةمثمومف األ  

بقضايا الظمـ  ضاً أيياسة الوطنية والتعاوف وميتميف طفاؿ والبطالة والسقضايا المتعمقة بحقوؽ عمالة األوبال

وجو في فض النزاعات خارج نطاؽ العمؿ أرؾ ىذه الجماعات الدينية في عدة وعدـ المساواة  كما تشا

 (2)الديني 

 في الدينيوف والزعماء الشيوخ يمعبو الذي الياـ بالدور االعتراؼ تنامي مف وير  الباحث انو بالرغـ    

 حقيقي قصور ىنالؾ أف اال  والحوار التعايش قيـ وترسيخ  النزاعات  يةومواج االىمي السمـ مفاىيـ تعميؽ

  لألسؼ وىـ  والتعايش  والحوار السالـ قيـ ترسيخ في الديف لرجاؿ والحيوي الياـ الدور فيـ  في

 في فقط دورىـ تمركزوي والعفو التسام  قيـ تعميؽ وفي المجتمعية لنزاعات مع التعاطي في  ميمشوف

 . والروحية  واإلفتائية الدينية القضايا

الكممة االفتتاحية التي  أختـ في ىذا  المطمب الياـ والحيوي والذي يحتاج إلى مزيد مف البحث والتوسع   

ميونيخ في التأكيد عمى  مدينة في 2008 سنة شويبمو فولفغانج الدآتور األلماني ةالداخمي وزيرألقاىا 

 التحجيـ مبدأ عمى والدولة الديف بيف الفصؿ يعتمد: يقوؿ حيث العالقة ما بيف المسمميف واألوروبييف 

مجاؿ  ال أف الدينية الحروب خالؿ مف تعممنا وروبييفاأل نحف  الديف الدولة وسمطة لسمطة المتبادؿ

 السمطة باحتراـ األلمانية تقوـ الدولة ولذلؾ .السياسية بالمطالب مرتبطة الدينية المطالب كانت إذا لمتسام 

 القانوف يضمف مما . االجتماعية الحياة تنظيـ في عمى سمطتيا الوقت نفس في وتؤكد لألدياف الروحانية

 فال الديف أما حرية  ليا حدوداً  الوقت نفس في ويضع المؤمنيف حرية ، األلماني وىو الدستور ، األساسي

 (1).بالدستور التزامو مف أحداً  تعفي

                                                           
 نفسو (2)
 https://www.deutsche-انظر الموقع االلكتروني  (1)

islamkonferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sonstiges/20081122 
 

https://www.deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sonstiges/20081122
https://www.deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sonstiges/20081122


، ولكف في ضرورة اشراؾ رجاؿ الديف في  فقط  كما يراىا الباحث  فقط حرية الديف والقضية ىنا ليست   

لقدرتيـ عمى التاثير وقربيـ  ، مراحؿ الصراع  ةكاف في ىاماً  دوراً  يمعبوا فأ يـيمكناذ  التصدي لمنزاعات 

  خالفاتأو  نزاعات ةألي المبكر نذاراإل مف نوعاً  يشكموا  فأ يستطيعوا الديف رجاؿ فإف وبيذا ، مف الناس 

ويمكف أف يشكموا عامؿ استجابة قوي  ، والبعدي القبمي الصراع دائرة مراحؿ ةكاف في  االستجابة ويمكنيـ

 ببرامج استيدافيـ عبر وذلؾ ،والحوار كالوساطة المطموبة الميارات لدييـ كانت ذاإ لمتصدي لمصراعات

 في الديف استخداـ لياتآو  ، والتفاوض والحوار الوساطة برامج في مياراتيـ وتطوير صراع ال مع التعامؿ

 .والتسام  العفو مفاىيـ تعميؽ
 

 الثالث الفصل

 الصراع مع التعامل مدارس

 مقدمة 

واقتصادية  ةسياسية واجتماعية وثقافي داخؿالمفسرة لمصراعات ، مف م دارسوالم لتعدد المداخؿ نظراً 

دارية ونفسية  لـ تعد مواجي الصراعات مقتصرة عمى المستو  السياسي لمدولة ، إذ  نشأت الكثير مف  ةوا 

ىتماـ الؼ منابعيا وتفسيراتيا ، ىذا اإلالصراعات عمى اخت ةلمواجي والخاصة المؤسسات الرسمية واألىمية

 قاد إلى اإلسياـ في تبني خيارات نظرية وعممية في مواجيو الصراعات . المجتمع الدولي  العميؽ في 

رواد الفكر الغربي مف أشخاص ومؤسسات متخصصة في حقؿ الصراع والسالـ ، ساىموا في تطوير 

لتفاقـ  ديث ، نظراً مدارس التعامؿ مع الصراع ،عبر حقب اجتماعية وسياسية ىامة في التاريخ البشري الح

حقبة الحرب الباردة ، ىذه الحقب التاريخية لحرب العالمية األولى والثانية و حدة الصراعات خاصة بعد ا



حممت تطورات إنسانية خطيرة أودت بحياة مئات المالييف مف البشر، وقسمت الجغرافيا السياسية 

 واالجتماعية لكثير مف الجماعات والدوؿ .

فصؿ الثاني مف ىذا البحث فاف األدبيات الضخمة والكثيرة والمتنوعة في فيـ نظرية كما ىو واض  في ال

ىذه الصراع وفيـ المناىج المتعددة لتفسيره ساىمت في وضع مدارس متنوعة لمتعامؿ مع الصراعات، 

  وتستجيب لمعناصر والمداخؿ المفسرة لمصراعاتالمدارس جاءت لتواكب المتغيرات االجتماعية والدولية ،

وتختمؼ ىذه المدارس مف حيث عناصرىا وتالمس طبيعة الصراعات الحديثة مف حيث خصوصيتيا ، 

  .وأدواتيا  إال أنيا تتكامؿ وتتقاطع  مف حيث وظائفيا وأىدافيا

ولعؿ مف الميـ اإلشارة في ىذا الفصؿ إلى أف مدارس التعامؿ مع الصراع ىي اإلطار العاـ الجامع 

حؿ الصراعات ، وىي في المحصمة الخارطة العامة لشكؿ الصراعات ويندرج ألدوات ووسائؿ التدخؿ ل

تحت ىذه المدارس العديد مف أدوات التدخؿ كالوساطة والتفاوض والتحكيـ والحوار والمجوء إلى سمطة عميا 

ىذه الوسائؿ في الفصؿ الرابع مف ىذا البحث بعض والخيارات الدبموماسية وعمميات التنمية ، وسنأتي ل

 لؾ بتسميط الضوء عمى ثالث وسائؿ تدخؿ ىي الوساطة والتفاوض والمجوء إلى سمطة عميا . وذ

مدارس وىي مدرسة  أربعة  ىذا الفصؿ سيركز عمى مفيـو مدارس التعامؿ مع الصراع حيث سيتـ تناوؿ

 ةىذه المدارس وعناصرىا وطريق فمسفة، حيث سيتـ استعراض وتحميمو ومنعو الصراع، تحويمو،  إدارة

عادة توزيع وسائؿ التدخؿ  لمتعامؿ  عمميا واالختالفات والمقاربات ما بينيا ، كما سيقـو الباحث بتنظيـ وا 

 .لدور كؿ مدرسة  مع الصراع  تبعاً 

ائؿ ، أف وسع الصراع خاصة في العالـ العربي يظف العديد مف الدراسييف والميتميف في حقؿ التعامؿ م

ولكف   ىذه الوسائؿ األكثر شيوعاً كوف  فاوض والوساطة والحوار، الت والتدخؿ تقتصر عمى التحكيـ 

ساىمت في إنشاء وظيور  األنجمو األمريكي والفكر األوروبيمدارس التعامؿ مع الصراع في الفكر 



 دقيقاً  فيماً  أدارة  الصراعات، والتي  ستتضمف  أوأو منع أو حؿ  يةلمواج عشرات الوسائؿ والتقنيات ،

اإلصالحات إضافة إلى وضع استراتيجيات مالئمة تشمؿ  التحميؿ العميؽ والمكثؼ ،عبرلمموقؼ الصراعي

 واإلجراءات الوقائية والقانونية والتنمية وغيرىا مف الوسائؿ المتنوعة والمتعددة .

مف قيـ ومصال   ةكبير  ةتتقاطع ىذه المدارس وتتكامؿ في وظائفيا وتركز ىذه المدارس عمى مجموع

،  ةصراعي ةواحتياجات وعالقات أطراؼ الصراع ، وىي بذلؾ ترسـ شكؿ التدخالت المالئمة لكؿ حال

إلى  ةتحويؿ الصراع عمى تحويؿ العالقات بيف أطراؼ الصراع مف عالقات سمبي فمثال تركز مدرسة

نفي الظاىر بيف أطراؼ العايجابية ، أما مدرسة إدارة الصراع فتنظر إلى الحد مف السموؾ ات عالق

أما مدرسة تحميؿ الصراع ، فيي بمثابة خارطة لفيـ أعمؽ لطبيعة الصراعات ومحتواىا وأطرافيا الصراع 

تـ رسـ التدخالت المالئمة حسب طبيعة ي عميو ة لشكؿ ىذا الصراع  وبناءً وىي تمثؿ معمومات دقيق

 الصراع .

ءات السياسية واالجتماعية الوقائية لمنع نشوء أما مدرسة منع الصراع فتركز عمى منظومة اإلجرا 

 الصراعات قبؿ اندالعيا عبر وسائؿ متنوعة ومتعددة تحمي النسيج المجتمعي والدولي .

الواقع األوروبي أو األمريكي فقط بؿ حاكت  يـ تحاكلىذه المدارس في الفكر األوروبي واألمريكي ، 

منظومة العالقات الدولية ، وارتبطت ىذه المدارس بالتجارب الدولية ، حيث تميزت ىذه المدارس 

راعت نوع الصراعات وحجميا وتنوع أطرافيا ، بؿ تعدت بعض المدارس ذلؾ مثؿ  بالشمولية إذ أنيا

قة لتحميؿ الصراعات قبؿ عمميات التدخؿ بالنظر إلى مدرسة تحميؿ الصراعات التي  أعطت نماذج عمي

 .السياؽ والقيـ والسموؾ والعالقات والمصال  بشكؿ عميؽ ألطراؼ الصراع  

 

 



 

 

 

 

 

 األول  المبحث

  مدرسو إدارة الصراع

  ول: المفيومالمطمب األ 

لممساىمة عمى سموؾ  أو نظر وجية إلى وصوؿلم الصراع أطراؼ مساعدة ىدؼ عمى مبنية اعصر ال إدارة

 ىذه في التدخؿ يخاطب وال .متحاربتيف فئتيف بيف النار إطالؽ وقؼ عمى كالعمؿ العنؼ الدائر، وقؼ

 الصراع بعض موضوعات ويستيدؼ السموؾ تعديؿ عمى يركز ولكنو الصراع أو النزاع مصادر الحالة

 خفض في المنيج ىذا يستخدـ‘ ادةع، و  طراؼاأل بيف وعنيؼ معاد سموؾ حدوث عدـ يضمف الذي بالقدر

 (1). الصراع وموضوعاتو مصادر الستيداؼ المناسبة لمنقطة يصؿ حتى  السموؾ تعقيد درجة

، قبؿ استيداؼ أو البحث  وقؼ السموؾ العنفي أوالً أف مدرسة إدارة الصراع تفترض ضرورة باحث الير   

غير ي، أو وسائؿ التيديد المباشرة و مثؿ وقؼ أطالؽ النار، أو التراشؽ اإلعالم في أسباب الصراع ،

 كجزء أساسي مف عممية وقؼ السموؾ الصراعي عند مستويات معينة . مباشرة .ال

عمى ذلؾ اتفاقيات  ةمف إدارة الصراع ، ومف األمثم اً بأنيا جزء وقد وصفت أغمب اتفاقيات وقؼ النار

االتفاقيات القبرصية ،وفي ىذا الشأف  خطوط التماس بيف الكوريتيف ، واالتفاقيات المصرية اإلسرائيمية و 

                                                           
، مؤسسة ادياف ، بيروت  الدليل العربي لمتربية عمى المواطنة الحاضنة لمتنوع الثقافي :سميرات ، ىاني ، واخروف  (1)

 . 103،ص 2014



أف اتفاقيات وقؼ إطالؽ النار تأتي ضمف مدرسة إدارة الصراع اليادفة  بيتر فانمستايف رير  البروفيسو 

 (2)إلى تجميد الوضع العسكري القائـ

طراؼ المتصارعة ف تخفيض مستو  العنؼ بيف األأذ إ بيتر فانمستايف رمع رأي البروفيسو ث ويتوافؽ الباح

 .لى التسويات السممية ف يعطي فرصًا أكبر لمجوء إأنو أمف ش

 قسميف إلى" العرقي الصراع لوائ " يسمونو ما أوليري وبرينداف ماكغري جوف قسمتفي ىذا الشأف فد 

نياء الصراع إدارة: رئيسييف  عواقب مع التعامؿب ييتـ األوؿ أف فكرة عمى التمييز ىذا ويستند. الصراع وا 

، بيف الخالفات  (1)ييدؼ إلى إنيائيا األخير أف حيف في الخصـو

ير  الباحث مف خالؿ االطالع عمى دراسات السالـ والصراع أف مفيوـ إدارة الصراع أعطي مفيوما 

فيمت أف إدارة الصراع ىي احتواء أو وقؼ العنؼ أضيؽ مما يستحؽ ، معظـ الدراسات والتعريفات 

 مفا أوسع مما ىو عميو الناشئ عف الصراع ، إال أف مصطم  إدارة الصراع يستوجب أف يأخذ  مفيومً 

 مف المتخذة اإلجراءات كؿ الصراع إدارة  تغطيحيث   .الصراع دراسات في لممصطم  التقميدي المعنى

ة ليشمؿ كاف مفيوـ إدارة الصراع  نطاؽ توسيع ينبغي ولذلؾ، .الموقؼ مع لمتعامؿ اعصر ال أطراؼ قبؿ

والتعقيدات الفرعية واألساسية   مف موقؼ الصراع  إلى مرحمة التصعيد مقة بالصراع ابتدءً المتعاإلجراءات 

 والنتائج.،ات القرار  ،إلى عمميات االحتواء  ةضافإ

 متصمة بشكؿ مباشر  ىي غمب التعريفات إلدارة الصراع الواردة في أ "االحتواء" فكرة أفكما ير  الباحث 

 الدوؿ مف الحمفاء بيف والخالفات النزاعات منع الميـ مفة حيث كاف البارد الحربحقبة  سياسة مع

 بيف وعنيفة مفتوحة مباشرة مواجية في تتفجر وبالتالي ، معينة نقطة مف أبعد إلى الذىاب مف العظمى

                                                           
 .26،مرجع سابؽ  ص  ية الصراعاتمدخل الى فيم تسو  :فالنستايف ،بيتر  (2)

(1)
 John McGarry & Brendan O‟Leary, The Politics of Ethnic Conflict Regulation 

London: Routledge, 1993, p.4. 
 



 الوضع عمى لمحفاظ العالـ مف كثيرة أجزاء في شائعة ممارسة أصب  وبالتالي،. نفسيا العظمى القو 

 .حميا ليس ولكف والنزاعات، الصراعات احتواء خالؿ مف الراىف

تفسير سميـ في حالة ،وىو ييدد مصالحيـ وأىدافيـ ، وىذا  ةالكثير مف الناس يروف الصراع صوره سمبي

إلى الحرب ، ولكف يمكف  االختالؼ وصوالً  ةمف حال ءً اابتد تصعيدهع وتزايد فرص الصرا بقاء واستمرار

ستفادة مف األخطاء ، في رصة إلعادة تشكيؿ العالقات ، واإلستفادة مف حاالت الصراع وتحويميا إلى فاإل

 .(1)استيداؼ مضموف الصراع في مراحمو األولى  ةحال

أشكاؿ  وقؼ كافة وىو كما يراىا الباحث ، وىذا ما تيدؼ إليو مدرسة إدارة الصراع في مجمميا العاـ

تاحة الفرصة أماـ األطراؼ إلعادة توجيو أىدافيـ وعالقاتيـ وفيـ مصالحيـ بشكؿ أعمؽ السموؾ العنفي وا

اإليجابية لد   السموكية التغييرات عف طريؽ تشجيع في المستقبؿ يالعنف السموؾ الحد مف وذلؾ مف خالؿ

 األطراؼ المعنية. 

تمييزا واضحا ما بيف إدارة الصراع وحؿ الصراع  وذلؾ باإلشارة الى أف إدارة   بورتوف جوفقدـ  وقد

كحؿ وسط رغـ عدـ   الشحيحة الموارد لتقاسـ ممزمة األطراؼ فييا يكوف التي الحالةلى إ الصراع تشير

 (2)قناعات أطراؼ الصراع الكاممة بيذه النتائج وخوفا مف نتائج الخسارة .

يعني أف إدارة الصراع ىي جزء مف بيف أجزاء متعددة لمتعامؿ مع مف وجية نظر الباحث  رىذا التفسي 

الصراع ، وىي خطوة أولى يتبعيا خطوات أخر  ضمف مدارس التعامؿ مع الصراع ، كحؿ أو تحويؿ 

الصراع ال تعني بالضرورة  حوؿ أف إدارة يويستند الباحث في رأ,الصراع ، كجزء مف معالجة الصراعات .

                                                           
، ترجمة فؤاد سروجي ، األىمية لمنشر والتوزيع ،  عممية الوساطة استراتيجيات عممية لحل النزاعات :مور ، كريستوفر  (1)

  10ص 2007 1عماف ، ط
(2)

 John W. Burton, Global Conflict: The Domestic Sources of International Crisis 

(Brighton, Sussex, UK: Wheatsheaf Books, 1984, p.143. 



غياب العنؼ بيف  سموؾ العنفي بيف أطراؼ الصراع ، وال يوفرأف إدارة الصراع تستيدؼ وقؼ ال حمو إلى

 . الى تسويات سيمة ع بالضرورة أطراؼ الصرا

وىذا ما تؤكده الكثير مف األبحاث والدراسات الميتمة بحقؿ الصراع والسالـ في تفريقيا ما بيف مصطم  

 ف غياب العنؼ وير  الباحث أ(1) ـ والسالـ الدائـ ، فغياب العنؼ ال يعني بالضرورة وجود سالـ دائـالسال

قد يكوف ناتج عف مواقؼ ضعؼ ألحد اطراؼ الصراع بسبب قمو االمكانيات وعدـ توفر أدوات القوة ، أو 

 بحالة انسجاـ متكامؿبسبب الخوؼ مف ردة فعؿ النظاـ . وال يؤشر غياب العنؼ في داخؿ اي مجتمع 

كؿ صراع  ةكيؼ تتـ إدارتو فنوعي ةلمعرف نوعية الصراع ىاـ جداً  ةأف معرف إسماعيؿ مقمدير  الدكتور و 

فمف وىذا كالـ سميـ ، (2)تدفع األطراؼ إلى استخداـ كؿ ما لدييـ لوضع استراتيجيات مناسبة إلدارتو 

دارة الصراع  ياً مؼ كمتخوجية نظر الباحث فإف إدارة الصراع السياسي ي عف إدارة الصراع التنظيمي ، وا 

القائـ عمى اليوية والثقافة  يختمؼ عف إدارة الصراع القائـ عمى االحتياجات اإلنسانية ، ولكف كيؼ يمكف 

 ستناد إلى تحميؿ سميـ قبؿ إدارة الصراع ؟ واع وتوجيات ىذه الصراعات دوف اإلجذور وأن ةمعرف

زجت بيف عممية  التحميؿ واإلدارة لمصراعات ، إال أف الباحث ير  أف ىنالؾ رغـ أف األبحاث والدراسات م

 ةد مساحة كافيافر إضرورة في فصؿ عمميات التحميؿ قبؿ إدارة الصراع ، لذلؾ ذىب الباحث باتجاه 

الستعراض أدوات تحميؿ الصراع في المطمب الثاني مف ىذا الفصؿ ، ىذا التحميؿ يجب أف يسبؽ إدارة 

 و يتماشى معو عمى األقؿ بعد عمميات جمع المعمومات حوؿ األطراؼ والقضية محؿ الصراع .الصراع أ

                                                           
 -:الموقع االلكترونينظر أ،  ثقافة السالم في ظل العولمة :سميرات ،ىاني  (1)

http://www.nedalshabi.com/?p=49287 
 19مقمد، إسماعيؿ، مصدر سابؽ، ص (2)



نطاؽ السياسة الدولية أصب  تشابؾ العالقات بيف الدوؿ وتعقد صور الصراع وتشابؾ  النظر إلى وفي

لمعقدة ، لـ يعد مف السيؿ حؿ أسباب الصراع ا ةوتداخؿ المشكالت االقتصادية والعسكرية واأليديولوجي

 (3)واكتفت القو  الكبر  والصغر  بإدارة الصراع حتى تمر األزمة وبما يحوؿ دوف تفاقميا 

عادة النظر في مضموف  وىذا تحميؿ سميـ مف وجية نظر الباحث إذ أف إعطاء مساحة لوقؼ العنؼ وا 

شكؿ الصراع الصراع مف شأنو أف يفكؾ الحالة الصراعية ويبرز المصال  واالحتياجات لكؿ دولة ويفند 

 القائـ .

 استراتيجيات إدارة الصراع المطمب الثاني: 

  ألنماط يساىـاخمسة أنماط لمتعامؿ مع الصراع ، فيـ ىذه  كنث توماس ورالؼ كممافلقد طور كال مف 

فيـ آليات إدارة الصراع ، حسب الحالة والقضية محور الصراع فينالؾ خمسة أنماط  بشكؿ كبير في

 بالذات ومستو  االىتماـ باآلخريف مرتبة بيف محوريف يشيراف إلى مستو  االىتماـ لمتعامؿ مع الصراع

باألىداؼ والعالقات ، ىذه األنماط ىي التنافس ، السيطرة والتحكـ ، التجنب،  التكيؼ والتأقمـ  ، 

 (1)الحؿ الوسط  \والتعاوف، التسوية 

أو دولة تنحى منحى مختمؼ في آليات التعامؿ مع الصراع تبعا  كؿ فرد أو مجموعةوير  الباحث أف 

لمنمط السائد ، وتدخؿ الكثير مف العوامؿ والقواعد في تحديد ىذه األنماط مثؿ القوة العسكرية ، شكؿ 

عالقة اطراؼ الصراع ، توفر  حجـ الدولة ،  حجـ ونوع الصراع ، أنماط الحكـ السائدة ، التحالفات ،

ستو   احتراـ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي  وغيرىا مف العوامؿ االجتماعية مالمعمومات  و 

 والسياسية والعسكرية .
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كما جاء في أدبيات  دارة الصراع ، لفيـ أعمؽ آلليات إ ىنا توضي  ىذه األنماط الخمسة ومف الميـ جداً 

 (2)-حؿ الصراع وبناء السالـ:

 الميزة المشاكؿ، حؿ خالؿ مف الطرفيف لكال متبادلة فائدة فيو حؿ إيجاد محاولة ىو ي:لتعاوناالنط -أواًل:

 محتممة وحموؿ عامة أرضية تحديد الطرفاف كالً  يستطيع لكي بالمعمومات التشارؾ ىي لمتعاوف الميمة

 كمييما ويندرج تحت التعاوف كال مف التفاوض والوساطة والتحكيـ والحوار  ترضي

 تقميص جؿأوذلؾ مف  جميعيا الصراع حموؿ تجنب أو تبسيط محاولة ىو التجنب -:يالتجنبالنمط  ثانيًا:

 .اآلخريف  مع التفاعؿ

 يمتمؾ األسموب ىذا, اآلخر الطرؼ حساب عمى الفوز محاولة ىو التنافس -:يالتنافسالنمط   -ثالثًا:

 .التعاوف مف األدنى والمستو  التأكيد مف األعمى المستو  يمتمؾ ألنو األقو ( الخسارة-الفوز)تكيؼ

 األقؿ عمى أو اآلخر، الطرؼ لرغبات كامؿ بشكؿ اإلعطاء المجاممة يتضمف -:المجاممةنمط  -رابعًا:

 الشخصية. الىتماماتؾ عدمو أو قميؿ بانتباه التعاوف

  اآلخر. الطرؼ مع ألرضية الوصوؿ محاولة ىي التسوية -:التسويةنمط  -خامسًا :

نماط التعامؿ مع ذجا مبسطا يوض  نتائج كؿ نمط مف أالتعامؿ مع الصراع نمو وضع مفكروا عمـ 

المتغير الثاني ىو طراؼ الصراع بالذات ، و ىتماـ أوؿ وىو مستو  إصراع ، وفؽ متغيريف ، المتغير األال

 نماط التي تحقؽ مبدأف أكثر األريف ، وبتحميؿ الشكؿ ير  الباحث أطراؼ الصراع باالخىتماـ أإمستو  

 . ينمط التعاونىي الالرب  المشترؾ 
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 (1)(1 )شكل رقم

` 
 يسرٕٖ يشذفغ

      

خاسش ( –انًُافسح )ساتخ                                   ) انرؼأٌ         ساتخ  –ساتخ  ) 

    

 
      يسرٕٖ االْرًاو تانزاخ      
) انًسأيح         خاسش خاسش  –ساتخ ساتخ  ) 

       

 

 
خاسش (–االَسذاب ) خاسش            خاسش(–انًجايهح )ساتخ     
 يسرٕٖ يشذفغ     يسرٕٖ يُخفض               
 يسرٕٖ االْرًاو تاالخشٍٚ     

  
 يسرٕٖ يُخفض                      
                 

أساليب وطرؽ إدارة الصراعات منيا : الوساطة ،  كبيرة مف ةجمم مايكل الندوضع  مف جانب آخر  

سييف التفاوض ، المصالحة ، النوايا الحسنة ، مؤتمرات السالـ ، مبادرات حسف النية ، المبعوثيف الدبموما

 (2). عتراؼ ، دبموماسية اإلكراه ، الحمالت الالعنفية ، بعثات تقصي الحقائؽالشجب الدولي ، سحب اإل

ات التسوية السممية ، واالحتكاـ ف تساىـ في دفع عمميالطرؽ المتنوعة مف شأنيا أأف ىذه وير  الباحث 

لدولة ، وبعثات لى القانوف الدولي واحتراـ القرارات الدولية ، كما مف شأف التيديد بسحب االعتراؼ باإ

لصراع لزاـ االطراؼ المتصارعة عمى وقؼ السموؾ العنفي كمقدمة الحتواء وادارة اتقصى الحقائؽ مف إ

 .القائـ 
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 102ص ، سابؽ مرجع ،التعامل مع الصراع :وآخروف فيشر(2)
  



 

 مدرسة تحويل الصراع  -:الثاني المبحث

 المطمب األول : المفيوم

نبعت فكرة  تحويؿ  لبحث عف لغة مناسبة لصنع السالـة المجتمع الدولي افي بداية التسعينات وفي محاول

إنسانية دموية  شيدت أحداثاً كما يراىا الباحث  ف حقبة نياية الثمانيات وبداية التسعينات أإذ  . (1)الصراع

، وجاء جوىر ىذه الفكرة عمى أدت إلى اندالع نزاعات مسمحة خطيرة عصفت في منظومة السمـ الدولي 

أو يمكف التعايش دائـ بمجرد الوصوؿ إلى اتفاقيات بيف أطراؼ الصراع نو ال يمكف الوصوؿ إلى سالـ أ

عمى ذلؾ اتفاقيات السالـ الموقعة  مثمةفي مدرسة إدارة الصراع ، ومف األ ىو الحاؿمع الصراعات كما 

و اتفاقيات ، أ ، وفمسطيف مف جية أخر   مف جية أخر  مف جية وبيف مصر واألردف  بيف اسرائيؿ

 جنوب وشماؿ السوداف  السالـ الموقعة بيف

اـ اء أو ىدَ تحرؾ في اتجاه بنَ الصراع ويشير إلى أف الصراع قد ي ةمفيـو التحوؿ يقدـ فيما ديناميكيا لحال

مف  طوير الجوانب البناءة في الصراع يجيات تعظـ فرص ت وبيذا تقترح مدرسة تحويؿ الصراع  استرات

 (2)االيجابيتجاه طراؼ وتوجيو الصراع نحو اإلالمتبادلة بيف األ ؿ توسيع دائرة المصال  والمنافعخال

 عمى يركز بؿبيف اطراؼ الصراع   فقط يفةنالع السموكياتالصراع عمى تحويؿ  تحويؿ منيج يقؼ الو 

 انفجار لىا  و  االجتماعية العدالة فقداف إلى أدت التي واألسباب الجذورو  والعالقات والبنى النظـ تحويؿ

 والتطوير لمتغير محركاً  يعتبر عنؼ بدوف  الصراع تأجيج أف المنيج ىذا ير  ومف جية أخر   ، العنؼ

 في المشتركة األطراؼ عالقة تحويؿ محاولة ىو المنيج ىذا مف والغرض ،البعيد لممد  االجتماعي

                                                           
(1)

 ledrach.john: preparing for peace-conflict transformation across culture. Syracuse 

university press , syracuse,New York ,1995.p19 
 0، مصدر سابؽ ، ص دليمك في الوساطة :سميـ ، خالد  (2)



 عف وذلؾ ودية عالقة إلى تنافرية  عالقة مف عالقاتيـ نوع تبديؿ خالؿ مف ايجابية عالقة إلى الصراع

 (1) المختمفة  وموضوعاتو الصراع مصادر استيداؼ طريؽ

أساسيتيف ، األوؿ ىو استيداؼ ف ىذه المدرسة تركز عمى قضيتيف مما تتقدـ يتض  لنا أ ير  الباحث أف

تصاؿ بيف األطراؼ ، والثانية لى عالقات ودية عبر تحسيف شكؿ اإلعالقات أطراؼ الصراع وتحويميا إ

 ىي استيداؼ مواضيع الصراع الرئيسية وتفندييا وتسييميا وتوضحييا ألطراؼ الصراع .

دفة إلى تسوية الصراعات ، بما ير  الباحث أف مدرسة تحويؿ الصراع ىي واحدة مف أىـ المدارس اليا

تحممو مف قيـ وأىداؼ إلعادة ترميـ عالقات أطراؼ الصراع ، وترميـ قضايا وجوىر الصراع ، فيي ال 

إنما تتجاوز ذلؾ بإعادة دمج أطراؼ وابراـ االتفاقيات تكتفي كمدرسة إدارة الصراع بوقؼ السموؾ العنفي 

عادة ىيكمة قضايا الصراع بالبحث ع  ف حموؿ مرضية ودائمة ألطراؼ الصراع  ،وذلؾ تحسباً الصراع وا 

 لعدـ الرجوع إلى نقطة الصراع . 

ير  جوىاف جالتنغ أف الصراعات ال يمكف أف تحؿ بشكؿ نيائي ، وحتى في حاالت اختفاء مواقؼ  

وسموكيات الصراع إال أف طاقات الصراع تتجدد ، وتتغير مواضيع الصراع وتعود بشكؿ آخر خاصة تمؾ 

 (2) ثنية طويمة األمد.راعات الثقافية والقيمية واإلالص

حؿ الصراع بشكؿ كامؿ،وىو بيذا ينفي  ينفي جوىاف جالتنغ إمكانية ي الباحثحسب رأ وبيذا القوؿ

ف ىنالؾ بقايا لبعض القيـ إنياء كامؿ لمقضية الصراعية ، وأ شرعية وقدرة مدرسة حؿ الصراع عمى

 وسائؿ تسوية النزاعات مف أحداث تغيير كامؿ عمييا . ةيمكف لكافواالتجاىات والمشاعر التي ال 
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(2)
 Galtung, Johan. "Conflict Resolution as Conflict Transformation: The First Law of 

Thermodynamics Revisited", in K. Rupesinghe, ed., Conflict Transformation. London: 

Macmillan, 1995.pp59 



مع القضايا  عمى فشؿ بعض أنماط إدارة الصراع مف التعامؿ الواض  أف ىذه المدرسة جاءت بناءً ومف 

اءات قانونية كفرض التحكـ والذي يفرض إجر و السيطرة الجوىرية ، خاصة  اثناء التعامؿ مع انماط مثؿ 

تكتيكات مف حد أطراؼ الصراع ،  أو تسوية الصراعات عبر القرار اإللزامي ، ىذه الالعقوبات عمى أ

 .(1)ة والتي ال يمكف رؤيتيا أثناء نشوب الصراعات ينيا أف تعمؽ جذور الصراع خاصة القضايا القيمشأ

فكاف جوىر الصراع ،ىو  1966 و 1921 جذري بشكؿ تغيرت األيرلندي النزاع في القضايا  فمثالً  

وسائؿ التدخؿ األممية واالتفاقيات   ةورغـ كاف  الشماؿ في لألقمية مستقمة موحدة يرلنديةإ جميورية إقامة 

 قضايا إلى تـ العودة  1970 عاـ بحموؿ عمى الصراع  إال أف   والحموؿ المقترحة  والتغير الذي جر 

 .(2) يرلنديةاإل الوحدة

 ألطراؼ الصراعمدرسة تحويؿ الصراع ال تكتفي بإيجاد حموؿ مرضية أو تسويات مؤقتة ف الباحث أ  وير 

تبحث عف عمميات التحوؿ في األنظمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، والبني  ، ولكنيا أيضاً 

يجاد حموؿ دائمة ال مؤقتة وىذا ما سيوضحة  بيف األطراؼواليياكؿ التي تساىـ في إثارة الصراع  وا 

 الباحث بعمؽ اكبر مف خالؿ تجربة بريطانيا في التعامؿ مع الصراع اإليرلندي 

أف عممية تحويؿ الصراع تستيدؼ اتجاىيف رئيسييف، أوليما ىو تحويؿ العالقات  ير  الباحثمما سبؽ 

الباحث تفكيؾ العناصر  ؿوسيحاو  ما بيف األطراؼ المتصارعة وثانييما ىو مضموف الصراع نفسو،

 لتقديـ تفسير أعمؽ  المركبة لمدرسة تحويؿ الصراع

 

                                                           
(1)

 Bloomfield, David. Peacemaking Strategies in Northern Ireland: Building 

Complementarity in Conflict Management Theory. London: Macmillan, 1997.pp78-81  
(2)

 Stavenhagen, Rodolfo. "Ethnic Conflicts and Their Impact on International Society", 

International Social Science Journal. 43: (1) 1991, pp. 117-131. 
 



 المطمب الثاني : استراتيجيات تحويل الصراع 

 تحويل العالقات  :أوالً 

 عمى ضرورة إعادة تشكيؿ شكؿ العالقات ما بيف أطراؼ الصراع باروخ بوش وجاي فولجر مفكال  جادؿ 

ومف شأف تحسيف في نمط العالقة وتحسيف وسائؿ اإلتصاؿ بيف األطراؼ وذلؾ عبر إحداث تغيير كبير 

ـ  وجيات وتفيُ  المواقؼ واتخاذ قرارات فعالة وتقدير تحميؿ عادة المساىمة في إطراؼ العالقات بيف األ

 (1)نظر اآلخريف 

وذلؾ  عمى ضرورة تغيير العالقة ما بيف أطراؼ الصراع  في نيج تحويؿ الصراع  دـكيراؿ آ وتشدد

أف   عمى كيرال وتر    ،"السممية" لمعالقات" العالقات الغير سممية  " مف بالدفع بأطراؼ الصراع لالنتقاؿ

جؿ تسوية الحالة أالتعاوف مف  يمتـز بمبدأ كؿ جيد تعاوني نشط ،ىي عبارة عف  "العالقات السممية 

ال الييمنة أو الفرض والخصائص  المتبادؿ والمشترؾب أف تبنى العالقات عمى التفاىـ يجو الصراعية  

بدرجات  الشعور والتعاطؼ والقمؽ  وتبادؿ القدرات ، بيف والتوازف المساواة ىي السممية لمعالقات المميزة

 (2). المادية وغير المادية السمع في متوازف تبادؿ بمعنى بالمثؿ والمعاممة متساوية

 ذغٛٛش أٌ تقٕج ٚجادل انز٘ ،سَٕذسص ْاسٔنذ كراتاخ تؼض قثم يٍ انرفكٛش يٍ انخظ ْزا إششاء ذى كًا

. انصشاػاخ أػقذ فٙ درٗ انسالو إدالل فٙ انطٕٚم انًذٖ ػهٗ انُجاح جْٕش ْٕ انخصٕو تٍٛ انؼالقاخ

                                                           
(1)

 Galtung, Johan. Peace by Peaceful Means; Peace and Conflict, Development and 

Civilisation. Thousand Oaks: Sage Publications, 1996. Pp264 

 
(2)

 Curle, Adam. Making Peace. London: Tavistock Press, 1971.pp 15-16  



ٔضؼد ٔادذج يٍ أْى انًثادئ انرٕجٛٓٛح نًذسسح ذذٕٚم انصشاع  ْٔٙ أٌ انؼالقاخ انجٛذج ذقٕد  سىنذرز

 إنٗ اذفاقٛاخ جٛذج  .
(1)

 

أف عمميات تحوؿ المجتمع ىو نتيجة غير مباشرة مف التحوالت الفردية، وليس  فولجر وبوشير  كؿ مف 

مف خالؿ االتفاقيات المباشرة  أو أنظمة وسياسيات اإلصالح االجتماعي وبيذا الصدد ال يعني التحوؿ 

ف إحداث التغيير المؤسسة أو النظاـ ، بؿ إلى تغيير أو صقؿ في وعي وشخصيو الفرد وا ةإعادة ىيكم

االجتماعي مف المرج  أف يأخذ فترة طويمة خصوصا في المجتمعات المعرضة لمصراعات العنيفة 

 (2). والمستعصية مثؿ قبرص، سري النكا أو يوغوسالفيا السابقة

 يتعد  ذلؾبؿ  حؿ المشكمة فقط،االكتفاء بىو  صراعويمي ليس رد الفعؿ المثالي لمفي التوجو التح

تعني االستعانة بما تطرحو مف فرص واالستجابة المفيدة لممنازعات تحويؿ األفراد المعنييف  فيالمساعدة 

لتغيير الطرفيف وتحويميما باعتبارىما كائنيف بشرييف ، وتعني إبراز القيمة الكامنة لد  كؿ طرؼ باعتباره 

 (3)فردا مف البشر 

ضموف الصراع ، بؿ اعادة توجيو وتحميؿ ير  الباحث أف عممية تحويؿ الصراع ال تيدؼ الى تغيير م

مصادر واسباب الصراعات الحقيقية ، فكما اسمفنا اف في حاالت الصراع الطويمة االمد تتداخؿ كثيرا مف 

التفسيرات والمداخؿ والمصادر وتتشابؾ ىذه المصادر ويصعب عمى اطراؼ الصراع تحديد جذور واسباب 

باحث اف اي عممية تغيير في مضموف وسبب  الصراع  او مضموف الصراع الحقيقي ، كما يؤكد ال

تي مف  باب تحريفو وليس تحويمة ، وعممية تحريؼ مضموف الصراع يساىـ بشكؿ كبير في يسي يأالرئ
                                                           
(1)

 Saunders, Harold H. The Concept of Relationship. Columbus: Ohio State University, The 

Mershon Center, 1993. 
(2)

 Galtung, Johan. Peace by Peaceful Means; Peace and Conflict, Development and 

Civilisation. Thousand Oaks: Sage Publications, 1996. Pp24 
،  المتبادلتحقيق أىداف الوساطة، مواجيو المنازعات عن طريق التمكين واالعتراف بوش باروخ ، فولجر جوزيؼ ،  (3)

  101 ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاىرة : ص 1999،  1ترجمة اسعد حميـ ، ط



ة  في تحريؼ والغاء لمتاريخ الحقيقي لمصراع ، كما ىو الحاؿ مف محاوالت غربي توليد خيارات عنفية

 كولونيالي  إلى صراع عمى الحقوؽ المدنية صراع  إحتاللي  سرائيمي ، مفالصراع الفمسطيني اإل

آالؼ مف الكتب واألبحاث والدراسات واألدلة التدريبية ي الباحث حسب رأ وقد ظير في اآلونة األخيرة 

عادة تشكيؿ العالقات في حقؿ السالـ والتعامؿ مع الصراعات ، والتي  حوؿ مفيوـ االتصاؿ والتواصؿ وا 

العالقات ما بيف أطراؼ الصراع ، كاإلنصات واالستماع الفعاؿ ، والتعاطؼ ، ولغة الجسد  نظمت شكؿ 

عتراؼ واالستجابة  وغيرىا مف الميارات ف اآلخريف ، وميارات التمكيف واإلوالصور النمطية التقميدية ع

 التي تساىـ في تعزيز العالقة بيف األطراؼ .

 مضمون الصراع تحويل :  ثانياً 

أف ىنالؾ ثالثة حاالت  لمصراعات وىي الصراعات السطحية ، والصراعات المخفية  الدراسات إلىتشير 

فييا انسجاـ في سموكيات  يتوفر والصراعات الظاىرة ، فالصراعات المخفية ىي تمؾ الصراعات التي 

بمنظومة  وال يمكف رؤية ىذه األىداؼ كونيا تتعمؽ ،االطراؼ وتبايف واختالؼ في أىدافيـ ومصالحيـ 

أما الصراعات السطحية فيي تمؾ طريقيا لمظيور في ظروؼ معينة ،  تجد ةقيـ ومشاعر وتوجيات خفي

أطراؼ الصراع منسجمة ولكف مواقفيـ وسموكياتيـ متعارضة ، ويمكف رؤية السموؾ  التي تكوف أىداؼ

فيو كال مف مواقؼ الصراعي ىنا بشكؿ واض  ، أما الصراع الظاىر فيو الصراع الذي تتبايف وتختمؼ 

الصراع بشكؿ واض  عبر العنؼ السموؾ الصراعي ظير ىنا ياألطراؼ المتصارعة ، و  وسموكيات وأىداؼ

خطر أنواع الصراعات ىي الصراعات أف مف مف وجية نظر الباحث   مما ىو واض (1).واستخداـ القوة 

ظيورىا فإنيا  ةوفي حال ،استكشافيا وىي دفينةأو الفرد مف  المخفية والتي ال تستطيع الدولة أو المجموعة
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ليذا النمط  كوف مثاال واضحاً يف ألمربيع العربي  ة، يمكف لحالتجد طريقيا نحو استخداـ ال محدود لمعنؼ 

 مف الصراعات.

  -:لى انواع متنعددة منيا العمماء الصرعات إ قسـ  ندقؿ الصراعات فولتسييؿ  فيـ عممية  تحوي

  :صراعات العالقات -1

و موقؼ أطراؼ الصراع ، نتيجة موقؼ حقيقي وتنشأ ىذه الصراعات بسبب وجود  عالقات سمبية بيف أ

 (1)افتراضي عف اآلخر بسبب سوء االتصاؿ أو الصور النمطية العدائية 

  :صراعات المعمومات-:  -2

تنشأ ىذه الصراعات عندما تفتقد األطراؼ المعمومات الضرورية الالزمة التخاذ القرارات الحكيمة، كما أف 

البعض ير  أف المعمومات قد تكوف صراعات حقيقية وقوية بسبب أف المعمومات أو اإلجراءات التي 

 .(2)غير منسجمة استخدميا األفراد في جمعيا، قد تكوف 

  :صراعات المصالح:   -3

برز أشكاؿ الصراع فيي تحدث عندما يتبنى طرؼ أو أات المبنية عمى المصال  مف أىـ و تعتبر الصراع 

أكثر مف أطرافو موقفا يسم  بحؿ واحد لمواجية حاجاتيـ. ففى سبيؿ إشباع حاجتيا يحدث أف يعتقد 

 .(3)أنو تجب التضحية بمصال  اآلخريف  يطرؼ الموقؼ الصراع
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 المحركة الرئيسية القوة" أف في يتمثؿ يالرئيس رضغال فإف الدوؿ، بيف المصال  صراع دائرة في أما

 إلى السبيؿ وأف القومية المصال  وتنمية حماية نحو السعى المستمر في تتمثؿ الخارجية الدوؿ لسياسات

 المصمحة مفيوـ أف إلى اإلشارة تجدر وىنا القوة. مف لمواردىا الدولة مضاعفة" في إنما يتمثؿ ذلؾ تحقيؽ

 التأثير عمى -العسكرية األدوات إلى باإلضافة-تشتمؿ ىنا القوة وأف لمقوة، وقريناً  مرادفاً  يصب  ىنا

 التفاوض وأساليب والدعائية، النفسية الحرب ووسائؿ ،ياالقتصاد الضغط قوة وكذلؾ ،يالدول يالسياس

 .(1) "الخ...،يالدبموماس

 الصراعات البنيوية أو الييكمية  -4

األنظمة والقوانيف واليياكؿ االجتماعية واالقتصادية السمبية التي تغذي الصراعات مثؿ  ةوىي سمسم 

ما  ، وما شابو ذلؾ مف متغيرات غالباً ، واألنظمة والسياسيات ية المحدودة، والقيود الجغرافية الموارد الطبيع

لقو  إنما يختمؼ مف مجتمع إلى آخر . كذلؾ فإف تأثير تمؾ ايأو تميد باتجاه السموؾ الصراع -تدفع نحو

مجتمعات منفتحة ومجتمعات تقميدية  إذ أف ىنالؾ  الجماعة أو طبيعة المجتمع نفسو لبنية أو ىيكؿ طبقاً 

 .(2) مغمقة

  : صراعات القيم -:  -5

بو نمر الباحث في حقؿ السالـ والصراع في الواليات األمريكية المتحدة أف القيـ أيشير الدكتور محمد 

الصراع ر عندما يحاوؿ أحد أطراؼ ثتأة تبينما الصراعات القيمي المختمفة في حد ذاتيا ال تشكؿ صراعاً 
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فرض مجموعة محددة مف القيـ عمى غيره ، أو عندما يدعو إلى إتباع نظاـ قيمي محدد ال يسم  

 (1)باالختالفات العقيدية

نيا أف تساىـ في تحويؿ أالتي مف شسية سمسمة مف التدابير وضع العديد مف مفكري العمـو السيا

لتوزيع طر العمؿ المسببة لمظمـ والتمييز بما في ذلؾ إعادة اأالصراعات وذلؾ عبر تغيير البنى و 

التكامؿ والعدالة والمصالحة  رتقاء بالعمميات واألنظمة التي مف شانيا تدعيـ االقتصادي ، إضافة إلى اإل

 .(2)عتراؼ واإل

نو ال يوجد منيج واحد أ لى تشير إاألدبيات المتوفرة في حقؿ السالـ والتعامؿ مع الصراع، فير  الباحث أ

لمدرسة تحويؿ الصراع، فجميع التكتيكات والتقنيات اليادفة إلى تغيير الرؤ  واألنظمة والبني االجتماعية 

ـ المجتمعية والمدنية إلى ايجابية ، ويمكف االستعانة بسمسمة مف القي ةالمسببة لمصراعات مف بني سمبي

كالديمقراطية ، والعدالة االنتقالية ، والبعثات الدولية ، والوساطة التحويمية والتفاوض والحوار، واالستناد 

عادة النظر باليياكؿ  عادة بناء الثقة ، وا  إلى القانوف الدولي واالنضماـ إلى ىيئات األمـ المتحدة وا 

حتياجات والموارد اإلنسانية ، وغيرىا مف العمميات تشكؿ جوىر عممية التنظيمية واإلدارية لمدولة وتوفير اال

 .تحويؿ الصراعات بيف األطراؼ

وير  ىالباحث أف  اغمب الدوؿ االوروبية عمدت الى تغيير البنى واالنظمة  واليياكؿ التنظيمية ، سعيًا 

التعامؿ مع الصراع االيجابية منيا نحو انسجاـ اعمؽ داخؿ كيانيا ، وتبنت في انظمتيا الكثير مف وسائؿ 

 وساىمت بشكؿ عميؽ في تحسيف البيئة التعميمية والحقوؽ المدنية . كالوساطة والتفاوض والتحكيـ ،
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 رسة تحميل الصراع دم :الثالث المبحث

 في إذ أصراعلمموقؼ ال  ؿ عميؽتحمي جراءإل يحتاج أوالً  عمى نحو فعاؿ، فإنو الصراع مع لمتعامؿ

 ،ت التدخؿالتحميؿ قبؿ عممياف تتـ عممية أ ومف الضروري  في الموقؼ الصراعي  أىـ خطوة التحميؿ ىو

الذي  النشاط ىو الصراع تحميؿ ف إذ أ، طبيعة وديناميات الصراعلؽ أعمفيـ  إلى لتحميؿ ا ةتيدؼ عمميو 

شمؿ وال ت مستمر رييتغ حالة ف الصراع فيو ك الصراع، مع عممية التعامؿة مراحؿ فاعبر كيتـ  البد أف

المعمومات التي تـ  تفسير وتقييـ عف الصراع، ولكف أيضاً  لمعمومات واألدلةا جمع فقط لتحميؿ اعممية 

 (1).جمعيا

 
يقصد بعممية تحميؿ الصراعات عمى أنيا عممية تطبيقية لفيـ حقيقة الصراع وفحصو عبر وجيات نظر 

تطوير االستراتيجيات والتخطيط لممياـ مف خاللو  متباينة وعميو يشكؿ ىذا الفيـ حجر األساس الذي يتـ

األطراؼ والمجموعات في الصراع ،  ة، وتحديد كافه األدوات عمى فيـ خمفية المواقؼحيث تساعد ىذ

 (2)إضافة إلى فيـ وجيات النظر العميقة وتحديد التوجيات العميقة والعوامؿ التي تحرؾ الصراعات  

المعمومات الخاصة  ةحاطة بكافلإلعممية تحميؿ الصراعات ىي عممية ىامة وضرورية ف ير  الباحث أ

بأسباب الصراع وأطرافو وذلؾ مف خالؿ العودة إلى الجذور واألسباب الحقيقة التي شكمت الموقؼ 

أطرافو  يتحوؿ مف شكؿ إلى آخر نتيجة وتعدد  الصراعي ، خاصة أف الصراع بفعؿ الوقت وتنوع 

 وسائؿ التدخؿ التقميدية التي تستخدـ في حؿ الصراعات .التراكمات و 

 فقد لمصراع. العممي بالتطبيؽ المنخرطيف مف العديد خبرات عف بعيداً  مفيوماً  النزاع تحميؿ مفيـو يبدو قد

 الصراع ىذا مع التعامؿ عف عوضاً  والموضوعية الحيادية لتحقيؽ تسعى أداة أنو عمى أحيانا إليو ينظر
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 حقيقة لفيـ تطبيقية عممية الصراع ىو فتحميؿ المصطم  الفيـ السميـ والكامؿ ليذا يعكس ال بالطبع

 تطوير يتـ الذي األساس ىو حجر الفيـ ىذا يشكؿ وعميو متباينة نظر وجيات عبر وفحصو الصراع

 (1)االستراتيجيات المالئمة لمتدخؿ 

ٔاساسا لقيادة شكؿ التدخؿ ففيـ أسباب ٔاف تشكؿ نتائج التحميؿ نو مف الممكف ويعتقد الباحث ىنا أ

أو الصراعات القائمة عمى القوة أو التحكـ أو االحتياجات اإلنسانية مختمفة عف  ةالصراعات اإلثنين

بعضيا مف حيث نوع شكؿ التدخالت الوسائؿ المالئمة إضافة إلى كونو يمثؿ قاعدة بيانات أساسية لفيـ 

 شكؿ الصراعات .

، يجب ٔاف يؤخذ بعيف صراعاتفي حاؿ البدء بتحميؿ ال أنو، يسوف وساندرا ريتشاردسيموف مامف  يشير كالً 

مع البيئة التي نشٔا فييا  ؽ حوؿ العالقة ما بيف ىذه الحدوداالعتبار حدود الصراع والنظر بشكؿ عمي

سيقدـ نفسو بشكؿ مختمؼ، حسب الكيفية التي يتـ بيا وضع  صراع، يمكف القوؿ بٔاف ال؛ وعميوصراعاتال

 .(2)وبشكؿ مستمر الحدود؛ ويجب مراجعة ىذه األخيرة دورياً 

بعض األدوات التي سيتـ استعراضيا في ىذا المطمب تساعد أطراؼ الصراع عمى فيـ ف احث أوير  الب 

 األحداث الحالية إضافة إلى فيـ عمى اإلطالع مع والفترات التاريخية لو،الصراعي  الموقؼ لخمفية عميؽ 

 البعض وتحديد ببعضيـ وروابطيـ عالقاتيـ عمى أكبر بشكؿ والتعّرؼ كافة وعاتمالمج نظر وجيات

أيضا،  ومف أبرز أدوات  النجاح ومواقؼ اإلخفاقات مف النزاعات والتعمـ تحرؾ التي والعوامؿ التوجيات

 -تحميؿ الصراع :

 .Conflict Wheel انصراع تػجهانًطهة األول : 
(1)
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 Simon Mason and Sandra Rychard, “Conflict Analysis Tools,” Swiss Agency for 

Development andCooperation (SDC), Conflict Prevention and Transformation Division 

(COPRET), Bern, 2005.pp3 
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جزء  كؿ ٔاف حيث األخر ، األدوات لتقديـ مناسبة وىي ،صراع ال "وراء ما" لتحميؿ أداة ىي النزاع عجمة

 كمية نظرة العجمة تقدـ ،حيث  خر األ دواتاأل باستخداـ تحميمو يمكف المشكِّمة لمعجمة الستة األجزاء مف

لى النموذج ىذا في استعماؿ العجمة يرمز صراع ،لم معينة تحميؿ جوانب في الشروع قبؿ  والحركية الكمية ا 

عادة يتـ الجوانب، مختمؼ فحصمف خالؿ ا .الوقت نفس في إلبقاء عمى ٔاجؿ مف مًعا تجميعيا ا   ا 

  -الدوراف وتتمثؿ عناصر ىذه األداة : في العجمة استمرار غرار عمى التحميؿ استمرارية

 ؿ متورطة في الفواعؿ ٔاو األطراؼ عبارة عف ٔافراد، منظمات ٔاو دو /العالقات بيف الفواعل

ويقسـ أطراؼ الصراع إلى قسميف،األطراؼ الرئيسيوف وىـ المتورطوف  صراع النزاع/معنية بال

بشكؿ مباشر في الصراعات واألطراؼ الفرعية التي تمعب أدوارا ايجابية أوسمبية في الموقؼ 

 الصراعي 

 ؟صراعمؼ ٔاو تتقاتؿ حولو ٔاطراؼ الما الذي تخت: القضايا/المشاكل 

 لى مستو  التصعيد الذي بمغو النزاع، مد  كثافة التفاعالت بيف ٔاطرافو، الديناميكيات : تشير ا 

 طبيعة "األمزجة" التي قد تساىـ في تحويؿ مواقؼ األطراؼ المعنية.

 الذي نحف بصدد التٔامؿ  لصراع ؽ اة ما تقع خارج نس: السياؽ والعوامؿ البنيوية عادالسياق/البنى

فيو. يشير العنؼ البنيوي إلى العنؼ الذي ال يتسبب فيو األفراد بشكؿ مباشر، ولكف مف خالؿ 

 األنساؽ االقتصادية والسياسية القائمة، كالفقر عمى سبيؿ المثاؿ.

 :وتداخؿ  لسبب، ولكنيا متعددة األسباب وتنجـ عف تفاعؿليست ٔاحادية ا صراعاتال السببية

مجموعة مف العوامؿ النسقية؛ فبدال مف القوؿ بٔاف لكؿ شيء عالقة بكؿ شيء، سيكوف مف المفيد 

 التمييز بيف "األسباب" المختمفة ٔاو مختمؼ العوامؿ المؤثرة.

 يتـ ىنا فحص طرؽ التعامؿ مع النزاع، االستراتيجيات المستعممة ٔاو الخيارات/االستراتيجيات :

 .صراع اؼ الثالثة لمتخفيؼ مف حدة الٔاو األطر  صراع، جيود أطراؼ المكف استعمالياالم



 

 (1)(2شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Conflict Tree (1)شجرة الصراع: -المطمب الثاني :

ىي أداة ذات طابع تصوري وتصنيفي، فيي تصور التفاعؿ بيف العوامؿ الظاىرة، العوامؿ  الصراع  شجرة

الجذوُر العوامَؿ البنيوية "الساكنة"، ويمثؿ الجذُع القضايا/المشاكؿ الظاىرة  البنيوية والديناميكية. تصور
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-:أنظر الموقع االلكتروني  (1)

https://www.academia.edu/7605160/Comparative_Essay_of_Conflict_Tree_and_ABC_Triang

le 

 

 

–العالقات 

 الفواعل 

 

 السياق/البنى

 السببية:

المشاكل/القضايا  

 

 الديناميكيات

الخيارات 
 واالستراتيجيات

 



األوراؽ التي تتحرؾ مع الرياح يمكف ٔاف تمثؿ ) التي تربط بيف العوامؿ البنيوية والعوامؿ الديناميكية

 العوامؿ الديناميكية(.

تتضمف ٔاشكاؿ االتصاؿ، مستو  التصعيد، مظاىر  الشجروىي تمثؿ ورؽ  العوامل الديناميكية. 1

لخ. يتضمف العمؿ مع العوامؿ الديناميكية ٔافًقا قصيرا مف الزمف، حيث تكوف ردود الفعؿ إزاء  العالقات... ا 

خؿ سريعة ؤاحيانا غير متوقعة عندما يتعمؽ األمر بالعوامؿ الديناميكية، تكوف سرعة وصوؿ الموارد التد

 المائية ٔافضؿ مف وفرتيا 

وىي تمثؿ ساؽ الشجرة وىي القضية الصراعية التي يتحدث عنيا  القضايا ٔاو المشاكل وجوىر الصراع. 2

 أطراؼ النزاع بشكؿ عمني، القضايا/المشاكؿ الظاىرة وتتضمف ٔاساسا "موضوع" النزاع.

: األسباب الجذرية  وىي تمثؿ جذور الشجرة و ىي األسباب األساسية لمصراع ومف  العوامل البنيوية. 3

القصير ، مثؿ القانوف ، األنظمة االستبدالية ، الحرية والمساواة الحدود  الصعب التأثير فييا عمى األمد

 االستعمارية .

 

شجرة الصراع ىي أداة تستخدـ لفيـ أفضؿ لمصراع األولوية مف حيث أسبابو وآثاره. بؿ ىو أداة مفيدة 

الروابط بيف لتحفيز مناقشات جماعية حوؿ النزاع، التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف المشكمة األساسية، وفيـ 

األسباب والنتائج، وتحديد قضايا الصراع التي يمكف معالجتيا . شجرة الصراعات آلية مفيدة كأداة تحميؿ 

الصراعات. ألف شجرة ترمز المشكمة الجوىرية في الصراع )الجذع(، أسبابو األساسية )الجذور( وآثار 



مشكمة. يمكف أف تكوف ىذه المشكمة )فروع( . لذلؾ يمكف أف تساعد مجموعة في االتفاؽ عمى جوىر ال

 (1)األساسية مدخال لتصميـ أنشطة بناء السالـ 

 .(2)(3)شكل رقم

 

 

   

  
 موضوع الصراع 

 

 

 

 

 

(1)نموذج رأس البصل  -الثالث : بالمطم
Onion Tool  

                                                           
(1)

 Piumali.A.D.T, Comparative Essay of Conflict Tree & ABC Triangle, Faculty of 

Graduate StudiesUniversity Of Colombo , Colombo, 2013 , pp.4-5 

 
-:أنظر الموقع االلكتروني  (2)

https://www.academia.edu/7605160/Comparative_Essay_of_Conflict_Tree_and_ABC_Triang

le 
 

(1)
 Piumali.A.D.T, Comparative Essay of Conflict Tree & ABC Triangle Ibid,p 33  

ذور الصراع ، ج

  ةسباب العميقاأل

 

 نتائج  وآثار الصراع 

 



مف أطراؼ الصراع  وتستخدـ لتحديد ما وراء مواقؼ كؿ طرؼ  ىي طريقو لتحميؿ ما يقولو  كؿ طرؼ 

مف خالؿ فيـ اىتماماتيـ واحتياجاتيـ  وذلؾ مف اجؿ الوصوؿ ألرضية مشتركة بيف األطراؼ و تأتي ىذه 

تي نتخذىا أماـ ال األداة عمى شكؿ رأس البصؿ وطبقاتو ، بحيث تشكؿ القشرة الخارجية عمى المواقؼ ،

المسائؿ التي نريد  ةعموـ الناس ليراىا الجميع ويسمعيا ، أما الطبقة الثانية فيي االىتمامات وىي مجموع

أف نحققيا جراء الموقؼ الصراعي ، أما الطبقة الداخمية فيي تمثؿ االحتياجات ، وىي القضايا الممحة 

 ايا التي ال يمكف االستغناء عنيا إطالقا. والجوىرية والتي تستدعي اإليفاء بيا وىي منظومة القض

أف أطراؼ الصراع ال تعبر بشكؿ سميـ عف مواقفيا أو احتياجاتيا الحقيقية في حاالت  سيموف فيشرير  

نظر أطراؼ  ةينو مف وجأناس والتعبير عف االحتياجات مف شالصراع ، بسبب عدـ توفر الثقة بيف ال

الصراع ىو إبراز مواطف الضعؼ مما يستحيؿ عمى األطراؼ تفيـ بعضيا أو استيفاء االحتياجات 

 (2)الحقيقية 

 جداً  موقفا بعيداً  الصراع  ؼطراأ الىتمامات عرضة لميجوـ  قد يتخذتكوف ىذه ا نو حينماوير  الباحث أ

وتدخالت غير مالئمة  تقود الى تأزيـ الموقؼ وبيذا تتشكؿ مواقؼ جديدة عف حقيقة احتياجاتيـ األساسية 

واظزىار المواقؼ العامة الطراؼ الصراع اضافة  تساعد ىذه األداة في توضي الصراعي بشكؿ أكبر ، و 

ىتمامات واالحتياجات الحقيقية ألطراؼ الصراع، مما يساعد في وضع خطط اإل الى توضي  وتحيميؿ 

ىذه األداة تسيؿ عممية خمؽ قناة تواصؿ بيف أطراؼ  والحقاً  ،الصراعيواستراتيجيات تالئـ حقيقة الموقؼ 

 الصراع  عبر الحوار و المفاوضات والوساطة .

 
                                                           
(2)

 Conflict Analysis Framework: Field Guidelines and Procedures , CDA , bublished by  

global partnership for the prevention of armed conflict ,2015 , p42 , please see the pdf link  

http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Conflict-Analysis-

Framework-Field-Guidelines-and-Procedures-2016.pdf 

 

http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Conflict-Analysis-Framework-Field-Guidelines-and-Procedures-2016.pdf
http://cdacollaborative.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Conflict-Analysis-Framework-Field-Guidelines-and-Procedures-2016.pdf


 (1)نموذج رأس البصل (4 )شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصراع تصعيد نموذجب الرابع : مالمط
(1)
  (Conflict Escalation Model ) 

                                                           
 33ص لمصدر السابؽ،ا(1)

(1)
 Mason,  Simon , Conflict Prevention and Transformation Division , Swiss Agency for 

Development and Cooperation, SDC, Switzerland ,2012,pp2-3 
 

 المواقف

 ما نقول اننا نريده 

 االهتمامات   

 حقيقة ما نريد 

 

 االحتياجات

ما ال يمكن 

  االستغناء عنه 



مف أدوات التدخؿ  ةلمصراع وقد وضع جالسؿ مجموع مراحؿ تسعةأف ىنالؾ  جالسؿ فريدرشير  

 النحو عمى الصراع لتصاعد التسعة المراحؿ تأتي لمراحؿ التسعة ، حيثالمالئمة في كؿ مرحمة مف ا

 (2): التالي

 مواجيةوتنشأ  تتصمب حيث أف مواقؼ أطراؼ الصراع المواقؼ في التصمب:  األولى المرحمة -

 خالؿ مف تسويتيا يمكف األطراؼ بيف المواجية أف قائمايبقى  التوجو ولكف ،أولى سطحية 

 . الحوار

أ تنش".  سودأ أو بيضأ"  تفكير يسود المرحمة ىذه في الحوار مف بدال الجدؿ :الثانية المرحمة -

 ودونية طرؼ بتفوؽ نظر وجية ىنالؾ. واإلرادة والمشاعر التفكير في االستقطاب مف حالة

 . اآلخر الطرؼ

 أف كما األطراؼ بيف لمتعاطؼ خسارة ىنالؾتنشأ  : األقواؿ مف بدالً  األفعاؿ : الثالثة المرحمة -

 . اآلخر الطرؼ وسموؾ ألفكار الخاطئ التفسير في تفاقـ 

 محصوؿحيث تسعى أطراؼ الصراع ل التحالفات ؿيوتشك السمبية الذىنية الصورة  :الرابعة المرحمة -

 . الطرفيف بيف مناورات في ىذه الحالة غالباً  وتنشأ المحيط، مف أشخاص دعـ عمى

 وأماـ اآلخر عمى مباشر اً ىجومحد األطراؼ ف أحيث يش الوجو ماء فقداف: الخامسة المرحمة -

 يعتبر ذلؾ إف. العامة أماـ وجيو ماء اآلخر الطرؼ إفقاد ىو اليجوـ ىذا مف اليدؼ العامة،

 . التصعيد عممية في رئيسية خطوة

 غي ىذه المرحمة  الصراع بعضيا طرؼاأل  تيديد :استراتيجيات التيديد : المرحمة السادسة -

 . القمة نحو متسارع وبشكؿ قدماً  يسير

                                                           
 22، مصدر سابؽ الذكر ، ص  في الوساطة مكدلي :سميـ خالد   (2)



 فاف وعميو ،" كانساف"  اآلخر الطرؼ رؤية تتـ ال:قاسية محدودة ضربات: السابعة المرحمة -

 إف. اآلخر الطرؼ تجاه األطراؼ حدأ نظر وجية مف مشروعاً  أمراً  تصب  محدودة قاسية ضربات

  اآلخر لمطرؼ منفعة تعتبر ما طرؼ في – صغيرة كانت فا  و  – خسارة أي

 وحتى وتشتيت تفتيت ىو المرحمة ىذه في األساسي اليدؼ: التشتيت والتفتيت:الثامنةالمرحمة  -

 . اآلخر الطرؼ أنظمة تدمير

 العودة استحالة ىنالؾ إف ،األطراؼ بيف وكاممة شاممة مواجية :الياوية لىإ معا: التاسعة المرحمة -

 جانب في كبرأ تدمير مقابؿ مقبوال أمرا يصب  الذات تدمير إف. الخمؼ إلى والتراجع الوراء إلى

  الخصـ

  ABC Triangle (1)مثمث الصراعالمطمب الخامس : 

 والسموؾ  ،تالتوجيا ،السياؽ وىي: لمصراعألطراؼ  ةرئيسي مكونات التحميؿ عمى ثالث ىذا يستند

ضافة إلى فيـ أعمؽ لكؿ إ البعض بعضياب الثالث  العوامؿ ىذه تأثير كيفية لتحميؿداة تستخدـ ىذه األ

 لدييا المختمفة األطراؼ إف ،معيف  صراع أي في مف السموكيات والتوجيات والسياؽ لمواقؼ الصراع ،

 .متباينة وتصورات مختمفة تجارب

الرئيسية في الصراع  الذي يصؼ الجوانب ABC المثمث يوىاف غالتونغالسالـ النرويجي  باحثأسس 

الجوانب عناصر حيثت تشكؿ ىذه ال السياؽ (C)القيـ والمعتقدات ( ب)، السموكيات( أ: )عمى النحو التالي

والصراعات ليتـ تطبيقيا عمى حاالت الحرب، نموذج أصالً ال ىذا وكاف اليدؼ مف .صراعالرئيسية في ال

الصراعات األخر ، مثؿ العنؼ األسري  في ومع ذلؾ، فإنو يمكف أف تستخدـ أيضاً  لمسمحة العنيفو ا

                                                           
(1) Galtung.johan , Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and 

Civilization (International Peace Research Institute, Oslo (PRIO)) 1996: p, 71 



كؿ طرؼ ،  لد  عمى فيـ الموقؼ داة ىذه  األ ساعدت حيث والتمييز العنصري وانتياكات حقوؽ اإلنساف

يساعد عمى اكتساب نظرة كما كؿ طرؼ لالصراع ، ويحدد االحتياجات الرئيسية  يحدث فيوالذي  والسياؽ

 (1).اليياكؿ أو األنظمة المعموؿ بيا والتي تساىـ في الصراع دوافع أطراؼ النزاع ولثاقبة 

 

 ABC Traingl (2)ثنموذج المثم( 5)شكل رقم

 السموك

 

 

 

 

 

 

 

   التوجهات 

 

 

 

 

أداة خط انسين  -انًطهة انسادش :
(1)Time Line Tool  

                                                           
(1)

 Piumali.A.D.T, Comparative Essay of Conflict Tree & ABC Triangle, Faculty of 

Graduate StudiesUniversity Of Colombo , Colombo, 2013 , pp.4-6  

 
(2) ibid, pp.4-6 

 23ص ، سابؽ مرجع ،التعامل مع الصراع وآخروف، فيشر (1)

 جوهر الصراع

 السياؽ  القيـ والمعتقدات



 المفيد مف. والعنؼ التوتر الحدة، مف مختمفة مراحؿ عبر حيث تمر  الوقت، مرور مع تتغير الصراعات

 الديناميكية لتحميؿ وذلؾ األدوات مف غيرىا مع جنب إلى جنباً  واستخداميا المراحؿ ىذه تعريؼ و تحديد

، وجو عمى.الصراع مراحؿ مف مرحمة بكؿ تتعمؽ التي واألحداث  خمس في تمر التحميؿ عممية فإ العمـو

 :-مختمفة مراحؿ

 أف يمكف األطراؼ حيث بيف األىداؼ توافؽ عدـب توصؼ ىذه المرحمة– الصراع قبل ما مرحمة .1

 طرؼ  إدراؾ الرغـ مف عمى العاـ، لمرأي ظاىر غير الصراع يكوف .الصراع  اندالع إلى  يؤدي

  و/أو  المتنازعيف عالقات في توتر ىناؾ يكوف قدو  . مواجية حدوث باحتماؿ أكثر أو واحد

 .المرحمة ىذه خالؿ بينيـ فيما اتصاؿ اي إجراء تجنب في  رغبة

 ىناؾ فأ فقط واحد طرؼ شعر إذا. انفتاحا و عالنية أكثر الصراع يصب  ىنا – المواجية مرحمة .2

 وتيرةولكف ب مف صداـ ىناؾ يكوف األحياف بعض في.تصادمي سموؾ في ينخرطوف  فقد مشكمة،

 احتمالية تزايد توقع مع خصوصا حمفاء والبحث عف موارده تجميع كؿ طرؼ يحاوؿ، حيث  منخفضة

 . التصادـ

أو العنؼ عمى  /والتوتر  وىذه المرحمة ىي ذروة الصراع، حيث يكوف فييا – مرحمة األزمة .3

 .في الصراع واسع النطاؽ،ىذه المرحمة ىي فترة الحرب، حيث يقتؿ الناس مف جميع األطراؼ .أشده

خذ أإلى أف   وعمى األرج  تتوقؼ االتصاالت الطبيعية بيف الطرفيف.وىنا تميؿ التصريحات العامة

 تيامات التي يتـ توجيييا مف طرؼ إلى آخر.اإلشكؿ 

كيزيمة احد االطراؼ او  . معينة نتيجة إلى األزمة ستؤدي بأخر  أو بطريقة - النتيجة مرحمة .4

أو  مفاوضات، إجراء عمى الطرفاف يتفؽ قد. الرضوخ أو النار أو اإلستسالـ إلطالؽ وقؼ الى دعوةال

 ينخفض النقطة ىذه في األحواؿ، كؿ معينة في قوة قبؿ مف لمقتاؿ نياية فرض حيث يتـ وساطة 

 .تسوية إلى التوصؿ إمكانية مع ما، حد إلى مستو  العنؼ



 يتـ لـ إذا ذلؾ، ومع. بالنضوج عالقاتتبدأ الو  التوتر حدة تنخفض  – الصراع بعد ما مرحمة في .5

 أف فيمكف المناسب، بالشكؿ األطراؼ أىداؼ تعارض عف الناجمة والمشاكؿ القضايا معالجة

 .الصراع اندالع قبؿما   مرحمة إلى العودة إلى  المطاؼ نياية في  ىذا يؤدي

 
 (1)نموذج خط الزمن 6شكل رقم 
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 مدرسة منع الصراع  -الرابع: المبحث 

 المطمب االول : المفيوم 

                                                           
 . 28، مصدر سابؽ الذكر ،ص  التعامل مع النزاعفيشر واخروف،   (1)

 ما قبل الصراع

 المواجهة

 االزمة

 النتيجة

 ما بعد الصراع

ع
را
ص

 ال
عد

صا
 ت

 يا قثم انصشاع

 انًٕاجٓح

 االصيح

 ما بعد الصراع

 انُرٛجح



التي   االستراتيجيات "مف  ةىي جمم أف مفيوـ منع الصراع  شنابؿ وألبرت  جالمرت ديفيد كاًل مف  ير 

 الظروؼ وتييئة تحديد إلى وتيدؼ الفاعمة، الجيات مف متنوعة مجموعة بيا تقـو التيو تعمؿ بشكؿ دائـ 

 (1)الستقرار ل المواتية

دارة الصراع ت ير  البحث أف مدرسة تحويؿ  أما تعامؿ مع صراعات واضحة وظاىرة داخؿ الدولة  وا 

ف ىنالؾ ضرورة لمنع نشوب الصراعات والتعامؿ منيج منع الصراع فبناًء عمى األدبيات التعريفية فتر  أ

 معيا قبؿ حدوثيا  عبر استراتيجيات قصيرة وطويمة األمد تستيدؼ اليياكؿ البنوية لمدولة .

 استخداـ أو التيديد لتجنب  المتخذةجميع الوسائؿ  يعني   الصراعأف منع   لوند وفي ىذا الشأف ير  

 يمكف التي السياسية الخالفات لتسوية جماعات أو دوؿ قبؿ مف اإلكراه مف بذلؾ يتصؿ وما المسمحة القوة

 السياسي والتغيير ، واالجتماعي االقتصادي لالستقرار المزعزعةنتيجة األحداث واألسباب  تنشأ أف

 (2). الدولي

مف  كاف يتحدث عف مفيوـ الدبموماسية الوقائية إال أف كثيراً  لوندرغـ أف ف مف وجية نظر الباحث 

 فكرة عمى المؤسسي الطابع إضفاء وذلؾ عبر الصراع منععناصر التعريؼ تشترؾ وتتقارب في مفيـو 

 .والدولية واإلقميمية المحمية المستويات عمى الصراع منع

وماسية الوقائية  تشير الدراسات واألبحاث أف مفيوـ منع الصراع ظير بمصطمحات وأسماء متنوعة كالدبم 

 رسمية ، جميع ىذه المصطمحات تؤدي نفس الغرض في منع التصعيد واستقرار الدولة الغير والدبموماسية 

                                                           
(1)

 Carment, David & Schnabel, Albrecht 2003 “Introduction – Conflict Prevention: A 

concept in search of a policy“ Tokyo: The United Nations University Press, .p11 
(2)

 Lund,  Michael  S  (1996)  Preventing  violent  conflicts.  A  strategy  for  preventive  

diplomacy ,Washington D.C: United States Institute of Peace Press.p37 



 ىيرسمية الغير ير  أف الدبموماسية فرد ر الباحث في جامعة ىا ("Herbert Kelman") ىيربت كيمماف

بطريقة تدريجية لخمؽ جو مف االطمئناف المتبادؿ عف طريؽ إنشاء إطار مناسب  صنع السالـلعممية 

 .(1)لألطراؼ الرسمية بصورة تسم  بتغذية عممية التفاوض الرسمية 

مسؤولية  6946في جمستو رقـ  2013نيساف  15يؤكد مجمس األمف في بيانو الصادر في بيذا الصدد 

،  34و  33لميثاؽ األمـ المتحدة في المادتيف  المجمس في صوف السمـ الدولي ومنع الصراعات وفقاً 

و الحاالت التي مف المرج  أف يؤدي أ لمصراعاتعمى ضرورة تعزيز اإلجراءات الوقائية الالزمة لمتصدي 

إلى الخطر ػويسمـ مجمس األمف بأىمية وجود  عريض صوف السالـ واألمف الدولييفاستمرارىا إلى ت

تتضمف تدابير عممية وىيكمية لمنع نشوب النزاع المسم  كما يشجع المجمس عمى وضع  ةإستراتيجية شامم

 .(2)إلحالؿ السالـ   تدابير لمعالجة األسباب الجذرية لنشوب النزاع ضماناً 

أف تتبعيا  لمنع إعادة  التي عمى الدوؿ مف اإلجراءات عةمتنو  ةالبياف يوض  مجموعف لباحث أاير  

، واالنتشار الوقائي ، والتدابير العممية لنزع السالح ، ور الصراعات كنظـ اإلنذار المبكرتجدد أو ظي

ية الشاممة لمنع واستراتيجيات صنع وحفظ السالـ ،ىذه اإلجراءات جميعيا مترابطة مف عناصر اإلستراتيج

 نشوب الصراعات .

تتعمؽ  واحدة. الصراعات نشوب منع لفيـ طريقتاف مفكري العمـو السياسية أف ىناؾير  كثير مف 

 ىناؾ وبالتالي، خاصة في حاؿ و صؿ الصراع إلى مرحمة األزمة الخطيرة : باإلجراءات الوقائية المباشرة

جؿ أتدخؿ عبر الوساطة أو التفاوض مف المخاطر وفي ىذه الحالة يمكف ال منع زيادة عمى لمعمؿ حاجة

و الدولة خاصة في ظؿ وجود أيي عبر تحسيف ىياكؿ المؤسسة فتخفيض حدة األزمة .أما الطريقة الثانية 

                                                           
، رسالة ماجستير ، جامعو قسطنيطية ،  ،دور الدبموماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجيةمنيرة ، بودرادبف  (1)

 . 45، ص  2008منتوري ، 
      S\PRST\2013\4نظر موقع مجمس األمف الدولي ،جمسة رقـ أ (2)

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/290/87/PDF/N1329087.pdf?OpenElemen 
 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/290/87/PDF/N1329087.pdf?OpenElemen


 .(1)مؤشرات تصعيد لمصراع  

 المطمب الثاني : بناء السالم 

حسب   المستويات ةيتطمب بناء السالـ المستداـ ، ومنع النزاعات مف إعادة إجراء عدة تغيرات في كاف

 ، وذلؾ عبر اإلبداع والعمؿ في تشكيؿ الثقافة ، عبر سمسمة طويمة تشمؿ األبعاد الشخصية رأي الباحث 

 والييكمية والعالقات والثقافة .

 مثؿ المساعدة الكامنة األسباب لمعالجة أكثر الطويؿ المد  عمى تدابير عمى الييكمي المنع يركز

تعزيز الممارسات الديمقراطية ، التعميـ ، منظومة ،  السياسية المشاركة زيادة أو االقتصادية اإلنمائية

السياسات والقوانيف الداعمة لثقافة السالـ والالعنؼ ، والتنمية وغيرىا مف  اإلجراءات عمى المستو  

 (2)الداخمي والخارجي .

لتي وقائية وا دوات كألقد ظيرت العديد مف األجساـ الدولية التي تعمؿ عمى حماية منظومة السمـ الدولي  

خطة مارشاؿ،  و ع الصراعات كمؤتمر فيينا، وعصبة األمـ، ومنظومة األمـ المتحدةنتؤدي دور م

واالتحاد األوروبي، ومنظمة حمؼ شماؿ األطمسي وغيرىا مف التحالفات األمنية لمحد مف احتماالت نشوب 

 .(3)صراعات بيف الدوؿ أو داخؿ الدوؿ في المستقبؿ

إنذارات  إصدار عمى  في كثير مف الدوؿ راتيةاالدولية والجيات اإلستخب لمؤسساتكما عممت العديد مف ا

رية إلى الجيات دو  ج الدولة إضافة إلى إصدار تقاريرمبكرة الحتماالت نشوب صراعات في داخؿ وخار 

منظمة اإلشعار و مثؿ ما تقوـ بو مجموعة األزمات الدولية، ىيومف رايتس ووتش،  الرسمية والجميور

                                                           
 .53، مصدر سابؽ الذكر  ص التعامل مع النزاعفيشر واخروف ،  (1)
 .54، ص  نفسو  (2)

(3)
 Micheal .s.lund Conflict Prevention: Theory inPursuit of Policy and Practice .p293 , 

  -: انظر الموقع االكتروني2016\2\10نسخة الكترونية مستردة بتاريخ 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Conflict%20Prevention-

%20Theory%20in%20Pursuit%20of%20Policy%20and%20Practice.pdf 
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لى التقارير والمؤشرات الصادرة عف إ ةضافإذير المبكر واالستجابة المبكرة  لمنتد  السابؽ لمتحالدولية، وا

 (1)وكالة المخابرات المركزية و منظمة األمف والتعاوف، و األمـ المتحدة، 

مؤشرات عمى الصعيد  ةدورية ألي ةيتطمب متابع المالئـ  لتدخؿو اف المراقبة الحثيثة أوير  الباحث 

الداخمي والخارجي لمدولة  وذلؾ لتفادي وقوع الصراع ،ىذه المراقبة ليست مسؤولية األجساـ الرسمية في 

ف المعالجة إمؤسسات المجتمع المحمي، وبذلؾ  فتشترؾ في ىذه المسؤولية  الدولة فقط ، ولكف أيضاً 

أو مف أو بعيدة األمد  ةمؤشرات قريب ةبؤ بأينو تحقيؽ االستقرار عبر التنألمصراعات مف ش ةاالستباقي

 .ستفادة مف التجارب الماضية المؤدية إلى تصاعد الصراع اإلخالؿ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الرابع

                                                           
(1)  Ibid ,p 293 



 ليات التعامل االيجابي مع الصراعآ

 مقدمة 

 وتنتيي طرفيف بيف ينشب صراع  عندما تتـ التي المحاوالت إلىمفيوـ آليات التعامؿ مع الصراع  يشير

 لمتعامؿ وميارات استراتيجيات تطوير إلى وتدعو وسائؿ التعامؿ مع الصراع .  الصراع لذلؾ بوضع حد

فض الصراع  ففإ التجربة وحسب. ومدمرة  ةحياف متحولفي أغمب األ ىي التي الصراعات ونتائجيا ، مع

 عمى الصراع أطراؼ بيف التوافؽ مف نوع وخمؽ بيف األطراؼ ةموكيات العنفيمعالجة الس عند يقؼ ما غالباً 

مف  يزيد مما الحقيقية المشكمة جذور يتناوؿ تغيير إحداث في يكمف الحقيقي الحؿ ولكف .حساب العدالة

 عمى يحقؽ سالماً  أف يمكف المعنى وبيذا المفيوـ ىذا فاف ىنا ومف. فرص التسوية القائمة عمى العدالة 

 .(1)المد  الطويؿ  عمى المستداـ السالـ إلحداث مؤىؿ غير ولكنو والمتوسط القصير المد 

 ةلمتعامؿ مع الصراع بعضيا باستخداـ الوسائؿ العنفي ةف ىنالؾ استراتيجيات كثيرة ومتنوعير  الباحث أ

كيـ ، والتح والحوار ايجابي كالوساطة والتفاوض والعنؼ والسمطة ، وبعضيا باسموب كاستخداـ القوة

 . ةالقانونية المتنوعوالمساعي الحميدة والوسائؿ  الدبموماسيةلى الوسائؿ ة إضافإ

لى ال بد مف النظر إ ةساليب كثيرة ومتنوعوىي أ في  حاالت الصراع  التدخؿ لى أساليبالنظر إ  عند

 التفاوض في أساليب فمثالً . حمو وكيفية الصراع مسار تحديد إستقاللية طرفي الصراع في ارمعي

رادة  باستقاللية  ترتبط والوساطة  األساليب ترتبط بينما حمو وكيفية الصراع مسار تحديد في األطراؼوا 

                                                           
(1)

 Ledrach, John; Preparing for Peace-Conflict Transformation AcrossCultures‟;Syracuse 

University Press; Syracuse,New York;1995;P.16 



 و غيره الحَكـ، أأو  القاضي مثؿ ثالث طرؼ تدخؿ قوةبمد   والتحكيـ القضائية وقوات حفظ السالـ 

 (1) الصراعأطراؼ  ألحد االستقاللية فقداف حاالت أقصى يشكؿ القوة استخداـ فإف وأخيراً 

لمتعامؿ مع الصراع وىي الوساطة والتفاوض  ةالمبحث سيركز باالساس عمى ثالث وسائؿ ايجابيىذا 

عمى   ةالصراعات  المعقدة والتي تترؾ سموكيات عنيف ةوالمجوء الى قوات حفظ السالـ الدولية في حال

 . طراؼ الصراع ، بقصد حماية المدنيف واعادة تسوية الصراعات في دوؿ ما بعد الصراعأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 المتحدة  لألمـ التابعة السالـ جامعة ، مصر اإلسكندرية، -السالـ درسات معيد. النزاعات حل : خيري عمرو عبداهلل،  (1)

  56 ص ، 2007. كوستاريكا



 : الوساطة  ولالمبحث األ 

 ول : المفيوم المطمب األ 

ا طرؼ ثالث محايد  ليست لديو سمطة فرض بينيا عممية غير رسمية  يقـو أعمى  تفيـ الوساطة عموماً 

 يضاً أوتعرؼ الوساطة  كما (1)لى تسوية يقبميا الطرفاف إعمى الوصوؿ أطراؼ الصراع  الحؿ ، لمساعدة 

و يممؾ سمطة محدودة في أقبوؿ مف الطرفيف وال يممؾ سمطة مف قبؿ طرؼ ثالث  م نيا التدخؿأعمى 

 .(2)لى تسوية مقبولة مف الطرفيف إ الوصوؿ طوعاً  إلىطراؼ المعنية تخاذ القرار ويعمؿ عمى مساعدة األا

، وتغيير  التركيز عمى تغيير شخصية المتنازعيفخروف إلى تعريؼ الوساطة مف خالؿ كما ذىب آ

بالوساطة التحويمية، التي تحقؽ  المجتمع ، وليس فقط التوصؿ إلى حموؿ لممشاكؿ، وىو ما يطمؽ عميو

حركة  في  رلـ يحظيا باىتماـ كبي مف خالؿ التمكيف والتقدير المذيف الصراع  التغيير في شخصية أطراؼ

بصورة  –أنو أف يسفر أوسع ليذيف البعديف مف ش ، وأف االىتماـ المستمر وعمى نطاؽ الوساطةوفمسفة 

الشخصيات مف الخوؼ، والتزاـ الموقؼ الدفاعي، وتركيز  عمى تحوؿ في –تراكمية وبمرور الزمف 

أشخاص ممتمئيف بالثقة، وميتميف باآلخريف، كما تساعد عمى تحويؿ  اإلىتماـ عمى الذات، وتحويميـ إلى

 .(3)العالقات االجتماعية 

                                                           
 المتبادل واالعتراف  التمكين طريق عن المنازعات ةمواجي الوساطة اىداف تحقيق : جوزيؼ وفولجر ، روبورت باروخ (1)
 .22 ص ، 1999 ، 1،ط القاىرة ، العالمية ةوالثقاف المعرفة لنشر المصرية الجمعية ، حميـ سعدأ ترجمة 

 ، والتوزيع لمنشر ىميةاأل ، سروجي فؤاد ترجمة ، النزاعات لحل عممية استراتيجيات الوساطة عممية:  ،كريستفور مور (2)
 .38ص ، 2007 ، 1ط  عماف

 اهلل راـ ، الصراع لحؿ تعاوف مؤسسة منوشرات ، مقارنة رؤية ، ئريعشاال والصمح الغربية الوساطة : خالد ، سميـ (3)
 .5ص 2012، ناشر بدوف



ف أرسمية ، ويشترط فييا  غير ةف الوساطة ىي وسيمأ ير  الباحث ةمف المالحظ في التعريفات السابق

ية ، بؿ ف الوسيط ال يمتمؾ السمطة في اقرار التسو أالصراع عمى اختيار الوسيط ، كما طراؼ أيتوافؽ 

  .فاؽتوذلؾ لضماف استدامة اإل طراؼ مف األ ةطراؼ الصراع ، ومقبولأمف  ةيجب اف تكوف الحموؿ نابع

لـ يكاد يسمع عف استخداـ  1965خالؿ السنوات الماضية ، فقبؿ عاـ  ممحوظاً  الوساطة نمواً حرزت ألقد  

ىيف خر الستينات في اتجاآو أعمى الوساطة في  نتباهركز اإلالوساطة خارج نطاؽ العالقات العمالية وت

امكانية  القضائي في الوساطة النظاـ وقادة  قادة المجتمع المحمي أمختمفيف كؿ االختالؼ ، فقد ر 

ت منظمات المجتمع المدني في الوساطة أشتعاليا ،بينما ر االستجابة لمطالب المنازعات الحضرية ونقاط ا

 (1)امكانية تعزيز موارد المجتمع المدني  إلى جانب نظاـ القضاء الرسمي. 

والتحوؿ  في المحاكـ الرسمية ةالعالقالقضايا  بسبب ىذا النمو نتيجة االكتظاظ القضائي فأ وير  الباحث

ابتداع خيارات  ذ كاف البد مفإ ةتنوعاالجتماعي والسياسي بعد نياية الحرب الباردة ، وظيور صراعات م

 .طراؼ الصراعصراع ضمف معادلة الرب  المشترؾ ألطراؼ الأديدة ذكية تساىـ في تحقيؽ مصال  ج

دارة لمنع فعالية الوسائؿ أكثر مف الوساطة تعتبر  في والتعاوف األمف منظمة حيث تمعب. الصراعات وا 

 المساعي وتعزيز الحوار، وتيسير التفاوض، في ىاماً  دوراً  العالـ، في إقميمية أمنيةوىي منظمة  أوروبا

 منظمة تمتـزو . فالديفوستوؾ إلى فانكوفر مف الممتدة المنطقة أنحاء جميع في اليادئة والدبموماسية الحميدة

  والغرب الشرؽ بيف والتفاوض لمحوار األطراؼ متعدد كمنتد  إنشاؤىا تـ التي أوروبا، في والتعاوف األمف

 .(2) سممية بطرؽ النزاعات بحؿ المشاركة والدوؿ ، 1975 عاـ في

                                                           
  23 ص سابؽ مرجع ، الوساطة اىداف تحقيق:  جوزيؼ وفولجر ، روبرت باروخ (1)
 منظمة منوشرات ، توجييية مذكرة االجتماعي لمنوع المراعية الوساطة تعزيز: فيينا ديتريش، ولويزا بيياـ ميروسالفا (2)

 .8ص ،2013 األوؿ تشريف فيينا، أوروبا، في والتعاوف األمف



جؿ معالجة أمف مريكية اكـ في عدد مف مناطؽ الواليات األوقد تـ انشاء برامج وساطة مرتبطة بالمح

لبرامج ثبتت ىذه اأوالعائمية وقد حيث توسعت ىذه البرامج لتشمؿ الخالفات المدنية مختمؼ القضايا 

المالية لممحاكـ ، وتستخدـ  الوقت والثاني في خفض التكاليؼ ةوؿ في سرعنجاعتيا عمى مستوييف ، األ

با خاصة في رو و أا و ريكمأنزاعات العامة الكبيرة في كؿ مف الوساطة بشكؿ واسع لحؿ عدد مف ال

 .(1)القطاعات التي تستدعي تدخؿ لتسوية الصراعات  ةمنية والتنظيمية لتشمؿ كافالسياسات البيئية واأل

 احتو  الفيدرالي النيج أساس عمى المؤسس الجديد المدنية اإلجراءات قانوف ففإ السويسري التشريع فيف

 األطراؼ يدعو أف لمقاضي يمكفكاف   ذلؾ فقبؿ المراحؿ مختمؼ في ذلؾ و األحكاـ مف الكثير عمى

 أثناء أما الوساطة عمى تفاؽاإل استقباؿ عمى ىنا تقتصر وميمتو اإلجراءات، خارج اتفاقية لصياغة مباشرة

 .(2) الوساطة تنظـ لألطراؼ مشتركة عريضة وضع لمقاضي فيمكف اإلجراءات سير

صمية استخدمت الحضارات األفقد وروبا أمريكا و أكؿ مف لى استخداـ الوساطة حوؿ إوفي نظرة عامة 

مف  ةلحؿ سمسم اليوـحتى  التاريخ وما زالت تستخدميا الوساطة عمى مد   ا الالتينيةمريكأسبانية في واإل

مركيا الالتينية مثؿ ألى إسبانية والتي تـ نقميا مف الحضارة اإل نماذج وساطة لييديراخ ويصؼ الصراعات 

جؿ أ تفاصيؿ حوؿ الوساطات غير الرسمية التي تجري مف لييديراخسبانيا كما يقدـ إالمحكمة المائية في 

عماؿ أؾ يصؼ المفاوضات وتقصي الحقائؽ و ا الوسطى  وكذلكيمر أتسوية الخالفات الشخصية في 

كوادور وىندوراس وكوستاريكا ، ائرة حوؿ الموارد الطبيعية في األالوساطة المساعدة في حؿ النزاعات الد

                                                           
  59 ص سابؽ مصدر ، النزاعات لحل عممية استراتيجيات الوساطة عممية : كريسفور ، مور (1)
 ، الحقوؽ كمية ، ماجستير رسالو ، المقارن القانون في ،دراسة القضائية لموساطة القانوني النظام : بتشيـ ، بوجمعة (2)

 22ص ، 2011  ، منشورة غير ،رسالو تممساف ةجامع



ة وتشيد البرازيؿ حركة يعمى تطوير عممية الوساطة في المجاالت العائمية والتجار تيف نرجكذلؾ تعمؿ األ

 .(1)وساطة نشطة وناجحة 

يا ثبتت بريطانيا نجاعتأير عمميات الوساطة ومؤسساتيا ، و ت بتبني وتطو أوروبا الغربية ، فقد بدأأما في 

عماليا في أ ات الوساطةت ، وطورت مراكز خدمعماؿ بشكؿ الففي عمميات الوساطة في قطاع األ

 ةسكندنافيلمانيا وفرنسا والدوؿ اإلأيرلندا وىولندا و إعية في دوؿ مثؿ بريطانيا ، الشؤوف العائمية والمجتم

ويوجد في النرويج نظاـ وساطة متطور يعمؿ عمى التوسط في القضايا العائمية والمدنية وبالمجمؿ فمنذ 

لحؿ  ةسسة الوساطة كوسيمأبم ةوروبا الشرقيأعقد التسعينات بدات انتياء  فترة الحكـ الشيوعي في اوائؿ 

سيس عدد مف المراكز التي تقدـ خدمات التدريب في كؿ مف بولندا وجميورية أمختمؼ الصراعات وتـ ت

الشيؾ وسموفاكيا وىنغاريا وبمغاريا ومقدونيا وغيرىا ، وتتمقى ىذه المراكز دورات تدريبية متخصصة مف 

 .(2)مريكية رائدة في ىذا الحقؿ أت دولية مراكز ومؤسسا

الؼ المواقع االكترونية آا يجد مريكأوروبا و أة في كؿ مف لحركة الوساطوير  الباحث ومف خالؿ تتبعو 

والتخصصات االكاديمية والمؤسسات الدولية التي تعمؿ بشكؿ مباشر في تقديـ خدمات الوساطة عبر 

في ىذا الحقؿ ، وتعد   ةمريكاف سمعة طيبف واأليوروبيناؿ  األ التدريب وعبر التدخالت المباشرة ، وقد

خذ أدولية تلت الكثير مف عمميات الوساطة اأالداخمي وبد ف المجتمع المحمييوروبيمريكاف واألدور األ

 في كثير مف بمداف العالـ . كبيراً حيزا ً 

قيادة جمسة الوساطة ، ل ف الميارات والصفات  التي تؤىمو كبيرة م ةف تتوفر في الوسيط مجموعيجب أو 

نصات عمى اإل ةىـ ىذه الصفات ىي الحيادية ، والسرية في التعامؿ مع المعمومات ، وقدرة عاليأ
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 يضاً ؿ وتيسير الجمسات ، ومف المفترض ألى توفر ميارات االتصاة إفضاواالستماع ألطراؼ الصراع ، إ

دارة الوقت وا   خر ف يمتمؾ الوسيط ميارات أأ عادة الصياغة وفف طرح كالقيادة والقدرة عمى التحميؿ وا 

 .(1)سئمة األ

مف  ةمجموعتـ وضع  فقد إطار دعـ الوساطة التابع لمنظمة األمف والتعاوف في أوروبا  لىستناد إباإل 

تترؾ ؼ ، كما األطراقبوؿ  تتطمبحيث ، ة كالتركيز عمى طوعية الوساطة لموساط الخصائص الرئيسية 

 مساحة مف الحوار توفرلى كونيا إضافة إ.لألطراؼ لمتحكـ بنتائج عممية الوساطة الوساطة االستقاللية

 السريةو ، موضوعية الوسيطتعتمد الوساطة عمى  كما .ىـ بشكؿ مباشر يمّكف األطراؼ مف مناقشة قضايا

 .(2) التامة 

 وقيادتيا ، الوساطة مسار تحديد في وىامة ضرورية الباحث نظر ةوجي مف والصفات الميارات ىذه

 وأ قاضي ليس وىو جاىزة حموال يقدـ ال فالوسيط ، واضحة وقواعد سسأ ضمف النيائية التسوية  باتجاه

 وتجزئة النظر وجيات تقريب في وقدراتو مياراتو عبر يساىـ ، الوساطة لعممية ميسر ىو نماإ حكـ

دوف أف يممي  واحتياجاتيـ لمصالحيـ عمؽأ فيـ عمى الصراع طراؼأ ومساعدة وتسييؿ الصراعية القضية

 . تسويات ةيعمييـ أ

 ركائز عممية الوساطة -المطمب الثاني :

وىي الوعي  لى وجود ثالث ركائز ميمة في عممية الوساطةإتشير  بحاثالدراسات واألف ير  الباحث أ

طراؼ لى دفع أيا تيدؼ إلبعض مةالعناصر مكمتفاؽ  والصم  ، ىذه الفيـ واإلعتراؼ ، اإل ،والتمكيف 
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طراؼ والحموؿ الذكية بيف األ قةالصراعية ، وشكؿ العال القضايا ةالصراع لمتفكير بشكؿ عميؽ في كاف

 بداعية  القابمة لمتنفيذ.واإل

سباب الرئيسية والمشاعر يعمد الوسيط إلى مساعدة أطراؼ الصراع إلى إدراؾ األ في الوعي والتمكيفف

عمى الفيـ طراؼ فيعمد الوسيط ويشجع األ عتراؼما الفيـ واإللمصراع ، أ ةعالية الساخنة المسببفناأل

طراؼ ومف الميـ أف يصؿ أ ئؽ والحموؿ المقترحة ،توضي  الحقاالعميؽ لمصال  بعضيما مف خالؿ 

الركيزة ما وؽ بعضيما كمقدمة لتسوية الصراع أعتراؼ بحقلى اإلة عدـ االتفاؽ إالصراع حتى في حال

عممية الوساطة ومجرياتيا إما باإلتفاؽ أو بغير الوسيط و الصم  حيث يقدـ فتتمثؿ في اإلتفاؽ أ ةالثالث

خطاء عتراؼ باألاـ ألطراؼ الصراع أو قد يتضمف اإلتفاؽ اإللتز اإلتفاؽ وقد يأخذ اإلتفاؽ شكؿ اإل

 .(1)الجديدة لممستقبؿ  ططعتذار والخواإل

 عممية الوساطة خطوات -المطمب الثالث :

وىي مرحمة   ة مراحؿ أساسيةربعتمر بأ عممية الوساطةف أير  الباحث  رةفدبيات المتو بناًء عمى األ

المرور  كمرحمة نيائية ، وال يشترط  االتفاؽ مرحمة و الحوار ،  مرحمةتبادؿ المعمومات ، مرحمة فتتاح ،اإل

تفاؽ لى تسو إ قد تتوقؼ عممية الوساطة بالوصوؿبكافة ىذه المراحؿ ، و  و الثالثة عند المرحمة الثانية أية وا 

 طراؼ ، ومستو  تعقيد المشكمة .الصراع وتعاوف األ موضوع  يعتمد عمى حجـ ، وىذا مثالً 

طراؼ الصراع ، وشرح عممية الوساطة  ريؼ الوسيط بنفسو ، والتعرؼ عمى أتشمؿ كممة االفتتاح عمى تع

طراؼ ، تعامؿ مع معمومات األكيد عمى حياديتو وسريتو في الأحميا ، كما يتوجب عمى الوسيط التومرا

رادة بإ ةفشؿ جمسة الوساطة مرتبط وف نجاح أنما ىو ميسر ، وأإ و حكماً أ نو ليس قاضياً كيد عمى أوالتأ
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نصات وعدـ دؿ واإلاحتراـ المتبكاإل لوساطة ،لى وضع قواعد جمسات اإ ضافةً أطراؼ الصراع ، إ

 .(1)المقاطعة 

عمومات وتحديد المواضيع  ما بيف أطراؼ الصراع ، حيث يدعو الوسيط تبادؿ الم فييما المرحمة الثانية أ

ز ميمة طراؼ الصراع بالبدء بالحديث عف مضموف قضية الصراع وتوضي  وجيات نظرىـ ، تتركأ

ادؿ تب طراؼ الصراع عمىيشجع الوسيط أحيث  الصراع وتوجياتيـ ، طراؼالوسيط ىنا في فيـ رواية أ

 .(2)تخص قضية الصراع   ةاستكشافي ةسئمالمعمومات عبر طرح أ

أف طرح األسئمة يجب أف يكوف ذكيًا ،وبعيدًأ عف إثارة مشاعر أطراؼ الصراع ، وأف تكوف  وير  الباحث

األسئمة في مضموف الصراع والخيارات المتاحة ، وأف يحاوؿ قدر اإلمكاف اإلحاطة بكافة معمومات 

 وروايات طرفي الصراع .

 ىو المرحمة مف ىذه اليدؼ حيث أف األطراؼ بيف اطة تشمؿ الحوارالمرحمة الثالثة مف عممية الوس

 تحت يتـ الذي األمر وىو النزاع، أطراؼ بيف مباشر حوارعبر فت   األطراؼ بيف التفاىـ وتحسيف تطوير

 تخمؽ أف يمكف التي القضايا في المباشر األوؿ الحديث يكوف المفضؿ أف مف. الوسيط وتوجييات أنظار

 مف مشتركة بمواضيع البدء ممكناً  كاف ما إذا. سخونة األكثر المواضيع االنتقاؿ إلى ثـ ومف ،ايجابياً  جواً 

 الفرصة النزاع ألطراؼ تعطى جيدة، بداية بدأنا قد نكوف المشتركة، المصال  التأكيد عمى يتـ خالليا

نتقاؿ مف سئمة العميقة لإليكثؼ الوسيط األ فوفعاؿ، مف الضروري أ بناء بشكؿ تصاؿ والتواصؿلإل

                                                           
  2  306-296 ص ص سابؽ مصدر ، النزاعات لحل عممية استراتيجيات الوساطة عممية ، كريسفور ، مور  (1)
 58 ص ، الذكر  سابؽ مصدر ، الوساطة في دليمك ، خالد سميـ (2)



الوسيط نقؿ اطراؼ  طراؼ الصراع كما يتوجب عمىالمصال  واالحتياجات أل لىظاىرة إالمواقؼ ال

 (1)الصراع لمتفكير في الحموؿ النيائية . 

ف ىذه المرحمة ىي مف أىـ مراحؿ عممية الوساطة ، وىي مرحمة خطيرة وحساسة بسبب ويعتقد الباحث أ

كيد عمى صحة طرؼ مف التامواجية أطراؼ الصراع  لبعضيما ، وخالؿ ىذه المواجية سيحاوؿ كؿ 

روايتو ، وربما يتخمؿ ىذه المرحمة مواجية لفظية حادة ، لذلؾ عمى الوسيط أف يحاوؿ التأكيد عمى قواعد 

 طراؼ الصراع تأـز الموقؼ الصراعي بيدؼ تيدئة أف يدعو الى جمسات انفرادية في حاؿ أو أ الجمسة ،

يساىـ في نقؿ أطراؼ الصراع مف الحديث عف وأف يدفع أطراؼ الصراع إلى احتراـ بعضيما ، وأف 

واحتياجاتيـ والخيارات المتاحة  وىذه مسألة تحتاج الى جيد  مواقفيـ إلى الحديث بعمؽ عف مصالحيـ

مضاعؼ مف قبؿ الوسيط فعممية نقؿ األطراؼ مف الفكير في مواقفيـ إلى مصالحيـ واحتياجاتيـ أمر 

 ليس بالسيؿ 

جراء عصؼ ذىني لى اتفاؽ نيائي ، وذلؾ عبر إيي الوصوؿ إفئية مف عممية الوساطة النيا ما المرحمة أ

، يجب  لى اتفاؽ نيائي مرضي لطرفي الصراعالخيارات المتاحة مف أجؿ الوصوؿ إ ةعميؽ وكثيؼ لكاف

، وفي حالة الوصوؿ وليست مقطقة عمييـ مف الخارج  نفسيـ مف أطراؼ الصراع أ ةف تكوف الحموؿ نابعأ

النيائية ، والتي تتضمف موضوع القضية  ةطراؼ الصراع   بالتوقيع عمى االتفاقياتفاؽ يقوـ الوسيط وأ لىإ

 .(2)وااللتزامات النيائية عمى كؿ طرؼ 
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 العناصر السبع في الوساطة  -المطمب الرابع :

بيف أطراؼ الصراع ، مف الضروري  ةعممية الوساطة والوصوؿ إلى تسوينجاح  مافلضير  الباحث أف 

في عممية الوساطة ، ىذه العناصر ىي المصال  ، البدائؿ ،  ةعتبار العناصر السبعيف اإلخذ بعاأل

 العالقات ، الخيارات ،المعايير الموضوعية  االتصاالت وااللتزامات .

ف الفرقاء ال في ذلؾ إلى أ ضحة ومباشرة ويعود السببوا ةبطريق  المصالحما يقوـ الفرقاء بتعريؼ  نادراً 

في تحقيؽ مكاسب  األساسية ةالرغباذ تتجمى حياف ما ىي مصالحيـ الحقيقية ، يعمموف في أغمب األ

 . (1)خريف عمى اآل ةخفاء مصالحيـ الحقيقي، وذلؾ مف  خالؿ  إعمىنتصارات أوا

ماـ االحتماالت المختمفة التي تبدو أ : حيث تستخدـ ىذه الكممة لمتعبير عف الخيارات ىي العنصر الثاني 

اختبار  بر عدد ممكف  مف الخيارات ومف ثـكلقائـ ، ويعمؿ الوسيط عمى توليد أالطرفيف لحؿ الصراع ا

 (2)نسب ؼ الصراع حتى يتـ اختيار الحؿ األطراة ىذه الخيارات المطروحة مع أكاف

الية جدَا ، مف خالؿ تحفيز اطراؼ الصراع وير  الباحث أف عممية توليد الخيارات تحتاج الى ميارات ع

عمى التفكير بعمؽ بخيارات أخر  إلنياء الموقؼ الصراعي ، ويجب اف يقوـ الوسيط بطرح اسئمة عميقو 

 الختبار  الخيارات المطروحة مف قبؿ أطراؼ الصراع ومد  قابميتيا لتحقيؽ الفوز المشترؾ لكالىما .

طراؼ الصراع في حاؿ بدائؿ ماىية البديؿ الموجود لد  أيقصد بال البدائل ،أما العنصر الثالث فيو 

مف الميـ  ثارىا وأبعادىا االستراتيجيةة آتقييـ ىذه البدائؿ ومناقش يضاً عممية الوساطة ، ومف الميـ أ تفشم

ي أف بيف الخيارات والبدائؿ يكمف ف ف الفرؽوير  الباحث أ.  (3)ىنا التفريؽ ما بيف الخيارات والبدائؿ جداً 

مية الوساطة واالتفاؽ ىي خيارات متعددة لمحؿ يقوـ بتوليدىا الوسيط ومف ثـ تقييميا لخدمة عمالخيارات 
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ؿ عممية الوساطة ، كقرار التوجو إلى التحكيـ أو القضاء أو استخداـ القوة ، ما البديؿ فيو بديالنيائي ، أ

 .اطة حادية الجانب والتي تدؿ عمى فشؿ عممية الوسو اإلجراءات أأ

تصاؿ ناج  بيف أطراؼ قامة شكؿ إط عمى إالوسيف يتحقؽ ويعمؿ يجب أ:  تصالاإل العنصر الرابع ىو

فضؿ ، ومف ستقود إلى نتائج أ طراؼ اثناء عممية الوساطة االتصاالت الناجحة بيف األف الصراع  إذ أ

النظر الى  راع طراؼ الصعمى الوسيط تشجيع ألى االيماءات واالتصاؿ البصري،إاالنتباه  الميـ جداً 

 (1)طار القضية الصراعية ، بعضيـ البعض ، أو عبر المصافحة ، أو عبر فت  مواضيع تشجيعية خارج إ

أف عممية نقؿ الرسائؿ بيف أطراؼ الصراع  تتـ في أغمب الجسات األولية  بشكؿ سمبي وير  الباحث 

الوسيط ميمة لوضعيا في قالب إيجابي  قبؿاقواؿ ورسائؿ أطراؼ الصراع مف  ةف إعادة صياغوبذلؾ فإ

 مثمر. تصاؿ تعاونيتساعد عمى بناء شكؿ إ

 .ستند ىذه الحموؿ عمى الشرعيةالحموؿ أف ت ةعمى الوسيط أثناء مناقش: الدشدرعدية العنصر الخامس ىو

أو الفيتو ،  أو االعتراض قوة أو المنشورة، األسعار قوائـ العممية، السوابؽ القوانيف، مف الشرعية تأتي فقد

 . (2)العرؼ والعادة والسياؽ اإلجتماعي المتعارؼ عميو 

و العرؼ ديف أوعادات المجتمع واخالقياتو أالسياقات يمكف أف تمثؿ تعاليـ ال ف في بعضوير  الباحث أ

ؼ السياؽ وتجارب الدوؿ عمى اختال رعية ، تتنوع مصادر الشرعية بناءً مصدر ىذه الش والعادة ، ىي

 .ومعتقداتياوالشعوب 

ممية ع ذ يعتبر ىذا العنصر مف العناصر اليامة والضرورية في، إ العالقاتما العنصر السادس فيي أ

في تسوية الصراع  طراؼ الصراع تحوالً لعالقات الناجحة والتعاونية بيف أا ف تشكؿالوساطة ، إذ يمكف أ
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  92ص مصدر سابؽ  المنازعات، تسوية فى الثالث الدطرف ودور الوساطة محمود منير ، بدوي (2)



نييار العممية بيف أطراؼ الصراع إلى إ ةبشكؿ أسرع ، ويمكف عمى الصعيد اآلخر أف يؤدي سوء العالق

ذ ال إ ،لى شكؿ العالقات في النظر إ فصؿ البشر عف المشكالت رفع شعار الميـ  ، كما مف كمميا بأ

شخاص موجوديف والنظر عمى أف أطراؼ الصراع ىـ أ طراؼ الصراع في مضموف القضيةيمكف دمج أ

وال األخذ بعيف اإلعتبار أف طرؼ الصراع  أوفي ىذا الجانب يجب  إليجاد تسوية لموضوع الصراع 

طراؼ ار الجانب الشخصي  ألعتبف يكوف عدوًا أو خصما ،ومف الميـ األخذ بعيف اإلانساف قبؿ أ

 .(1)الصراع

ؼ طراشفوية أو كتابية لما تريد األ لتزاماتاإل ، مف الممكف أف تكوف لتزاماتاإل  خير فيوأما العنصر األ

في نيايتيا ، مف المفضؿ و لتزامات في بداية العممية أعض اإلتعطي ب فعممو ، حيث مف الممكف أ

لتسييؿ عممية تنفيذىا فيما  ةواضحة بحيث تكوف مفيوم ةاغيصتفاؽ أف تعطي الوعود بشكؿ مخطط وبلإل

 .(2)بعد 

، وقد وضع المختصوف في عمـ  ةدبيات المتوفرة حوؿ عممية الوساطة كثيرة ومتنوعف األير  الباحث أ

مية الوساطة محتو  عموالتصرفات الخاصة بالوسيط و كبيرة مف الميارات والمعارؼ  ةالوسائؿ البديمة جمم

ة ، سئمتوليد الخيارات ، طرح  األفف الجمسات اإلنفرادية ، الميات التعامؿ مع فف تحميؿ الصراع ،  مثؿ 

 السمبية وغيرىا الكثير مف متطمبات عممية الوساطة.  ليات التعامؿ مع المشاعروبناءالثقو ، وآ

 العربي النزاع لحؿ برنادت الكونت األممي الوسيطب االستعانة الوساطة عمى الدولية مثمةاأل مفو 

 قضية في البريطاني األمريكي الميبي النزاع لحؿ مندال بيا قاـ التي الوساطة وتمؾ 1948 اإلسرائيمي

                                                           
 . 34 ص سابؽ مصدر ، الوساطة في كدليم ، خالد ، سميـ (1)
 . 31 ص ، نفسو (2)



 النزاع في والمصري األوربي اإلتحاد ووساطة. األمريكي اإليراني النزاع لحؿ الجزائر ووساطة لوكاربي

 (1).الفمسطيني اإلسرائيمي

 أولبرايت مادليف إلى كيسنجر ىنري مف المتتاليف األمريكييف الوزراء دور الوساطة عمى الحديثة األمثمة مف

 لحمو حثيثة مساعٍ  1990 لعاـ مدريد مؤتمر عقيب بدأت وقد سنيف منذ القائـ اإلسرائيمي السوري النزاع في

 وساطتو أدت الذي األمريكي ىالبروؾ السفير ودور الصييوني، الكياف مع العربية النزاعات مف وغيره

 ولعؿ. 1995 نياية في واليرسؾ البوسنة جميورية في السالـ إلحالؿ« ديتوف» اتفاقية توقيع إلى الفاعمة

 التسعينات في الشمالية إيرلندة أزمة مف التخفيؼ في ميتشؿ السناتور دور. الحديثة الوساطات أنج  مف

ووساطة الممؾ عبداهلل بف عبد العزيز ورئيس جنوب افريقا السابؽ نيسموف مانديال في .(2)العشريف القرف مف

 (3)رفع الحظر االقتصادي عف ليبيا 

مثؿ  عمى مختمؼ انواعيا مختصة في الوساطة  ال وقد رصد الباحث العشرات مف المنظمات الدولية 

ووكالة المساعدة   (  (ACORD( ووكالة التعاوف واالبحاث التنموية (IMIالمؤسسة الدولية لموساطة 

( CCMومركز ادارة النزاع )  ( ومركز بيرغوؼ الدارة النزاع البناء ،  ACTION AIDالعممية ) 

( ومعيد السالـ USIP( ومعيد السالـ االمريكي )(CREATEومؤسسة ابحاث النزاع والتعميـ والتدريب 

    ( ومركز وحدة التطوير واعادة البناء لمرحمة ما بعد الحربPBI( وفيالؽ السالـ الدولية )LPIوالحياة )

 (PDRU( ومنظمة كويكرز لالسالـ والخدمات  ومنظمة االستجابة لمنزاع  )RTC ومنظمة اليقظة )

والمنظمة التعاونية  ،اث السالـ والبرنامج االوروبي لموقاية مف النزاع وتحويمو( ومركز ابحIAالدولية )

                                                           
 -أنظر موقع راشيؿ كوري الفمسطيني لحقوؽ االنساف ومتابعة العدالة الدولية : (1)

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=9714 
(2)
 /http://www.marefa.org/index.php:  انظر موقع المعرفة 

 /https://arabmediation.wordpress.com/2012/01/06 انظر موقع المنظمة العربية لموساطة وحؿ الصراع (3)

 

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=9714
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=9714
http://www.marefa.org/index.php/
https://arabmediation.wordpress.com/2012/01/06/


وحركة ( CRومركز حؿ النزاعات ، ومركز مصادر المصالحة والتوفيؽ ) ( ICDالدولية لمتطوير ) 

( وغيرىا مف المنظمات األمريكية واألوروبية العديدة اضافة الى برامج IFORالزمالة الدولية لممصالحة )

 التعميـ المتخصصة في جامعة ىارفرد وغيرىا 

 الثاني : المفاوضات  المبحث

 ول : المفيومالمطمب األ 

تب التفاوض شير كتابيما الشيير الوصوؿ إلى موافقة ، أحد أىـ وأ، في ك وولياـ يوريير  روجر فيشر 

نو ، إذ أخريف وسيمة أساسية لمحصوؿ عمى ما تريده مف اآل مى المستو  العالمي أف التفاوض ىيع

       خر مصال  مشتركةاتفاؽ عندما يكوف لديؾ ولمطرؼ اآللى ييدؼ إلى الوصوؿ إ ،تواصؿ أخذ ورد

 .(1)متعارضة  و

لى التفاوض عمى أنيا عممية لحؿ الصراعات بيف طرفيف أو أكثر مف خالؿ الوصوؿ إ  كيفيف  كيفيعرؼ 

 .لى تمؾ الحموؿة مف أجؿ الوصوؿ إالمتصارعطراؼ حداث تكييؼ مقبوؿ لمطالب األسط وا  حموؿ و 

 الرؤ  بيف المواءمة مف مقبوؿ حد لىإ الوصوؿ خالليا مف يتـ عممية أف التفاوض ىي كيفيف ويضيؼ

 .(2) الواقع رضعمى أ تحقيقو يمكف وما طراؼلأل المثالية

كثر حوؿ قضية أوقؼ تعبيري حركي قائـ بيف طرفيف أو نو مفيعرؼ التفاوض عمى أ فيميب روبينز ماأ 

ناع لمحفاظ عمى المصال  قساليب اإلوتقريب وجيات النظر واستخداـ أف القضايا يتـ مف خاللو عرض م

                                                           
 ترجمة ، استسالم بدون االتفاق عمى التفاوض ، موافقة الى الوصول:   بروس باتوف ، ولياـ ويوري ، روجر فيشر (1)

 26 ،ص 2010، 1ط ، عماف ، والتوزيع لمنشر االىمية ، اليحيى لميس
 ، وجيو حسف دكتور ترجمة ، االولى الجولة من تنجح لكي معرفتو تحتاج ما كل ، المثالي لمفاوض:   كيفيف ، كيف (2)

 . 19 ص ،1998 1ط الرياض ، لمنشر العبيكاف مكتبو



متناع عف عمؿ معيف في خصـ بالقياـ بعمؿ معيف أو اإلو لمحصوؿ عمى منفعة جديدة باجبار الالقائمة أ

 (1)و تجاه غيرىـ أطراؼ العممية التفاوضية تجاه أنفسيـ ف أعالقة االرتباط بيطار إ

االتصاؿ حيث يتخطى األمر مفيوـ  عممية معقدة ألبعد الحدود:ىي  كما يراىا البعض أيضاً  التفاوضو 

وتتسع لعمميات تساومية ، ديدة تشمؿ: تبادؿ الحجج وتفنيدىاإلى تفاعالت عالشفيي في جمسة أو اكثر 

بعينيا بيدؼ وصوؿ كؿ طرؼ إلى ما عديدة داخؿ وخارج اإلطار المكاني والزماني لجمسات تفاوض 

 .(2)أجندتو يحقؽ

طراؼ الصراع  بيف أ مباشر  حوار ثنائي ف مفيوـ التفاوض يتجاوز مجردير  الباحث أ ماسبؽؿ مف خال 

مرضية ألطراؼ ‘حؿ وتسوية لى لموصوؿ إت والتقنيات والميارات مف العممياة كبيرة ليشمؿ مجموع

 يؼ ثالث فوذلؾ بوجود طر  والوساطة ،بيف عممية التفاوض  فرقاً  ف ىنالؾأع ، كما ير  الباحث الصرا

 .ة طالوساعممية 

 في التفاوض  المراحل األربعة -المطمب الثاني :

نواع المفاوضات وبغض النظر عف قضايا التفاوض واختالؼ الثقافات والسياقات كؿ أ فيشير كيفف إلى أ

نواع ة أسقاط ىذه المراحؿ عمى كافنو يمكف إالباحث أوير   .(3)مراحؿ مف التفاوض شير إلى أربعةت

مراحؿ دارية ، وكؿ مرحمة مف ىذه الو اكانت العممية التفاوضية سياسية أو اجتماعية أ الصراعات ميما

ومعقدة حيث توصؼ ىذه  ةوتقنيات ونماذج دقيقة عديدة ومكثف دواتتحتوي عمى عناصر وميارات وأ

ف الممكف االنتقاؿ يوجد قالب موحد النتظاـ وترتيب ىذه المراحؿ ، حيث م والتداخؿ فال ةالمراحؿ بالمرون

                                                           
 87ص ، سنة بدوف ، القاىرة ،  والتوزيع لمنشر الخمود دار ، الفوز فن التفاوض : فيميب ، روبينز (1)
 ، 190 عدد ، الكويت ، المعرفة عالـ Mمجؿ ، والسياسي االجتماعي  التفاوض عمم في مقدمة:  محمود حسف وجيو (2)

 .  35-34 ص ،1994 اكتوبر
 .27ص ، الذكر سابؽ مصد  المثالي المفاوض  :كيفيف ، كيف (3)



والتقنيات المستخدمة  ة، كؿ ذلؾ يعتمد عمى حجـ المشكم ةو الثالثة أالرابعلى مف المرحمة األولى إ

 .لمصالحيـ وقضاياىـ  يـفيمومستو    نفسيـوادراؾ المفاوضيف أ ةومستو  تعدد وثقاف

ستعداد اإل مراحؿ التفاوض،حيث يتضمف اإلعدادالجيد ، لعممية التفاوض كاولىعداد الجيد اإلتي يأ

فاوض لمطالب الم ومحدداً  صريحاً  فيماً أيضًا ستعداد اإل مفتضدوات بشكؿ بناء وفعاؿ ويبالمعمومات واأل

قعاتؾ وتقييـ ىذه المطالب حسب ولوياتؾ وسقؼ تو لى أضافة إإخر ، دراؾ مطالب الطرؼ اآلوفيـ وا  

طراؼ إلى األ أولويات متوسطة  تتطمع لى ستغناء عنيا ، إقصو  ال يمكف اإل ياتو ولاألولوية مف أ

 عف فشؿ تحقيؽ التطمعاتتعبر ىداؼ التي في حاؿ عدـ تحقيقيا ال ويات منخفضة وىي األول، وأتحقيقيا

 . (1) المرجوة

لى المفاوض في ىذه المرحمة إجر فيشر ستعداد ، حيث يوجو رو بضرورة مرحمة اإل سيمون فيشريشير 

حتياجات  المصال  واإل ةدوات تحميؿ الصراع لمعرفلعميؽ لمحالة الصراعية باستخداـ أضرورة التحميؿ ا

وقات ومكاف العممية التفاوضية والترتيبات الموجستية مف خر  لتحديد أطراؼ األة التواصؿ مع األر وضرو 

 .(2) تفاوضيةالتفاقية فضؿ بديؿ لإلض ، وأالتفاو شخاص المخوليف بـ المفاوضات واألحيث عدد طاق

، واالستعداد ال  ، فيي تحدد مسار العممية التفاوضية برمتيا مرحمة االستعداد كما يراىا الباحث ميمة جداً 

النفسي  ستعداداإل لتشمؿ نما تتجاوز ذلؾمعمومات والترتيبات الموجستية ، إجمع اليقتصر فقط عمى 

، كما ير  الباحث أف اإلستعدادية  تسوية لىإ والوصوؿ القائـ الصراع نياءإ في الرغبة واكتماؿ والذىني 

تتضمف تحميؿ وتحديد احتياجات القضية الصراعية ، وسقؼ التوقعات والخيارات والبدائؿ ، إذ أف 

 اإلستعداد يجب أف يكوف شاماًل .

                                                           
   37-35ص ، السابؽ المرجع (1)
 . 127 ص  ، الذكر سابؽ مصدر ، النزاع مع التعامل : خروفآو  فيشر سيموف (2)



% مف وقت عممية 80كثر مف المرحمة أحيث تاخذ ىذه  ،فيي التحاور المباشرما المرحمة الثانية أ

حوؿ  التعريؼ ىذا كيترنغ، ومؤسسة المستداـ لمحوار الدولي المعيد مف سوندرز ىاؿ ـدويق (1)ضالتفاو 

 ما بفعؿ ليتغيروا كاؼٍ  بعمؽ بعضاً  بعضيـ إلى البشر خالليا ينصت حقيقي تفاعؿ عمميةالحوار باعتبارة "

ف اآلخر،حتى اىتمامات لتفيـ وسعو في ما أقصى واحد كؿ يتعمموف،ويبذؿ  وال اختالفيما، عمى بقيا وا 

 حتى المشروعة اإلنسانية اآلخر مطالب منة كاؼٍ  بقدر واحد كؿ يقرّ  بؿ ىويتو، عف أي مشارؾ يتنازؿ

 (2)اآلخر تجاه مختمؼ نحو عمى يتصرؼ نوأ

لى خمؽ بقدر ما يقصد إتوسيع دائرة الجدؿ لى نظر الباحث ال ييدؼ إ ةفالحوار التفاوضي مف وجي

مف  خوفاً  ذكية  لكافة المعيقات التي تواجو العممية التفاوضية حموؿ  مساحة لمتفكير المشترؾ والبحث عف

. كما أف الحوار يعني تفيـ رواية الطرؼ اآلخر ، وتفيـ تبريراتو ومواقفو ، كما ير  الباحث أف ىاانييار 

 يا تعتمد عمى المواجية المباشرة بيف أطراؼ الصراع .مرحمة الحوار ىي مف أعقد مراحؿ التفاوض كون

 يكوف وأف ىدؼ سؤاؿ لكؿ يكوف مرحمة الحوار عمى أف ثناءأ ممية طرح االسئمة ميمة جداً عكما أف 

 الحموؿ إلى لموصوؿ أقصر طريؽ ىو فيذا. الصحيحة األسئمة يتـ توجيو  وأف،  لمتكتيكات مناسباً  السؤاؿ

 لمناسب،ا الوقت في ناسبةالم األسئمة يتـ طرح وأف بشكؿ منطقي األسئمة وتجييز ترتيب كما يتوجب ،

 .(3)بيـ االستخفاؼ وليس اآلخريف احتراـ تراعي ىذه األسئمة مبدأ أف ويجب

صرار ؼ المتشددة والطمبات الكثيرة وا  يا الكثير مف المواقف جمسة الحوار يعتريأ كريسفور مورير  و 

 ولى مف عمميات التفاوض ، كما تظير المشاعر الحادة في المراحؿ األ يـمواقفأطراؼ الصراع عمى 

                                                           
 . 42 ص  ، الذكر سابؽ مصدر ، المثالي المفاوض : كيف ، ستفيف (1)
 . 67 ص  الذكر، سابؽ مصدر ، الثقاقي التنوع دليل : واخروف ىاني ، سميرات (2)
 . 160 ص ، الذكر سابؽ مصدر ، والسياسي االجتماعي  التفاوض عمم في مقدمة:  محمود حسف وجيو (3)



لى نوع االتصاالت الغير منظمة بيف المفاوضيف ضافة إي تعبر عف الموقؼ الصراعي، إالتوالسمبية 

 (1)ونقص الفاعمية الكاممة بينيما 

البدء بالقضايا برزىا وار أثناء جمسة الحمة لممفاوضيف أمف التوصيات اليا ةجمم كريستفور موركما يضع 

عماؿ  لمقضايا وبناء األسس وجدوؿ األ وتفكيؾ الموقؼ الصراعي ،  ةسيؿ كجانب مف عممية بناء الثقاأل

 (2)الطارئة 

طراؼ بالقضايا السيمة والبسيطة يعطي أ عممية تجزئة القضايا الصراعية كما يراىا الباحث والبدءإف 

، وتسجيؿ نقاط تشجع المفاوضيف عمى استكماؿ العممية  الصراع فرصة لتفكيؾ الموقؼ الصراعي

 طراؼ الصراع . سميـ  وعالقات متينة بيف أ نيا تبني شكؿ اتصاؿ ة إلى أضافة باإلالتفاوضي

، عنصريف رئيسييف ىما الشرط والعرضيتكوف العرض مف ما المرحمة الثالثة فتشمل تقديم العروض أ

وير  ستفيف تـ تمبية طمبؾ ، ذا ما ستعطيو لمطرؼ اآلخر إوالعرض يتضمف ما فالشرط يتضمف مطمبؾ 

رورة تقديـ لى ضة إضاف، إثناء عممية التفاوض في التوازف ما بيف الشرط والعرض أف ىنالؾ ضرورة كيف أ

وسع النتقاء الحموؿ ، وضرورة تجنب رفض العروض بشكؿ عروض متعددة ،وذلؾ بيدؼ فت  خيارات أ

 . (3)فوري 

وير  الباحث أف مسالة تقديـ العروض مف المراحؿ الشائكة والحساسة اذ يمكف لمعممية التفاوضية اف 

تنيار برمتيال في حاؿ لـ تتالئـ العروض ، او كانت احد  العروض خارج توقعات او تصورات الطرؼ 

 .االخر ، او كانت ىذه العروض نابعة مف شروط الزامية محمية بقوة الخصـ 
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وضع و مف تحوؿ التقديـ عروض بسبب خوفيـ مف الرفض أوقات عف الفرقاء في أغمب األوقد يحجـ 

ة مف الناس ، يزداد إحجاميـ عف تقديـ لى الجمود ، خاصة حينما يكوف المفاوضيف ممثميف لمجموعإ

 . (1)ية تنازالتات حدوث تداعيات شخصية ناتجة عف أمكانيعروض عامة بسبب إ

صة فقط ، ماـ ابتكار خيارات واقعية تكمف في اىتماـ كؿ طرؼ بمصالحة الخاكما أف العقبة األخر  أ

 يضاً يمبي مصمحتو الشخصية فانو يحتاج إلى التفكير بحموؿ ترضي ألى اتفاؽ ولكي يصؿ المفاوض إ

لى تشكيؿ مواقؼ متحيزة قود المفاوض إ، وبيذا فاف األنانية المفتقرة إلى الحكمة ت مصمحة الطرؼ اآلخر

 . (2)ت متحيزة وحموؿ مف طرؼ واحد فقط ومجادال

عداد عبر إ ةبتكار خيارات متزنة وعميقالسميمة ال ةف الطريق، أ ياـ يوريروجر فيشر وولوير  كؿ مف 

حة ، حيث فكار لحؿ المشكمة المطرو ة مف جمسات العصؼ الذىني النتاج أكبر عدد ممكف مف األسمسم

ة العوائؽ ، ويجب و سيئة مع ازالبابتكار أفكار بدوف التوقؼ لمنظر فيما إذا كانت جيدة أ ةتقوـ المجموع

 . (3)خر  ف تكوف كؿ فكرة محفزة لفكرة أأ

وميارات وقدرات  جداً  ةلى مفاوضيف ذوي قدرة عاليف عممية ابتكار الخيارات يحتاج إأوير  الباحث 

ف تشكؿ الخيارات لى اتساع في أفؽ المفاوضيف ، ويمكف أفي القضايا المعقدة التي تحتاج إ متعددة خاصة

لعممية التفاوضية أو الى اتفاقيات غير مستقرة الستمرار ا المحدودة والضيقة نقطة سمبية قد تشكؿ تيديداً 

 أو ناجحة .
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 البعض فأ لدرجة كبير حد ليإ المساومة مع التفاوض حيث يتشابو المساومة فيي ةما المرحمة الرابعأ

 مف جزءاً  المساومة اعتبار يمكف حيث شمؿأ عممية التفاوض ولكف ، واحد بمعنى المفظيف يستخدـ

 . (1) التفاوض

 ىى المساومة وتبنى فييا، المشتركة األطراؼ بيف المساومة عمى يبني التفاوض عممية فى األكبر الجانبو 

 االستراتيجية، ىذه فى استخداميا يتـ التى األساليب مف العديد وىناؾ المناورة، عنصر عمى األخر 

 اآلخريف، حساب عمى الكسب أساس عمى القائـ التفاوض فى األساسى األسموب عف تعبر والمساومة

 ليذه وفقاً  التفاوض قضية وتكوف التفاوض، عممية فى المشتركيف الطرفيف بيف المتبادؿ الكسب وكذلؾ

 .(2) متعددة أطراؼ ذات وليست ومحدد ثابت ىدؼ ذات قضية االستراتيجية

خر ، والحرص عمى استخداـ ة في فيـ مشاعر وتخوفات الطرؼ اآلف ىنالؾ ضرور وير  الباحث ىنا أ

خر عمى استمرار الحوار الطرؼ اآل ، إذ مف شأف ىذه األدوات أف تساعدة  واالتصاؿ الفعاؿ السميمة ةالمغ

فتتـ عف طريؽ   روبرت مايرولمتغمب عمى سياسة الرفض في مرحمة المساومة كما يراىا   .التفاوضي 

فكار وفيـ األ ةض المشاكؿ بشكؿ تكتيكي واستخداـ أسئمة مفاجئة ذات أىداؼ محددة واعادة صياغعر 

 .(3)كيؼ ومتى يتـ استخداـ التيديدات 

، فقبؿ عممية االتفاؽ النيائي مف الميـ  الختاميعممية االتفاق ي المرحمة الختامية مف التفاوض في ماأ

مصالحيـ وتقييـ كيفية تمبية ىذه المصال   ةف يقوـ المفاوضيف بتقييـ خيارات التسوية وذلؾ عبر مراجعأ

الى تحديد  ةوالمصال  ، اضاف عمى استكشاؼ المواقؼ  تطوير الحموؿ باتباع اجراءات تقوـ مف خالؿ 
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ودمج واسقاط وتبادؿ الخيارات مف أجؿ حد الحموؿ وبدء عممية تعديؿ ـ اختيار أو عدومزايا اختيار أتكمفة 

 .(1)لى التسوية النيائية الوصوؿ إ

 ف اإلستجابات العاطفية وفي ىذا الشأمف المعيقات التي تواجية الوصوؿ الى إتفاقيات نيائية ىي مسألة  

والمجادلة والتوبيخ غير العقالني التؤثر الغضب كستجابات العاطفية ة اإلف مواجيأ روبرت مايروير   

 .(2)العممية التفاوضية التقدـ في واستحالة  تفاؽ الثاني بؿ تؤدي فقط باستحالة اإل بالطرؼ

 اتفاقية شكؿ عمى  توقيعو يتـ لـ إذا القانونية الناحية مف اتفاؽ ألي قيمة لى أف ال ومف اليـ جدًا اإلشارة إ

،  الجوانب كؿ عمى تحتوي وتفصيمية شاممة تفاقيةاإل تكوف بأف ىتماـاإل ويجب. لمطرفيف وممزمة موقعة

 أي تنشأ البحيث  والتعبيرات األلفاظ ختيارإ ودقة وصحة جودة و والمضموف الشكؿوأف يتـ مراعاة 

 (3) التفاوضي تفاؽلإل الفعمي التنفيذ أثناء عقبات

نما تكمف قوة اإلتفاؽ ال تكمف في شكمو القانوني ف قيمة اإلوير  الباحث أ تفاؽ في أو الرسمي فقط وا 

ف ىذا وأ وليست مفروضة عمييـ ، نفسيـ ،ف الحموؿ ناتجة عف أطراؼ الصراع أشعور أطراؼ الصراع أ

تي نتيجة ضغوط خارجية أو نتيجة تفاؽ لـ يأف ىذا االوأ حتياجاتيـ الرئيسية وتطمعاتيـ .فاؽ يعكس اتاإل

 الصراع .طراؼ لموازيف القوة والضعؼ أل

 الموافقة تتـ فوأ تفاؽ النيائياإل ةثناء صياغالقضايا أ مف قضية كؿ بخصوص ورد ما تمخيص وال بد مف

 محؿ تكوف نصوص وأ مصطمحات يأ تعريؼ يتـ وىنا المتفاوضة طراؼاأل قبؿ مف التمخيص عمى
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 ، معقوؿ ، كافي مثؿ مطاطة مصطمحات ىنالؾ تكوف عندما خاصة ،فيميا في وتبايف اختالؼ

 (1)مناسب

بالمفاوضات الناجحة مثؿ مفاوضات اإلتفاؽ النووي الموقع بيف   ف تاريخ العالـ حافؿوير  الباحث أ

دارة كمينتوف في إمريكية المتحدة وايراف ،  والمفاوضات التي قادىا  ريتشارد ىولبروؾ  مبعوث ت األاالوالي

وضات ومفا وتمكف مف توقيع اتفاقية ناجحة، 1995طراؼ الصراع في البوسنة في العاـ أالبوسنة مع 

 نياء المصرية االسرائيمية ، ومفاوضات إيرلندا الشمالية ، والمفاوضات اتفاقية الجمعة العظيمة في إ

 التاريخ في حرب أطوؿ النتياء أدت يتالمريكية الفيتنامية  والمفاوضات اإل األبرتايد في جنوب أفريقيا 

، مثؿ او لـ تستكمؿ بعد يشير الباحث الى أف ىنالؾ تجارب تفاوضية غير ناجحة  وايضاً  . األمريكي

مفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية وغيرىا الكثير مف والوروبي ، إنضماـ تركيا إلى اإلتحاد األمفاوضات 

 النماذج التفاوضية الدولية  الفاشمة .

عمى التقنيات أو المراحؿ  فقط نجاح المفاوضات ال يرتكز وفي ختاـ ىذا المبحث ير  الباحث أف

ف ىذه ات مكاسب ونقاط فوز عمى الطرؼ اآلخر ، إال أوالميارات  فربما تحقؽ ىذه التقنيات والميار 

ساس عمى يقيف أطراؼ الصراع واستعدادىـ  لمتعاوف مف لف تدوـ . بؿ يجب التركيز في األالمكاسب 

أطراؼ الصراع يعني بالضرورة غياب التسوية النيائية وخير مثاؿ عمى ذلؾ  أجؿ التسوية ، فغياب إرادة

تسوية الصراع حتالؿ و إنياء اإلسرائيمي في ئيمية التي تغيب إرادة المحتؿ اإلالمفاوضات الفمسطينية اإلسرا

 الفمسطيني .

 لى سمطة عميا المجوء إ -الثالث : بحث الم
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، كالمجوء إلى القضاء  ي الباحثحسب رأ لى ىسمطة عميا في التعامؿ مع الصراع تتعدد وسائؿ المجوء إ

إلى المصم  العشائري أو ، أو حتى المجوء لفض الصراع القائـ  مـ المتحددةأو التحكيـ ، أو ىيئات األ

ائؿ في كثير مف السياقات ، خاصة تمؾ الدوؿ او المجموعات التي تعتمد عمى الوساألب أو كبير العائمة 

 التقميدية في التعامؿ مع الصراع .

عمى  يعتمد  حد  وسائؿ التعامؿ مع الصراع طراؼ الصراع الستخداـ إأاعتماد  قرارف وير  الباحث أ

عماؿ العنفية ، واقع الجانب االنساني وعدد الصراع القائـ ، مستو  تصاعد األ عناصر منيا حدة ةمجموع

طراؼ الصراع مد  قدرة أو اع بالوسائؿ المتاحة ، طراؼ الصر أ يا جراء ىذا الصراع ، مستو  وعيالضحا

 مى تفيـ احتياجاتيـ ومتطمباتيـ .ع

 ول : التحكيم المطمب األ 

دوف المجوء  شخاص معينيف ليفصموا فيوو أؽ عمى طرح موضوع الصراع عمى شخص أتفاىو اإلالتحكيـ 

أف المجوء إلى ىذا اإلجراء الذي أثبت فعاليتو في حؿ العديد مف وير  الباحث  (1)المختصة لى المحكمةإ

ساليب ىـ األأحد أ ىمية التحكيـ كونوصراع  وتأتي أى طرفي أو أطراؼ اليتـ بناء عمى رض الصراعات 

 ممـز بقرار فيو لمفصؿ تحكيـ ىيئة إلى صراع ال إحالةعبر   وذلؾ المحاكـ، خارج النزاعات لحؿ القانونية 

 لالطراؼ 

و لمحكميف مف الفقياء ورجاؿ الديف أعمى المستو  الداخمي عبر االتحكيـ  القديمة المجتمعات لقد عرفت

 عف منازعاتيا حؿ تفضؿ الدوؿ كانت حيث، ذوي العمـ  أما عمى المستو  الدولي  فكاف التحكيـ نادراً 

مع  1871 عاـ المتحدة األمريكية الواليات وقعتيا التي" واشنطف" معاىدة وتعتبراستخداـ القوة  طريؽ

ي قضية خسائر التجارة البحرية فالدولي  التحكيـ نظمت التي الدولية المعاىدات أولى مف بريطانيا
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 المشكالت مف كثير لحؿ (Arbitration) التحكيـ طريقة استعماؿ اإلتفاقية ىذه تضمنتمريكية األ

 كولومبيا وبيف المتحدة الواليات بيف الحدود وضع التحكيـ طريؽ عف الدولتاف استطاعت كما المعمقة

 في – األساس حجر كانت اإلتفاقيات ىذه. الحدود عمى الواقعة الجزر سمسمة في( كندا في) البريطانية

 لحؿ كوسيمة التحكيـ مبدأ رسخت نياأ كما ، سممية بطريقة البمديف بيف المشكالت كؿ لحؿ – البداية

 تعتبرو  ر. وتطو  التحكيـ أسموب زدىرإ طيبة نتائج مف أفرزتو وما الممارسة وبفضؿ .(1) الدولية النزاعات

 .(2) تفصيمية بطريقة التحكيـ عمى تنص اتفاقية أوؿ 1899 لعاـ الىاي اتفاقية

قانوف ساسية في الشبو القضاء العادي لمدولة ، كما أف القاعدة األنو يإال أ خاصاً  ف كاف قضاءً والتحكيـ وا   

سـ السمطة العميا واعتبار قضائية مف حيث صدور حكـ المحكـ بإحكاـ اليخضع لذات الشكؿ المقرر لأل

 (3)حكاـ التي تصدر عف القضاء العادي شأنو شاف األ ةة رسميحكـ المحكميف ورق

 العقود طراؼأ خالفات في الفصؿ عمى تصراً مق يعد لـ الصراعات لتسوية كنظاـ التحكيـوير  الباحث أف 

 جانب مف الدولة بيف الصراعات ىذه كانت سواءً  الدولية العقود طراؼأ منازعات لىإ تعداه بؿ ، الداخمية

 الدولي بمجممو  ير  الباحث أف التحكيـكما . بعض مع بعضيـ فراداأل بيف وأ خرآ جانب مف فرادواأل

 مشاركة مستو  مف يّقمؿ وبالتالي فيو المسبؽ، التراضي بحكـ الصراع  طرفي عمى يفرض حالً  يطرح

عمى خالؼ عمميتي الوساطة او مناقشتو عبر جمسات حوارية وتشاركية   حمو، في الصراع   طرفي

 ة احتياجاتيـ طراؼ الصراع في مناقشتركز في جوىرىا  عمى المشاركة الرئيسية ألوالتفاوض التي 

 والوصوؿ معًا نحو اإلتفاؽ النيائي .  خالفاتيـووضع الحموؿ لتسوية ومصالحيـ والمساومة عمى موافقيـ 
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 بمقتضى أو تفاؽإ بموجب يجري أف التحكيـ  باشارتو عمر سعد اهللالخبير الدكتور  كدة ؤ يوىذا ما 

 صورة تفاؽاإل ىذا ويتخذ ونتائجو، التحكيـ بأسموب والتزاميا الدوؿ إرادة فييا تظير األطراؼ، بيف معاىدة

 .(1) والتفاوض الوساطة عف يميزه ما وىو ، جميعمل ممزمة أحكامو أفو  ، التحكيـ مشارطة أو التحكيـ شرط

 ةشكؿ االتصاؿ والعالقوىنا فإف ييا ، وراؽ والمستندات والثبوتات القانونية وينظر فمع المحكـ عمى األطً ي

و حوار ىادؼ كما ىو الحاؿ في الوساطة تصاؿ أإي ينشأ أ وال جداً  اً طراؼ الصراع يكوف ضعيفبيف أ

ىـ مف أ. و (2)وراؽ المقدمة يف وبشرعية األوالتفاوض ، وتبقى عممية الرب  والخسارة مرتبطة بقرار المحكم

 مـ المتحدة ىيئات األ عمى المستو  الدولي اشكاؿ المجوء الى سمطة عميا 

الحدود  مثمة عديدة عمى التحكيـ الدولي سواًء  مف خالؿ العقود التجارية أو الشركات االقميمية أوىنالؾ أ

سرائيؿ مصر بيف" طابا " تحكيـ مثؿ بيف الدوؿ   يضاً أ(3)ريترياأو  اليمف بيف " حنيش جزر " وتحكيـ ، وا 

 (5)والبحريف قطر بيف البحرية الحدود في وقضية التحكيـ (4)ؾقضية التحكيـ التجاري بيف سموفاكيا والتشي

ستثمار تحتوي في و اتفاقيات اإلاتفاقيات الحدود ، أالدولية ، أو مف اتفاقيات التجارة  ير  الباحث أف كثيراً 

أغمبيا عمى نصوص واضحة في التوجو إلى التحكيـ  في حاؿ فشمت األطراؼ مف تنفيذ االتفاقيات أو 

تسوية صراعاتيا ، ويمكف اإلستشياد في ىذا الخصوص باتفاقية أوسمو إذ أف اتفاقية أوسمو الموقعة بيف 

أيضًا تحتوي عمى بند في غاية األىمية ، وىو المجوء  1993ئيمي  في العاـ الفمسطينيف والجانب اإلسرا

                                                           
 .146 ص ،2003  األوؿ ، الجزء ،الجزائر الجامعية، المطبوعات ديواف ، ،لمحدود الدولي القانون :سعد اهلل ، عمر (1)
 ، اهلل راـ فمسطيف ، 2016\3\12 المقابمو تاريخ ، التحكيـ في ومستشار  خبير ، رميمة أبو محمد األستاذ مع مقابمة (2)
  الصراع لحؿ تعاوف مؤسسة مقر

 225 ص السابؽ، المرجع ،الحدود ومنازعات الدولي القانون : عمي الرحماف عبد طو ، فيصؿ (3)
  2/11/2016نظر  الموقع االلكتروني التابع لمبنؾ الدولي ، نسخة مستردة بتاريخ أ (4)

http://www.worldbank.org/404_response.htm 
(5)

ة منشورة عمى الموقع مقال،  دور التحكيم الدولي في تسوية منازعات الحدود البحرية رضواف ، حسني موسى : 
 http://www.mohamah.net : االلكتروني

http://www.worldbank.org/404_response.htm
http://www.worldbank.org/404_response.htm
http://www.mohamah.net/


 ( :10( مف المادة )3ء في البند )إلى التحكيـ في حاؿ فشمت أطراؼ الصراع مف تنفيذ اإلتفاقية ، إذ جا

مف خالؿ  التي ال يمكف تسويتيا نتقاليةض المنازعات المتعمقة بالفترة اإللألطراؼ أف تتفؽ عمى عر "

 "تفاؽ الطرفيف ، ستنشئ األطراؼ لجنة تحكيـإالتوفيؽ ، عمى التحكيـ ومف أجؿ ىذا الغرض ، وبناء عمى 
(1) 

 قوات حفظ السالم  :  المطمب الثاني 

 المفيوم  :اوالً 

 أىميا مف لعؿ الدولية، السالـ حفظ لعمميات تعريفات عدة الدولي القانوف في الباحثيف أورد جانب مف

 بيف نوعيا مف فريدة شراكة عف عبارة ىي السالـ حفظ عمميات إف" بقولو( سوفي فرست) الدكتور تعريؼ

 في المضيفة، الحكومات شرطة وأفراد بقوات والمساىميف العامة واألمانة األمف ومجمس العامة الجمعية

 األمـ ميثاؽ مف شرعيتيا العمميات تمؾ وتستمد الدولييف، واألمف السمـ لصوف مشترؾ ىدؼ تحقيؽ سبيؿ

 (1)العمميات ىذه في تشارؾ التي المساىمة البمداف مف النطاؽ الواسعة الطائفة وفي المتحدة

 الشرطة وأفراد المدنييف الموظفيف مف مجموعة" بأنيا الدولية السالـ حفظ لعمميات الرسمي الموقع وعّرفيا

 وتييئة الصراع مزقيا التي البمداف في السالـ حفظ عمى تساعد المتحدة، لألمـ تابعيف والعسكرييف

 (2)دائـ  سالـ إلقامة الظروؼ

                                                           
مفاوضات أوسمو  – 1،  لرواية الفمسطينية الكاممة لممفاوضات من أوسمو إلى خريطة الطريقاقريع ، أحمد :   (1)

 387 – 382 .ص، ص  2005  ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ، بيروت  ، 1993

 
 زيف منشورات ،وتسويتيا الداخمية المسمحة النزاعات تدويل في األمن لمجمس القانونية الوسائل: سوفي فرست (1)

 .149ص ،2013 بػيروت، الحقػػوقية،
 /.http://www.un.org/ar/peacekeeping: السالـ لحفظ المتحدة األمـ لعمميات الرسمي الموقع أنظر (2)



 السالـ حفظ لعمميات الرسمي الموقع وكذلؾ الدولي القانوف في المختصيف تعريفات بعض بياف وبعد

 مف مجموعة تحوي المتحدة لألمـ تابعة عمميات بأنيا نظر الباحث  ةمف وج فيانعر  أف ُيمكف الدولية،

 عسكرية شبو بمياـ وتقـو وبحيادية، المتنازعة األطراؼ بموافقة تعمؿ والعسكرييف، المدنييف الموظفيف

 كالعمؿ والحروب الصراعات نيراف تحت الواقعة البمداف ومساعدة السالـ استتباب أجؿ مف مدنية وأعماؿ

 حقوؽ تحقيؽ عمى والعمؿ القانوف، سيادة وتعزيز واالستقرار، األمف ونشر السالـ، اتفاقيات تنفيذ عمى

 .االنتخابات ومراقبة اإلنساف،

 السالـ حفظ عمميات تدخؿ تتطمب خطيرة متصاعدة  مرحمة إلى داخمي أو دولي نزاع يتفاقـ عندماو 

 تشكيؿب ومف ثـ توصي  اإلقميـ أو البمد إلى تقني تقييـ بعثة المتحدة لألمـ العامة األمانة ترسؿ ، الدولية

 العاـ األميف إلى وتوصياتيا استنتاجاتيا البعثة وتقدـ ، ىناؾ الحقائؽ تقصي أجؿ مف السالـ لحفظ عممية

 .(3)الواقع أرض عمى واإلنساني والسياسي األمني لموضع وتقييميا تحميميا عمى بناءً 

 حفظ عممية لتشكيؿ المتاحة الخيارات مبيناً  األمف مجمس إلى تقريره العاـ األميف يقدـ ذلؾ، ضوء وفي

 ذلؾ، بشأف التقديرية السمطة لممجمس يكوف ثـ ومف األولية، التقديرية المالية وتكاليفيا وحجميا دولية سالـ

 ستكوف التي المياـ وتفاصيؿ وحجميا واليتيا فيو مبيناً  العممية بتشكيؿ قراراً  يصدر موافقتو حاؿ وفي

 (1)بيا االضطالع عف مسؤولة

 تمؾ تحديد ويمكف السالـ، لحفظ المتحدة األمـ لعمميات األساسية الركائز تشّكؿ مبادئ ثالثة ىناؾ

 -:الدولية السالم حفظ قوات مللع المبادئ

                                                           
: السالـ لحفظ المتحدة األمـ لعمميات الرسمي الموقع  انظر (3)

http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/newoperation.shtml. 
  .7ص ،1979 بغداد، السالـ، دار مطبعة ،الدولية السالم لقوات القانونية األسس:  ابراىيـ جابر ، الراوي (1)



 يتي  القبوؿ ىذا ألف الرئيسية؛ الصراع  أطراؼ بموافقة الدولية سالـ حفظ عمميات تنشأ: األطراؼ موافقة

 (2) بيا المناط بالمياـ االضطالع سبيؿ في الالزمة الحرية الدولية السالـ حفظ لقوات

 إجماع ىناؾ يكوف أف بالضرورة يعني ال المذكورة القوات نشر عمى لموافقتيا الصراع  أطراؼ إبداء فاذ أ

 قياداتيا كانت أو داخمياً  منقسمة الرئيسية األطراؼ كانت إذا السيما ، المحمي المستو  عمى الموافقة في

 الرئيسية األطراؼ مستو  عمى الموافقة تكوف أف يكفي ثـ ومف أو ال تعبر عف مصالحيا  ضعيفة،

 تحقيؽ إلى عممياتيا تيدؼبحيث ال  الحيادية  األساسية لقوات حفظ السالـ  ءمف المبادو  (3) لمصراع 

األمف   واستتباب الصراعات  تسوية إلى تيدؼ بؿ اآلخر، حساب عمى الصراع أطراؼ مف أي مصال 

 . (4)السالـو 

 لقوات يمكفو  النفس عف دفاعاً  إال القوة استعماؿ عدـخر  لقوات حفظ السالـ األومف المباد ء التوجييية 

 ليذه ينبغي إذ الوالية، أو النفس عف دفاعاً  األمف مجمس مف بتفويض القوة استعماؿ الدولية السالـ حفظ

 في بيا، المكمفة المياـ أداء مف وتمكينيا ألفرادىا الحماية توفير أجؿ مف إال القوة استخداـ عدـ القوات

 (1) الوالية عف أو عنيا الدفاع لتحقيؽ الالزمة القوة مف األدنى القدر استخداـ مبدأ إطار

 المسمحة النزاعات في الدولية السالـ حفظ عمميات تدخؿ مف الرئيسي اليدؼ ىذه المباد ء تأتي كوف

يجاد الوطني والوفاؽ والسالـ األمف تحقيؽ ىو الداخمية  ، الدولة حكـ عمى وقادرة الشعب تمثؿ حكومة وا 

                                                           
 مجمد األىراـ، مؤسسة, الدولية السياسة مجمة السالم، لحفظ المتحدة األمم عمميات مفيوم تطور:  تميـ ، خالؼ (2)
 174ص ،2004 يوليو، القاىرة، ،(157) ع ،(39)

: السالـ لحفظ المتحدة األمـ لعمميات الرسمي الموقع أنظر (3)
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/principles.shtml 

 ماجستير، رسالة ،المتحدة لألمم التابعة الدولية السالم حفظ لقوات القانوني النظام: محمد العزيز عبد  يمفأ ، سالمة (4)
 .39ص, 2000 القاىرة، جامعة الحقوؽ، كمية

 :السالـ لحفظ المتحدة األمـ لعمميات الرسمي الموقع  نظرأ (1)
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/principles.shtml 



اف تساىـ قوات حفظ  يجب بؿ العسكرية، المساعدات تقديـ خالؿ مف فقط يكوف ال اليدؼ ىذا وتحقيؽ

جراء نزيية انتخابات تنظيـ مراقبة  في السالـ   عف فضالً  المتصارعة الجماعات بيف وطنية مصالحة وا 

 (2)القانوف سيادة دعـ

  لعمميات حفظ السالم  العسكريةالوسائل  -:  ثانياً 

 بخوذىـ يتميزوف ذوي الخبرة العسكرية  شخاصمف األ مجموعة السالـ لحفظ تضـ عمميات األمـ المتحدة

كما لمناطؽ الصراع  وتوفير الحماية المراقبة عبر األمف استعادة وتعمؿ ىذه القوات عمى. (3)الزرقاء 

زالة السالح نزع مموف عمى يع  (4) طراؼ المتصارعة طالؽ النار بيف األومراقبة وقؼ إ األلغاـ وا 

 ىـايس الذي األمر المتنازعة، األطراؼ بيف االشتباكات تجدد منع اطالؽ النار عمى  وقؼ يساعد تحقيؽ

 القوات تمؾقياـ  ومف األمثمة عمى ذلؾ  محمية ، أو دولية كانت سواءً  المسمحة الصراعات تسوية في

 النار إطالؽ وقؼ لمراقبة عسكرييف أفراد بنشر 1951 لعاـ( 91) المرقـ األمف مجمس قرار إلى استناداً 

 (1).النار إطالؽ وقؼ خط أنشأ الذي كراتشي التفاؽ الموقعتاف وباكستاف اليند بيف كشمير منطقة في

طؽ الصراعية ، تمييدا لخمؽ ظروؼ المنا في األمف تحقيؽ وتوفير ىو السالح نزع عممية مف واليدؼ 

 مف  وضبط وتقويض نشوء اياً  السياسية السممية ، الى تييئة المناخ  لمعممية وصوالً  منية مستقرة أ

 (2) المسمحة النزاعات

                                                           
 والقانونية، االقتصادية لمعمـو دمشؽ جامعة مجمة ،السالم بناء في المتحدة األمم دور: يوسؼ ، الديف محي خولة (2)

 .498ص ،2011 ،(3) ع ،(27) مجمد سوريا،
: السالـ لحفظ المتحدة األمـ لعمميات الرسمي الموقع أنظر (3)

http://www.un.org/ar/peacekeeping/issues/military.shtml 
 .50ص, سابؽ مصدر: المتحدة لألمم التابعة الدولية السالم حفظ لقوات القانوني النظام العزيز عبد أيمف سالمة (4)
 القاىرة، ،(161) ع ،(40) مجمد األىراـ، مؤسسة, الدولية السياسة مجمة السالم، وبناء المتحدة األمم: منير زىراف  (1)

 . 113ص ،2005 يوليو،
 .498ص سابؽ، مصدر السالم بناء في المتحدة األمم دور :خولة يوسؼ، الديف محي  (2)



مف توفير الحماية واأل تعمؿ القوات عمى ويتنوع عمؿ قوات حفظ السالـ  حسب طبيعة الميمة وبشكؿ عاـ

 ، والخاصة العامة الممتمكات لى حمايةة إضافإ اإلنساف حقوؽ تياؾمؤشرات إن ةضماف مراقبللممدنيف 

الخدمات  وتقديـ واإلشراؼ عمى ، الصراع مناطؽ في واألمف ستقراراإل تعزيز عمى أيضاً  ويعمموف

 (3)  الوطنية العسكرية لمقوات  التدريبية 

 المتحدة األمـ لرعاية الخاضعة األماكف في كبيرة نجازاتإ السالـ لحفظ المتحدة األمـ قوات وقدمت 

 مبادئ وترسيخ األزمات ومواجية األمف دعـ في ساىمت إذ الشرقية، وتيمور وكوسوفو وىايتي كقبرص

نياء الديمقراطية قامة الصراعات وا   دعـ عف فضالً  العنؼ، مف المدنييف حماية حوؿ تدريبية دورات وا 

 (1) وظيفتيا أداء عمى قدراتيا وتنمية الوطنية المؤسسات

 الوسائل غير العسكرية لعمميات حفظ السالم  -:  ثالثاً 

منة بيئة آخر  لقوات حفظ السالـ الدولية تنظيـ ومراقبة االنتخابات عبر توفير مف بيف المياـ األ

 بشأف التقنية االستشارات في تقديـ فالقوات عبر المستشاريف والفنيني ومساحات مف الحرية  كما تساىـ

 في المساعدات وتقديـ االقتراع مواد وتوفير والفرز التصويت ةونزاى نتخابات،اإل قوانيف إصالح ومعالجة 

وىنالؾ قصص نجاح كثيرة لمياـ قوات حفظ  .(2)لمناخبيف وعقد دورات وورشات تثقيفية اإلعالـ مجالي

نجاح السالـ في إجراء  وكوسوفو والسوداف وليبيريا وديفوار مثؿ أفغانستاف في عدد مف الدوؿ االنتخابات وا 

 (3) الشرقية وتيمور

                                                           
: السالـ لحفظ المتحدة األمـ لعمميات الرسمي الموقع نظرأ (3)

http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/peace.shtml. 
 . 114ص سابؽ، مصدر: ،السالم وبناء المتحدة األمم:  منير ، زىراف (1)
 . 113ص ، نفسو  (2)
: السالـ لحفظ المتحدة األمـ لعمميات الرسمي الموقع  نظرأ (3)

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/unmogip/background.shtml 



 الظروؼ تييئة عمى تقوـ حيث  الوطنية ، المصالحة تحقيؽ مع المدني عمى المجت مع كما تعمؿ القوات 

في تسوية  فاعمة بصورة ىـايس الذي األمر المتصارعة، األطراؼ بيف المصالحة إلجراء المالئمة

 لى جنب مع الوكاالتإ حفظ السالـ جنباً الصراعات المجتمعية ، وتعمؿ العناصر المدنية لقوات 

 (4)مف المؤسسات المحمية والدولية  وشركاء المتحدة لألمـ التابعة المتخصصة

مـ المتحدة وجد ة لألابعلى الموقع الرسمي لقوات حفظ السالـ والوثائؽ المنشورة التإ مراجعة الباحثثناء وأ

 كثير لد  الوطنية المصالحة تحقيؽ في سيامات والنجاحات ليذه القوات ف ىنالؾ الكثير مف اإلالباحث أ

 وفي ديفوار وكوت الديمقراطية الكونغو جميورية في المصالحة الوطنية  جازإن عمى عممت إذ الدوؿ مف

سالـ في بعض ثناء عمؿ قوات حفظ الأكما يراىا الباحث  برزت العديد مف المعيقاتوقد  .وغيرىا  قبرص

 عيقات مالية ، واألخر  سموكية مبعض ىذه ال الدوؿ ،

 لمعيقات المالية ا  :رابعاً 

مف الدوؿ عمى مدار عمؿ قوات حفظ السالـ عف دفع المستحقات المالية المترتبة عمييا  امتنعت العديد 

 كبر مساىـ في ميزانية قوات حفظ السالـ الدولية حيث يصؿ تمويميا لوحدىاأ  المتحدة الواليات وتعتبر 

ف ىذه المساىمات التمويمية الضخمة تخضع ير  الباحث أو  .(1) المذكورة العمميات ميزانية مف%  28,38

مريكية المتحدة مما يتي  ليا التحكـ بقوات حفظ الدوؿ العظمى كالواليات األ قوات حفظ السالـ  إلرادة

 السالـ . 

                                                           
  S/RES/426 (1978.)) الوثيقة ،1978 لعاـ األمف لمجمس الرسمية الوثائؽ نظرأ (4)
: السالـ لحفظ المتحدة األمـ لعمميات الرسمي الموقع أنظر (1)

http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/rolega.shtml     . 



 الدعـ توقؼ لممخاطر بسبب  معرضةخر وسيطرة بعض الدوؿ عمى مسار التمويؿ يجعؿ ىذه المنظمة تأ

 (2)رادة المالية ليذه الدوؿوفرض اإلالمالي ويتي  لمدوؿ العظمى مف تحقيؽ مصالحيا وتوجيو 

ف يخمؽ ف شأنو أعضاء في تسديد المستحقات المالية ملتزاـ األة إلى ذلؾ فإف إلتزاـ أو عدـ إضافإ 

 المتحدة الواليات ارادة السياسية ما قامت بيبيف الصور التي تجسد صور فرض اإل ومف، سياسياً  صراعاً 

تورطيف في جرائـ انتياؾ مريكية المشاركة في عمميات حفظ السالـ والملمقوات األ ةحينما طالبت بحصان

 (1)نسافلحقوؽ اإل

مف بعدـ المتحدة مف مجمس األلبت الواليات كما حدث بيف الواليات المتحدة وروسيا ، حينما طا يضاً أ 

 سياساً  حدث صراعاً أ المالية مماالعامة بسبب عدـ سداد المستحقات  ةقبوؿ تصويت روسيا في الجمعي

 (2)العظميتيفبيف الدولتيف 

وير  الباحث أف تجيير قوات حفظ السالـ لبعض البرامج السياسية نتيجة التمويؿ مسألة في غاية  

سالـ الدولية تحت إمرة الماؿ السياسي ، ويغير مف المنظومة الحقيقية لعمؿ الخطورة ، إذ يضع برامج ال

كما يساىـ ىذا الماؿ الموجو في التغطية عمى الخروقات جندات وبرامج مشبوىة .أىذه القوات نحو خدمة 

التي تقوـ بيا بعض الدوؿ ، مف شأف ىذا الماؿ أيضًا في إخفاء تقارير ميدانية ىامة او التغطية عمى 

 جرائـ وخروقات .

 

                                                           
 ،(39) مجمد األىراـ، مؤسسة, الدولية السياسة مجمة ،السالم لحفظ المتحدة األمم عمميات مفيوم تطور: تميـ ، خالؼ (2)
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 ،2007 مصر، والبرمجيات، لمنشر شتات دار ،الدولي القانون ضوء في اإلرىاب: زيداف الرحمف عبد مسعد،  قاسـ (1)
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 عماف، األردف، والتوزيع، والنشر لمطبع الثقافية الصادؽ دار مؤسسة ،1ط ،الدولية المنظمات: يوسؼ عمي، الشكري (2)
 .139-138 ص ،2012



 نسان نتياك حقوق اإل إ   -: خامساً 

نتياؾ لحقوؽ اصرىا في عمميات إقوات حفظ السالـ ىو شروع بعض عنعمؿ واجو  الذيخر المعيؽ اآل

في بعض الدوؿ مثؿ ما حدث في في مخالفة صريحة ووضاحة لقانوف عمؿ قوات حفظ السالـ  نساف اإل

بحؽ  واالغتصاب الـ الجنسقتراؼ بعض عناصر قوات حفظ السبعد إ  2004ونغو عاـ جميورية الك

 .(1)بعض الطعاـ   فتيات قاصرات مقابؿ

 جميورية حفظ السالـ فيع الرسمي لمنظمة العفو الدولية  إلى جرائـ متعددة  ارتكبتيا قوات ويشير الموق

 في ة شخصثالثمائوجرح أكثر مف  اً شخص فعمميات قتؿ بحؽ ثالثيوارتكابيـ  ،2013سنة  مالي

 .(2)2014 عاـ الوسطى أفريقيا جميورية

منية اؿ العسكرية ، وتوفير الحماية األعمقوات حفظ السالـ ال تقتصر عمى األعماؿ ف أير  الباحث أ

وىي  ةنسانية والثقافيسياسية واإلعماؿ الىذه القوات ، ويتعد  عمؿ القوات إلى األالتي تتواجد بيا  ةلمدول

والسياسية  ة، والتنمية المجتمعي ؿ مع الصراع ،كالوساطة والتفاوضكثير مف وسائؿ التعام بذلؾ تجمع بيف

 وتحقيؽ نتخاباتنسانية  ومساندة المؤسسات األمنية واألىمية  وتنظيـ اإلاإل جاتياحتوتوفير اإل

ومف خالؿ  ف قوات حفظ السالـال أمالية والموجستية والسموكية إورغـ وجود بعض المعيقات ال، المصالحة

 .لمياميا المتنوعة والمركزة  عمى تسوية الصراعات نظراً  ةالتجارب الدولية المتاحة تظير قدرة عالي

 

 

 
                                                           

 ..       A/59/710 (2004).p.1 الوثيقة ،2004 لعاـ العامة لمجمعية الرسمية الوثائؽ  انظر (1)
 .       http://www.amnesty.org/en/node/48332:  الدولية العفو لمنظمة الرسمي الموقع نظرأ (2)



 

 تجارب دوليةالفصل الخامس : 

 يرلندا الشمالية إ -:المبحث األول

 نبذة تاريحية  -:المطمب االول 

 لمقارة بالنسبة الجغرافي موقعيا أوليا ،الشمالية بالعديد مف السمات المتداخمة  يرلنداإ يمتاز تاريخ

 اتيشيد التي المدمرة الحروب وثالثيا ، عمييا السيطرة حاولت التي بإنجمترا صمتيا وثانييا األوروبية،

حيث   ليا تعرضت التي االقتصادية األزمات وآخرىا فييا، والسياسي الديني ضطياداإل ورابعيا يرلندا،إ

 وليست بعاداأل متعددة الشمالية إيرلندا فأوضاع لذلؾ . أخر  بمداف إلى يياجروف أىميا مف اً ر كثي جعمت

 .(1) المد  الطويمة التاريخيةتيا وخمفيا أبعادىا في النظر دوف لالستيعاب قابمة

 بيف صراعية  كقضية الحقبة التاريخية عودت إذ الصراعات أقدـ مف الشمالية يرلنداإ في الصراع يعدو 

 التحوالتفي ظؿ (1068 )عاـ نحو الى اإليرلندية الجزيرة في ةيكو الكاثولوالطائفة  ةيالبروتستانتالطائفة 

 عمى – البروتستانت عف الدفاع تحت ذريعة ت المممكة البريطانيةسيطر  حيف وروبا،أ فيالكنسية   الدينية

 .(2)والشمالي  الجنوبي ، بشقييا الجزيرة

ة التي مرت بيا إيرلندا ث التاريخية الياممجموعة مف األحداا يرلندجزيرة إموقع االلكتروني لتاريخ ال در يسو 

ا ، وما تاله مف بناء مستوطنات إلنجمترا في إيرلندا يرلندفي إ الشمالية كالغزو اإلستعماري اإلنجميزي

نجمترا في زيادة مموؾ إ ةفي محاول يضاً كفرض سياسة األمر الواقع إلخضاع إيرلندا لنفوذ إنجمترا ، وأ

نجمترا ، مروراً عبر تشجيع اليجرة مف أ البروتستانتيالنفوذ  نجمترا عمى الكنيسة بسيطرة إ سكتمندا وا 
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مف الباحثيف ومف بينيـ الدكتور  وير  الكثير (1)ة كبير   رىا وفرضت عمييا قيوداً ادالكاثولوكية بكؿ مص

تماـ الكاثولكييف في ىمى الكنيسة الكاثولوكية زادت مف إف ىذه القيود والممارسات عأحمد بف نعماف أ

 (2)نفسيـ بشتى الطرؽ في الدفاع عف أ ةستماتاإل

وير  الباحث بالعودة الى المادخؿ المفسرة لنظرية الصراع أف المس باليوية الدينية في ىذه الحالة شكؿ 

 ةيرلندا ، فالتداعيات الخطيرة  في محاربة الطائفى رئيسي لتغيير جوىر الصراع بيف إنجمترا وجزيرة أمنح

الكاثولوكية والتي زادت عبر الممارسات الييكمية ومحاربة الكنيسية ووضع سياسات وقوانيف ظالمة بحؽ 

عادة تشكيؿ اليوية الدينية عبر عمميات تشجيع الطائفة البروتستانية ة إلى إالكنيسة الكاثولوكية اضاف

الخطر  ةع اليوية الكاثولوكية لمقارعلتغيير الخارطة الدينية في جزيرة ايرلندا ، ىذا التغيير ساىـ في تجمي

 نجميزي آنذاؾ .    القادـ مف التاج اإل

خر  صراعية أحداث لندا ، تشير الدراسات التاريخية إلى أومتابعو لسرد السياؽ التاريخي لمصراع في اير 

لصراع بشكؿ كبير في تعميؽ ا حداثمف األ الالحقة ساىمت كثيراً  بالقرورف مروراً في القرف السادس عشر 

 (3)راضي مف البروتستانتة ايرلندا وذلؾ عبر نزع ممكية األنجمترا واليوية الكاثولوكية في جزير إبيف 

بدات تتشكؿ في جوىر الصراع خاصة في عمميات التضييؽ قد خر  ف مرحمة أوير  الباحث ىنا أ  

صمييف ، وىذا  التضييؽ االقتصادي ة منيا لطرد السكاف األلنجمترا في محاو ادي التي مارستيا إاالقتص

ىـ المداخؿ التفسيرية لنظرية الصراع ، والتي تعتبر واحدة مف أ نسانيةاإلحتياجات اإل يندرج تحت مدخؿ 

 .كما عبر عنيا بورتوف 
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    بدأت البروتستانتية المتحدة لممممكة تابعة كاثوليكية أقمية ذي كإقميـ الشمالية إيرلندا الصراع في أما

ذات االغمبية البروتستانتية  الشمالية ايرلندا إلى شطريف إلى الجزيرة قسمت عندما1921عاـ ىأول كمرحمة

 غمبيتيا البروتستانتية بفعؿ أ  بريطانيالى إ ألولىا ضمت‘ حيث غمبية الكاثولوكيةذات األ الحرة وايرلند

 الكاثوليؾ الطائفتيف بيف مة مقسيرلندا الشمالية في ىذا الوقت ، كانت إ مستقمة دولة بقيت واألخر 

 ،  الحرة أيرلندا فيالكاثولوكية  االغمبية مع بالتوحد ترغب اقمية الكاثوليؾ أف وباعتبار والبروتستانت،

 .(1)بيف الطائفتيف  الشمالية إيرلندا في دامية  عنؼ أعماؿ نفصاؿ ىذه المطالبات في اإل وصاحب

 لتاريخية ووفقاً لممعطيات ا ف الصراع وفقاً والسالـ أ اعي بعض الباحثييف في عمـ الصر يؤكد الباحث رأ

ي عبر إثارة تساؤالت عديدة حوؿ سبب لى ىذا الرأستناد إني ، ويمكف اإلىو صراع ديلسموؾ  بريطانيا 

إعطاء ايرلندا الشمالية ذات  ستقالؿ الكامؿ ورفضكاثولوكية اإلعطاء ايرلندا الحرة ذات االغمبية الإ

فرض التغييرات نجمترا عبر التاريخ مف استطاعت إذ تية ىذا الحؽ في االستقالؿ ، إتانغمبية البروتساأل

العقوبات ، راضي والتيجير وفرض يرلندا الشمالية  بفعؿ سمب األي إالجوىرية عمى الخارطة الدينية ف

 كية .غمبية الكاثولو رلندا الجنوبية ) الحرة ( ذات األيقت في تغيير الخارطة الدينية في أخفبينما أ

ف التقسيمات حينما  أكد عمى  أ 1986عاـ  Steve Bruceيرلندي  عالـ االجتماع اإل وىذا ما يؤكده

 الدينية  التي شكمتيا المممكة المتحدة عبر التاريخ ىي السبب وراء ىذا الصراع
(2)
. 

االضطرابات  ىذه واشتعمت شمالية حاالت مد وجزر في حركة اإلحتجاجات المدنيةيرلندا الشيدت إلقد  

 الحقوؽ حركة تسببت وقد.1960 أواخر في حوؿ قضيتيا بشكؿ واض  ولفتت اإلنتباهبشكؿ واض  

 عمى بعنؼ ردت التي ، البروتستانت بيف الكاثولوكية المتصاعدة والمنظمة تسببت بالذعر المدنية
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ت مذبحة ، وقع1972 عاـ ففي جداً  قاسية الفعؿ ردة المتظاىريف عبر الجيش والشرطة البريطانية وكانت

عمؽ حينما أوزادت حدة الصراع بشكؿ  ،بريطانيوف جنود ارتكبيا التي المتظاىريف ومذبحة الدامي األحد

ؿ مقاومة عنفية عماا وأبتنظيـ عمميات مسمحة طالت سياسييف في بريطاني يرلنديبدأ الجيش الجميوري اإل

 الحكومة دفع مما .(1)بية عمى وجو الخصوص ورو نظار العالـ بشكؿ عاـ والقارة األولفت ىذا الصراع أ

 وتولي المباشر الحكـ فرض ىو الشمالية يرلنداإ في عاترالمص لوحيدا الحؿ بأف التأكيد لىإ البريطانية

 برلماف  الشمالية أليرلندا البرلماني النظاـ تعميؽ وكذلؾ والنظاـ القانوف عمى الحفاظ في الكاممة المسؤولية

 .(2)ستورمونت

 العنؼ الييكمي والصراع مفيـوالسالـ لعمـ  بيف المنظريف مف معروؼعالـ ىو و غالتونغ  يوىافأسس 

 في أف ينشأنما يمكف وا   العنؼ ليس مجرد سموؾ أفمى ع ركز يسمى بمثمث العنؼ‘مف خالؿ ما  غالتونغ

وسوء توزيع المصادر وعدـ  الموارد الطبيعيةب التالعبمف خالؿ ،  ةاليياكؿ والسياسات والتشريعات لمدول

 .(3)المساواة والتمييز مف خالؿ التشريعات 

السمطة ىو مفيوـ أساسي مف العنؼ  التمثيؿ في في والتمييز التالعب وعدـ المساواةف الباحث أ  وير 

ظومة لى ترسيخ و تصعيد العنؼ الييكمي عبر منإ لحكومة البريطانيةقد عمدت افالييكمي. ونتيجة لذلؾ، 

 نسانية عدالة وتمبية اإلحتياجات اإلية خاصة في مجاؿ العمؿ والقمية الكاثولوكمف الممارسات تجاه األكبيرة 

 .البرلمانية لمبروتستانت  ةغمبيخاصة أف مقاليد الحكـ  واأل

ف مصادر يرلندا الشمالية حيث أكد الباحثوف أف الباحثيف والمحمميف لمصراع في إوىذا ما يؤكده الكثير م

سكاف وطرؽ الوصوؿ مت في زيادة حدة الصراع مثؿ مصادر التوظيؼ والتعميـ والصحة واإلىامة ساى

ساسية بفعؿ الممارسات حتياجات األه اإلىذقمية الكاثولوكية مف الحصوؿ عمى تستطع األحيث لـ  ،ليياإ
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 Wiepking Ruairi, The Path to Peace: Conflict Theory and Northern Ireland‟s Troubles 

(1968-1998) University of San Francisco , 2011,p6 
(2)

 J.Bowyer Bell transnational Terror ,California ,1978 ,p40 
(3)
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 .(1)بريطانية كمية الممارسة مف قبؿ الحكومة الاليي

 بشكؿ عاـ إلى الوحدوييف البروتستانتوالداعمة  مواتيةالسياساتيا االقتصادية في  وىذا ما كاف واضحاً 

نظرائيـ  معمع ارتفاع معدالت البطالة بدوف رعاية الكاثوليؾ تاركة نتيجة المحسوبية الثقافية والدينية، و 

 .(2)ف الكاثولوكيؾ ىـ مواطنوف مف الدرجة الثانية وأثبتت التشريعات المعموؿ بيا أ،  تييفالبروتستان

ور الصراع ذجوباحثي العموـ االنسانية في فيـ بيف منظري وعمماء  عميقاً  ف ىنالؾ انقساماً وير  الباحث أ

الصراع ىو صراع ديني طائفي يذىب ف تأكيد أ ة كبيرة فييرلندا الشمالية ، فبينما تذىب مجموعفي إ

 واالقتصادية والسياسية ىي جوىر الموقؼ الصراعي . ةلعوامؿ االجتماعيف اعتبار أإلى إخروف آ

 فالبروتستانت الوظائؼ في التعييف الكاثوليكية قميةاأل ضد لتميزخر  فقد شمؿ اإلى العوامؿ األ بالنظر 

 عمى مدف في المصانع تركيز عمى االقتصادي التخطيطوا عتمداو  االقتصادية القاعدة معظـ عمى سيطروا

 يرلنداإ تأبد أف منذ السيما بالغة خطورة تشكؿ كانت الوظائؼ في التمييز مشكمةو  . خر أ مدف حساب

 كما النسيج وصناعة السفف بناء في الحاؿ ىو كما بالتراجع صناعاتيا خذتأو  مزمنة بطالة تواجو الشمالية

مر وىذا أ .(3) ؾالكاثولي مف عالية نسبة تقطنيا التي المناطؽ في واضحة كانت  البطالة معدالت فأ

ذ تصب  العوامؿ الثانونية عوامؿ ىامة ال يمكف فصميا عف العوامؿ ، إمد ة األعادي في الصراعات طويم

ركات ومسببات النزاعات ،فمح مةلمصراعات ، ىذا جزء مف ديناميكية الصراعات الطوي ةالرئيسية المسبب

سباب ىذه النزاعات في فترات مختمفة وألاالجتماعية كبيرة ومتعددة بحيث ينخرط الناس في السياسية أو 
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اب الرئيسية لف رئيسية كثيرة لذلؾ فإف تحديد األسب ومسبباتمر بيذا النزاع بتعقيدات ة وينتيي األمختمف

 .(1)الصراعي  في الموقؼ لحاحاً كثر إخر  أصبحت أثانونية أ لوجود أسباباَ  وذلؾ  كوف كافية لحموت

 الكاثوليؾ ىما الطائفتيف بيف الممارس التعصب أساس عمى قائمة ندايرلإ في األساسية المشكمة ظمت لقد

 جعؿ مما البروتستانتية األكثرية ضد 1969 منذ األىمية الحرب ريفجت وىذا ما ساعد في   والبروتستانت

 إزعاج مصدر تمثؿ أيضاً  وجعميا قروف خمسة لىإ جذوره تعود متعصب ديني صراع في غارقة يرلنداإ

 الفرص تتحيف تظؿ التعصب غذاىا ما ذاإ العرقية أو المغوية وأ الدينية األقمية ألف .البريطاني لمتاج دائـ

 الشمالية يرلنداإ في يحدث ما وىو ،الخامد كالبركاف جديد مف لمظيور ليا الخصبة التربة تجد فأ لىإ

 غير مف الوطف أبناء لضرب يرلندياإل السري الجيش يسمىًا وجيشًا حزب ىناؾ الدينية األقمية شكمت حيث

 .(2) نجميزاإل ضرب باألحر  و الكاثوليؾ

 ذات المناطؽ يمثؿ أف التالعب ذلؾ يضمف بحيث االنتخابية الدوائر حدود رسـ في تالعب ىناؾ وظير

عدد ممكف مف كبر أعبر تجميع  ويتـ ذلؾ تحاديوفإ بروتستانت أغمبيـ ممثموف الكاثوليكية غمبيةاأل

 منيـ المتبقي القميؿ العدد تقسيـ ثـ ، الدائرة ىذه في أغمبية وأعطائيـ ةواحد يةنتخابإ دائرةالكاثوليؾ  في 

 التحكـ طريؽ عف الإ يتـ ال ىذا وبالتأكيد فييا غمبيةباأل اليتمتعوف بحيث خر األ نتخابيةاإل الدوائر عمى

 مناطؽ في الكاثوليؾ تركيز عمى يساعدىا بحيث المحمية السمطات عميو تسيطر الذي سكافاإل بنظاـ

 (3) .معينة

 الطائفتيف لكال ممثميف بيف تصاالتإ قامةإ لىإ كثيرة مناسبات في سعت جانبيا مف البريطانية الحكومة

 بداية منذ بدأت فقد . العنؼ حالة نياءا  و  يرلنديةاإل المشكمة حؿ لىإ تؤدي فأ يمكنيا محادثات لبدء

                                                           
 .69 ص ، الذكر سابؽ مصدر ، لمتطبيق واستراتيجيات ميارات النزاع مع التعامل:   خروفآو   سيموف ، فيشر (1)
 سابؽ مصدر ، الدولية العالقات في الثقافي البعد مكونات ضوء في المعاصرة الدولية النزاعات تحميل:  كراـإ ، بركاف (2)

 . 175 ص ، الذكر
 10 ص ، 1971 ، أبريؿ ، 24 العدد ، الدولية السياسةمجمة  أيرلندا، في ىميةاأل الحرب : أحمد يوسؼ أحمد (3)



 توقيع لىإ أنتيت التي يرلنداإ جميورية وحكومة البريطانية الحكومة بيف مطولة تفاوضية عممية الثمانينيات

 أف الإ ، الشمالية ايرلندا في المتنازعيف الفريقيف كال تقنع لـ والتي ٧٨٩١ عاـ أيرلندية -نكموااأل المعاىدة

 الجمعة أتفاؽ توقيع عف 1998 عاـ في ثمرتأو  التسعينيات بداية مع ستمرتإ المصالحة محاوالت

 .(1)  العظيمة

 يرلندا الشمالية دارة الصراع في إإ -الثاني : المطمب

احي الحياة من فةيرلندا الشمالية ، وبقيت التوترات حاضرة في كافي صراع إ جداً  ةطويم العنؼ لفترة استمر

يرلندا الشمالية ، الحرة لحقوؽ الكاثوليؾ في إرلندا يخاصة في ظؿ دعـ جميورية إاالجتماعية والسياسية ، 

 ةنشاء الجيش الجميوري السري لمرد عمى سياسة العنؼ الموجيستطاع الكاثوليؾ إياية الستينات إمنذ ن

شتباؾ مع قمية الكاثولوكية واإلذا الجيش عمى عاتقو الدفاع عف األخذ ىضد الكاثوليؾ مف قبؿ الحكومة ، أ

  لمحكومة ةغتياؿ لوزراء وشخصيات تابع، بؿ تعد  ذلؾ لتنفيذ عمميات إ لمحكومة ةالقوات العسكرية الموالي
(2). 

 عالية  ةع بوتير خذ الصراع يرتفأو  1968و  1921ت طواؿ الفترة بيف جاجاتحاستمرت الصراعات واإل 

 سيس جمعية الحقوؽ المدنية أت 1968حتقاف تمخض عنو في عاـ اإلىذا  ، حتقاف المتواصؿلإل نظراً 

جؿ مواجية تعزيز الحراؾ المدني الشعبي مف أ لـ يكف الكاثوليؾ غافميف عفو  (3)يرلندا الشمالية إل

ضراب عف مف التقنيات والوسائؿ مثؿ اإل ةمتنوع ةوشمؿ الحراؾ عمى مجموع العنصرية البروتستانتية،

نظار لقضيتيـ األة لمفت سر  الكاثوليؾ ، في محاولحتجاجات والمسيرات ، واضرابات األالطعاـ واال

                                                           

 دراسات مجمة ، العراق في التطبيق وأمكانية الشمالية أيرلندا في الوطنية المصالحة نموذج : يوسؼ ،غفراف ىادي (1)
 . 83-82 ص ، 43 عدد ، دولية

(2)
 Forker (Martin ), The Role of Motherhood Symbolization in the Conflict Imagery of 

NorthernIreland Op;Cit p 73. 
(3)

 Seleca Setee, Death of wisdom in northern Ireland , London, 2003 , p.50. 



عطى   أخر أ ةمف جي يرلنديوتنامي قوة الجيش اإل ةدنية مف جيتصاعد حركة الحقوؽ الم . إف(1)العادلة 

 .(2)يرلندا الشمالية مؼ إجبرىا عمى تغيير سياستيا في ملمحكومة البريطانية  وأرات جديدة مؤش

الشمالية لـ يكف   يرلنداتجاه ممؼ إوقت مف تغيير سياستيا ف ىدؼ بريطانيا في ذلؾ الوير  الباحث أ

نما إمنيا في إنياء أ ةرغب ت دارة الصراع بمعنى  وقؼ مظاىر العنؼ التي تصاعدو تسوية الصراع ، وا 

ي برنامج سياسي يحقؽ ، إذ لـ يكف لد  بريطانيا أ لحكومة البريطانية أف تسيطر عميووالتي لـ تستطع ا

 ستقالؿ والحرية .تطمعات الكاثوليؾ في تطمعاتيـ نحو اإل

طالؽ حيث العنؼ بالعنؼ عمى اإل ةذ لـ تتراجع بريطانيا عمى مواجيإذا ما يؤكده الكثير مف الباحثيف وى

لى إوالوصوؿ  ربيـآم منية ونظميـ القانونية لمنع الكاثولويؾ مف تحقيؽاألستخدـ البريطانيوف قوتيـ ا

لى إسمطتيا  انيا بذلؾ ولكف سعت عبربريط ولـ تكتؼِ (3).  رادة البريطانية العظمىىدافيـ بدافع حماية اإلأ

قيمـ  إيرلنداالشمالية إعالف ا  شمالية  و يرلندا الإفي  رة فيما يتعمؽ بفؾ المجمس المحمياتخاذ قرارات خطي

 .(4)تابع لمحكومة البريطانية المركزية 

مف  ةالصراع ، في محاولطراؼ مستو  العالقات بيف أ ير بقوة فيف الموقؼ التنافسي ظوير  الباحث أ

فرز خسائر بشرية ومادية جسيمة الصراعي ، ىذا الموقؼ التنافسي أ الموقؼ فيثبات نفسو كؿ طرؼ إل

كؿ طرؼ ل ة، في محاولمتتالية عتقاؿ وتنفيذ ىجمات واستنفاذ مصادر الطرؼ اآلخر واإلتمثمت في القتؿ 

 خر . بالفوز عمى حساب الطرؼ اآل

                                                           
(1)

 Hennessey, Thomas  A History of Northern Ireland 1920-1996. PalgraveMacmillan, 1997, 

p260 
(2)

 Donald sebo, the irish way of peace , (Dublin 2008) p.27 
(3)

 George Mitchel, the conflict in northern Ireland, (London 1998) p.73; Ibid ,p.75 
(4)

 george mitchel, the conflict in northern Ireland, (London 1998) p.73; Ibid ,p.75 



راؼ التي تمارس طدراؾ األإف العدواف ينتج عف أب بييركوفتز ستحضار ما قالوإمف وفي ىذا السياؽ ال بد 

وبقدر ما يكوف الحرماف  اقعياً بيف ما تطم  لتحقيقو وبيف ما ىو موجود و  ىناؾ تفاوتاً  وأف ،السموؾ النزاعي

 .(1)كثر ألى العنؼ إمكانية المجوء إبقدر ما تكوف را ومستم حباط كبيراً واإل

 .يرلندا الشماليةإفي بناء السالم: تحويل النزاع واتفاقات السالم  -: الثالث المطمب

 أدركت الحركة الجميورية أف ىنالؾ حاجة إلى بناء قاعدة سياسية جماىيرية 1970 عاـ بحموؿ نياية

عمى العمؿ السياسي والعسكري بشكؿ متنزامف وتعني ىذه وضعت استراتيجية جديدة تنطوي حيث 

تحقيؽ أىدافيا ورغـ االستراتيجية أف الحركة سوؼ تجمع بيف الضغوط السياسية والقوات شبو العسكرية ل

يرلندا الشمالية ت نجاحيا في الحياة السياسية في إخفاقات في بداية العمؿ السياسي ، واصمالكثير مف اإل

مسياسة، استخداـ متزايد ل وقد مكف ىذا إلى .في المائة مف مجموع األصوات 16ليصؿ إلى ما يقرب مف 

 (2). يرلندايرلندا الشمالية سياسية لتوحيد إإمف العنؼ، إلى جعؿ  قضية  بدالً 

 

 : (1973تفاق سونينغدل )إ -اواًل :

عندما تمت الموافقة عمى فاؽ عممية السالـ و ييدية لمستقبؿ التسوية السممية وآنقطة تم ىذا اإلتفاؽ مثؿلقد 

عديدة لممشاكؿ التي تعاني  حموالً  حزاب المشاركةاأل قترحتإ، طراؼ المتصارعة بيف األ تفاؽ سونينغدؿإ

يرلندا إمف وزراء مف جميورية المؤلؼ  يرلندا،إمجمس تشكيؿ  يرلندا الشمالية. وكاف مف بينيا إمنيا 

 نشاءإ خالؿأىمية الدعـ داخؿ المجتمع مف كدت عمى ضرورة و أ وظيرت قضايا أخر يرلندا الشمالية، ا  و 

لـ يحظى  تفاؽ سونينغدؿ إعمى الرغـ مف أف و والرغبة في إنشاء سمطة قضائية.  شرطة محمية قوات

                                                           
 لمنشر كاضمة الحي، عبد وليد ترجمة ،الدولية العالقات في المتضاربة النظريات :بالتسغراؼ روبرت دورتي، جيمس (1)

 207 ص ، 1985 الكويت، والتوزيع،
(2)

 Fitzduff Mari , Liam O‟Hagan, The Northern Ireland Troubles:INCORE background 

paper,p 3 see the link http://www.projectmh.org/northern-ireland-troubles.doc 

 

http://www.projectmh.org/northern-ireland-troubles.doc


خمؽ عبر  ممشاكؿفإنو سعى إلى معالجة األسباب الجذرية ل ،بسبب معارضة واسعة النطاؽ جماعباإل

رحمة طويمة وغير الخطوة األولى في شكؿ ، وبالتالي  يرلندا ودفع إلعادة النظر في قيادة الشرطةإمجمس 

 (1).مؤكدة نحو السالـ

 

 (1985تفاق األنجمو أيرلندي )اإل  -ثانيا :

يرلندا إفي إدارة حكومة  استشارياً  دوراً  ف تقدـبامكانيا أيرلندا إعمى أف حكومة جميورية  تفاؽاإل نص 

توفير  ساسي منو ىوغامضة وفضفاضة فقد كاف اليدؼ األ ةتفاؽ صيغ بطريقرغـ أف اإلالشمالية. و 

يرلندي خطوة أخر  تفاؽ األنجمو اإليرلندية. ويمثؿ اإلفتوح بيف الحكومة البريطانية واإلمنصة لمحوار الم

بقاء إل مستمرةىنالؾ ضرورة  أف ةع في أيرلندا الشمالية بحكـ حقيقتحوؿ الصراماـ في عممية إلى األ

يرلندا "الرفض التاـ ألي محاولة ا  مف بريطانيا و  الً ك كدتوأ.  (2)المحادثات مفتوحة رغـ موجات العنؼ

. السالـ عممية نجاح مساعي  لضماف عمؿ معاً باللتعزيز األىداؼ السياسية مف خالؿ العنؼ "وااللتزاـ 

وىويات  حقوؽاوي لتسالمشترؾ والمعتراؼ الحقيقي والقبوؿ عمى أىمية اإل الوثيقة أيضاً  كدتكما أ

سات الحكومة اعادة النظر بسيعمى ضرورة إ يضاً ة أونصت الوثيق. (3)ةيرلندا الشماليإالطائفتيف في 

 .(4)يرلندا الشمالية إزمة أحوؿ البريطانية 

 

 

 عة العظيمة مالج ةتفاقيإ -: ثالثاً 

                                                           
(1)

 Ruairi Wiepking,The Path to Peace: Conflict Theory and Northern Ireland‟s Troubles 

(1968-1998), University of San Francisco, 2011  p71. 
(2)

 Ibid, p74 
(3)

 Donald sebo, the irish way of peace , Dublin 2008 p.37. 
(4)

 Ibid.38. 



كثر مف أاستمرت  ةعف مسيرة طويم راً تعبي نما كافا  وليد المحظة و أو  نياً آالعظيمة  ةتفاؽ الجمعإلـ يكف 

قضايا الجوىرية في لـ تستطع مالمسة ال ةاالتفاقيات السابقإذ أف عقود ونصؼ مف الصراع الدموي ، ةثالث

ة تفاقيإف أمحمد تيـ ،    الدكتورو التممص مف تنفيذ قراراتيا ، وير أنييارىا إلى إد  أالصراع ، مما 

 .(1)مالئمة وواضحة  ةبصيغ ةتفاقيات السابقاإل ةجمعت كاف ةتفاقيإالعظيمة ىي عبارة عف  ةالجمع

 

ت الداعمة والسياسيا نيفتشريعات والقواعمى منظومة ال صالً حد عشر فالتي جاءت في أ ركزت اإلتفاقية

الشمالية  يرلندامجمس تشريعي منفصؿ خاص بإ مكانية تشكيؿإ تفاؽ عمىكما نص اإللى التسوية السممية إ

ليات وآ ليات التعويض لضحايا الصراعية وآعمى الحقوؽ المدنية والقانونية المتساو  ضرورة العمؿو 

وأف  صالح القضائي وجياز الشرطةوضرورة العمؿ عمى سحب السالح واإل نعاش االقتصادي والثقافياإل

التحوؿ  وضرورة العمؿ عمى ستفتاءمة المممكة البريطانية لإلو البقاء تحت مظنفصاؿ أيترؾ مصير اإل

 تفاؽ يضا اإلوأقر أ ،واطالؽ سراح السجناء السياسييفاطية خالؿ المؤسسات الديموقر مف  الديموقراطي

 .(2) تفاؽليات دعـ نجاح ىذا اإلويض وآالتع ةلة الجنائية ومسأنظاـ العدالعمى 

 يرلندي في تسوية الصراع النمط البريطاني واإل  -الرابع: المطمب

 وحم مف بدالً  الصراع إدارة عمى حي مثاؿ ىو الشمالية ف أيرلنداوالمختصيف أ   الكثير مف الباحثيفير 

 ةومجموع لى السياسةوذلؾ بالتوجو إ أقصى الدرجات الممكنة  إلى العنؼ مستو  حدة  تخفيض حيث تـ

 .ومف الوسائؿ التي تضمف تخفيض حدة الصراع واحتوائ

                                                           
 القانونية لمعمـو تكريت جامعو مجمة ، الشمالية ايرلندا في الصراع ونياية العظيمة الجمعة اتفاق : عمي محمد ، تميـ (1)

 .144ص ، 2010 سنة ،3 عدد ، والسياسية
 .147 145ص، ص  ، نفسو (2)



عف إدارة أي نوع  دارة الصراع العرقي عممية صعبة ومعقدة، ولكنيا ال تختمؼ كثيراً إف   روجر فيشر أير  

وذلؾ عبر  دارة الصراع  بشكؿ سمميداـ األساليب األساسية الثالثة إلويمكف استخ  .آخر مف الصراع

دارة  الصراع مف خالؿ  المساومة والتفاوض المباشرة بيف أطراؼ الصراع  أو عبر إأشكاؿ مثؿ  انتياج

 .(1)تدخؿ طرؼ ثالث خارجي 

ساليب الثالث ، واتض  ذلؾ مف بشكؿ عممي في ىذه األمًر  الشمالية يرلنداإف الصراع في وير  الباحث أ

 العظيمة وغيرىا . ةالجمع ةخالؿ المفاوضات واالتفاقيات المبرمة مثؿ اتفاقي

بشكؿ مباشر في التدخؿ كوسيط دولي  الواليات المتحدةفقد ساىمت  ، لتدخؿ الطرؼ الثالث   ةما بالنسبأ

في اتفاؽ بمفاست في عاـ  ؿ في التوسطيسيناتور األمريكي السابؽ جورج ميتشالدور الياـ لم  مف خالؿ

سنوات في محاولو لتقريب وجيات النظر بيف اطراؼ  3ما يقارب  ؿيجورج ميتشحيث امضى ،  1998

الصراع مما اىمو الف يكوف احد  أبطاؿ النادريف لنيؿ ثقة االطراؼ والنجاح في توقيع اتفاؽ الجمعة 

مريكا  بذلؾ وقدمت أ .في نجاح اتفاؽ الجمعة العظيمة حاسماً  عامالً ىذا التدخؿ كاف . و (2)المقدسة 

مف  تحاد األوروبي فضال عف الدعـ المقدـ مف اإل إلى اتفاؽ، جؿ التوصؿمف أالحوافز لجميع األطراؼ 

كما  . شكؿ من  جائزة نوبؿ لمسالـ لجوف ىيـو وديفيد تريمبؿ وذلؾ في خالؿ دعـ وتاييد عممية السالـ 

االقتصادية، ومف خالؿ  مساىمة إيجابية في التنمية 1990تحاد األوروبي منذ منتصؼ إشراؾ اإلشكؿ 

 (1).الطوائؼ تحسف العالقات بيفلتي ساىمت في المشاريع التنموية المختمفة، إ

                                                           

(1)
 Fisher R. J. and Keashly L., "The Potential Complementarity of Mediation and 

Consultation within a Contingency Model of Third Party Intervention," Journal of Peace 

Research 28 (1991): P.P.29-42. 

 http://www.aljazeera.net/news/international/2009/1/28:  انظر موقع الجزيرة االكتروني (2)

 
(1)

 Stefan Wolff Conflict Management in Northern Ireland  International Journal on 

Multicultural Societies University of Bath, England 2002,p15 

http://www.aljazeera.net/news/international/2009/1/28/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%84-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9


 ف ىذا لمفيوـ يعني بالضرورة شار إلى أالصراع حيث أ ( في مفيوـ إدارة Zartmanجادؿ زارتماف) وقد

باحث أف ىذا  ير  ال. و  (2)عطاء مساحة لمتيار السياسي بالعمؿ وا   ، القضاء عمى السموؾ  العنفي

اصة في ظؿ الفرص التي يرلندا الشمالية ، خدارة الصراع في إدرسة إصحاب مأ نصارالتعريؼ يدعـ أ

األعماؿ العنفية ، وىذا ما يؤكده مف  ماـ العمؿ السياسي بدالً ة مف حيف آلخر أراؼ المتصارعطأتاحتيا األ

 Swanström  ًجوانب وقؼ العمميات المسمحةعادة عمى  تركز إدارة الصراع فبالتركز عمى أ أيضا, 

دارة الصراع إالعمميات العسكرية فيمكف لمدرسة ثناء وقؼ صراع فقط أدارة الف يتـ إولكف ليس بالضرورة أ

 .(3)عماؿ عنؼ بالتزامف مع العمؿ السياسي ة وجود أف تستمر حتى في حالأ

الزخـ المحمي والدولي والتكمفة  مف يساىـ في التخفيؼدارة الصراع إفي كوف  Swanström تي حجةوتأ

 .(4) مرحمة العسكرةلى إ الصراعي وقبؿ تصاعدهفور ظيور الموقؼ   واالقتصادية السياسية

تعامؿ مع الصراع بشكؿ فوري  يرلندا الشمالية  لـ تمتقط  فرصة  الطراؼ الصراع في إالباحث أف أوير  

قتصادية ـ في زيادة التكاليؼ البشرية واإلساى لى مرحمة العسكرة ، مماووصولو إ لى تفاقمود  إمما أ

 .تفاؽ الجمعة العظيمة معو في وقت الحؽ حتى إلمتعامؿ 

و أدارة الصراع إالصراع بيف مدرسة  ف عممية التمييز في فترة حياةأالقائؿ  تجاهويتفؽ الباحث مع اإل

 ةور العموـ السياسية في جامعتدك  Niklasنيكوالس  التعقيد ، وىذا ما يؤكده  ةفي غاي ةلأتحويمو ىي مس

 .وبساال السويدية أ

                                                           
(2)

 William I. Zartman, "Towards the Resolution of International Conflicts", in 

Peacemaking in international conflict: methods & techniques, eds. William I. Zartman and 

J.Lewis Rasmussen. (Washington: United States Institute of Peace Press, 1997, p11. 
(3)

 Peter Wallensteen, Understanding Conflict Resolution War, Peace and The Global 

SystemLondon: Sage Publishing, 2002, p.53. 
(4)

 Niklas L.P. Swanström and Mikael S. Weissmann, "Chinese Influence on the DPRK 

Negotiations", Peace Review, 2004, pp219-224; 



، ولكف  التمييز بيف مدارس التعامؿ مع الصراع نظرياً  ةسيوليوض    ) Niklasنيكوالس )  ديثفي حف 

 ف ىذه المدارس تعمؿ كيؼ أ نر  أف يمكفو  في الممارسة العمميةا فال يمكف  تمييزى رض الواقع عمى أ

 .(1)عمى مختمؼ المستويات  إلى جنب جنباً 

 

قرب لمدرسة الشمالية ىي أيرلندا ف قضية إمف المفكريف الدولييف في القوؿ أ يعارض الباحث قوؿ الكثير

عماؿ ي وقؼ نمو العنؼ والسيطرة عمى األالصراع ى دارةأف ميمة إ دارة الصراع ، فكما اتض   سابقاً إ

ير المعطيات  خذ دورة ، ولكف تشلقتالية الظاىرة ،واتاحة الفرصة أماـ العمؿ السياسي والتفاوضي مف أا

 ةمف اتفاقي ـ يتوقؼ حتى أثناء الحوار والتفاوض ابتداءً العنؼ لف الشمالية أ يرلنداالتاريخية في قضية إ

ة الجمع ةف وقؼ العنؼ جاء بما حممتو اتفاقي، وأ)1998العظيمة  ةالجمع ةحتى اتفاقي 1973سونينغدؿ )

وىري  وتحوؿ في الموقؼ الصراعي ، وتحوؿ قي عالقات أطراؼ بمفاست مف تغيير ج ةو اتفاقيالعظيمة أ

 الصراع 

وذلؾ مف  رتو ،داوليس إ ىو مثاؿ عمى تحويؿ الصراع ،يرلندا الشمالية ف صراع إآخر ير  أوىنالؾ رأي 

ويتفؽ  .(2)خر  أ ةوتحويؿ مضموف الصراع مف جي ةطراؼ الصراع مف جيخالؿ تحويؿ عالقات أ

لى مدرسة تحويؿ الصراع أقرب إ طراؼ الصراع كانتالباحث مع الرأي الثاني ، إذ يميؿ الباحث إلى أف أ

ثير في غيير اليياكؿ الداعمة لمعنؼ والتأمف الصراع عمى ت ةوذلؾ مف خالؿ التركيز في مرحمة الحق

 مدرسة تحويؿ الصراع .صمب دوات واضحة في كؿ التنظيمية والتشريعات ، وىذه أالسياسات والييا

                                                           
(1)

 Swanström Niklas, Weissmann,Mikael  Conflict, Conflict Prevention and Conflict 

Management and beyond:a conceptual exploration, Distributed in North America by:The 

Central Asia-Caucasus Institute, Washington, D.C. 2005, p 28 
 النزاعات ثناءأ المستداـ الحوار كتاب صاحب Harold Saunders  سياندرز ىارولد مريكياأل البرفيسور مع مقابمة (2)
  مقر  مؤسسة  في ةالمقابم تمت ، طابا مفاوضات خاصة الدولية المفوضات مف العديد قيادة في المساىميف حدأ وىو

kitrring foundation ،   ، 2015\7\16 ةالمقابم تاريخ ، مريكيةاأل الوالياتمدينة دايتوف ، والية اوىايو  



اع تركز بالقوؿ أف مدرسة تحويؿ الصر  ف الصراع والسالـ ىذا التوجوويؤكد الباحث العالمي في شأ

طراؼ الصراع ، وىذا ما يؤكده الباحث في أ ةحداث تغيير جوىري في البنى والنظـ وعالقباألساس عمى إ

عتراؼ اإلعتماد وجوزيؼ فولجر ، حينما  ركز عمى  إشؤوف الصراع والوساطة التحويميو روبرت باروخ ، 

نمو اليياكؿ تركيز عمى وقؼ بال ةطراؼ الصراع مف خالؿ الوساطة التحويميوالتمكيف والتقدير بيف أ

 (1)لى العنؼ والتشريعات المؤدية إ

يرلندية ال ف القضية اإلفي شأ ممحوظاً  ىتماماً يضا حينما أصب  لد  المجتمع الدولي إوقد تحقؽ التحوؿ أ

وجو  تفاؽ الجمعة العظيمة عمىح إفي نجا حاسماً  عامالً  الواليات المتحدة، الذي شكؿ تدخؿ سيما

عممو كوسيط في اتفاؽ بمفاست في األمريكي السابؽ جورج ميتشؿ في  السيناتور خالؿالخصوص، مف 

تحاد األوروبي في تشجيع العممية عف الدعـ المقدـ مف اإل فضالً  التغمب عمى المأزؽ ،وفي  1998عاـ 

 بيفاالقتصادية، ومف خالؿ المشاريع التنموية المختمفة، إلى تحسف العالقات  التنميةالسممية عبر 

 (2).الطوائؼ

ة الجمع ةفاقياتاتفاقيات تبعت  ةف ىنالؾ سمسم، تشير إلى أ 2015ية حتى بداية العاـ لتقارير الرسما 

، الستمرار دعـ جيود المصالحة ليات تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو سابقاً العظيمة ، ىذه االتفاقيات حممت آ

اإلصالح المالي  والتشريعية وتـ التوصؿ إلى معالجةخذت ىذه االتفاقيات طابع االصالحات الييكمية وأ

 وخفض عدد تحقيؽ التوازف في الميزانية،و عية ودعـ إصالح نظاـ الرعاية االجتما االجتماعي والرفاه

مميارات  3المتحدة حزمة مالية ما يقرب مف  تعيدت حكومة المممكة ، وفي المقابؿاإلدارات التنفيذية 

إصالح القطاع العاـ، وتمويؿ عدة ىيئات جديدة  ، الرعاية االجتماعية لمتعويض عف تخفيضات دوالر

                                                           
 ، المتبادل واالعتراف التمكين طريق عن النزاعات ةمواجي الوساطة اىداف تحقيق:  جوزيؼ فولجر ، روبرت بوش (1)

 104-99 ص ، الذكر سابؽ مصدر
(2)

 Stefan Wolff Conflict Management in Northern Ireland  International Journal on 

Multicultural Societies University of Bath, England,2002 p15 



وافقت الحكومة وقد  لمتعامؿ مع الحوادث المرتبطة بالنزاعات الماضية ودعـ ضحايا " قتمى االضرابات .

ى بمفاست بحموؿ عاـ الشركات مف لندف إللصال   ضريبة  ى تفويض صالحيات أكثرعم البريطانية أيضاً 

 (1) وتحسيف قدرتيا عمى جذب االستثمارات األجنبية يرلندا الشمالية مف تطويرلتمكيف إ 2017

 مؤسسات دستورية بناء مف وتمكنت العنؼ حتواءإ في نجحت الشمالية يرلنداإ في فالمصالحة وعمية

 محاوالت نحو  تجيتاو  المجتمعطراؼ أ كؿ قبؿ مف الحكـ في الفعمية المشاركة خالليا مف نظمت

 الفرص تكافؤ وتضمف نسافاإل حقوؽ تحمي التي المؤسساتدعـ ومساندة  برعاالجتماعي   صالحاإل

 (2)عأبناء المجتم لجميع

 

 

 

 

 

 

 

 جميورية كوبا الثاني :  المبحث 

 نبذة تاريخية  -ول :األ  مطمبال

                                                           
 /https://www.gov.uk/government  ، 2016\5\9 الزيارة تاريخ ، البريطانية الحكومة موقع نظرأ  (1)

publications/the-stormont-house-agreement 
 

(2)
 ص مصدر سابؽ الذكر، ، العراق في التطبيق وامكانية الشمالية ايرلندا في المصالحة نموذج:  يوسؼ غفراف ، ىادي 
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كولومبوس، وتقع  الكاريبي التي تـ إكتشافيا مف قبؿ المكتشؼ اإلسباني المشيور ىي أحد الجزر كوبا   

وتعتبر مدينة ىافانا ىي عاصمة كوبا وأكبر مدينة  الشمالية شماؿ قارة أمريكا  كوبا في البحر الكاريبي

كولومبوس  سـ كوبا تـ تسميتو مف قبؿ المكتشؼإكوبا ىي األراضي الخصبة، ويقاؿ  اسـ فييا، ويعني

 .(1)   الذي أطمقو عمى ىذه الجزيرة الكبيرة

وبينما كانت  عاـ ، 400استمرت لما يقارب  سباني لفترات طويمة ستعمار اإلاإل خضعت كوبا تحت 

مريكية انية بدأ يزداد نفوذ الواليات األإسبانيا تمر بمرحمة التدىور واإلنحطاط في اإلمبراطورية اإلسب

المناسب  المتحدة ، وقد أقنعت الدعاية مف أجؿ استقالؿ كوبا السياسييف األمريكييف بأنو قد حاف الوقت

 (2).دة انية وضميا إلى الواليات المتحلتفكيؾ ممتمكات اإلمبراطورية اإلسب

يا بمحاربة المواطنيف ما يسمى بحرب السنوات العشر ، وخالؿ ىذه الحرب  قامت اسبان  وخاضت كوبا 

خارج  لىإثير نتقؿ مركز التأإ الجيد المضني بشراسة ، وأسرت اآلؼ منيـ  وأعدمت المئات ، وخالؿ ىذا

خوسيو مارتي أحد أىـ ساسي ، وقاد ىذا الحراؾ الخارجي ألى المكسيؾ ونيويورؾ بشكؿ إنتقؿ كوبا حيث إ

 . (3)مميمي الحرية في كوبا 

معاىدة باريس  ، تـ توقيع 1898عمى أثر ىزيمة إسبانيا في العاشر مف كانوف األوؿ/ديسمبر مف عاـ 

بيف ممثميف عف الممكة الوصية عمى العرش اإلسباني وبيف ممثمي رئيس الواليات المتحدة، واتفؽ الطرفاف  

                                                           
(1)

 James D. Rudolph  : Cuba, a country study. Library of Congress Cataloging-in-

Publication Data , Foreign Area Studies ,the American University ,Washington, D.C , Third 

Edition, 1985,p23. 
عمى المجمس األ حمد حشاد ،أ، ترجمة عبد الحميد غالب و  ثقافة وحضارة أمريكا الالتينية رودريجث ، أوخينيو تشانج : (2)

 .427، ص  1998،  ، القاىرة والنشر لمثقافة
 .427نفسو ، ص  (3)



ومف وراء ظير الشعب الكوبي، عمى تخمي إسبانيا عف كؿ حؽ بالسيادة عمى كوبا وُممكيتيا وأنيا ستجمو 

 .(1) تةعنيا وىكذا تخضع كوبا الحتالؿ الواليات المتحدة بصفة مؤق

مػف الروايػات التاريخيػة  ةمالت فيػدؿ كاسػترو المنشػورة عمػى  المواقػع الرسػمية لحكومػة كوبػا تسػرد سمسػمتأ 

والمعقػػد   اليامػػة والتػػي يسػػتند الييػػا الباحػػث فػػي تػػوفير المعمومػػات الضػػرورية لفيػػـ طبيعػػة الصػػراع التػػاريخي

 مريكية المتحدة .بيف كوبا والواليات األ

دخمت كوبا في نزاعات داخمية  تفاقية باريسإفرازات إثر أسباني ، وعمى ستعمار اإلنتياء مف اإلبعد اإل

مريكية ، وبقيت ىذه النزاعات لتي كانت تعمؿ لتحقيؽ المصال  األمعقدة ، بيف الثوار والحكومة الكوبية ا

إال أنو واجو  ،1906ب "توماس استرادا بالما" كأوؿ رئيس لكوبا في عاـ انتخاوقد تـ  قائمة بشكؿ الفت ،

عزا المؤرخوف و . تدخمت الواليات المتحدة ، وعّينت تشارلز إدوارد ماغوف حاكما  وعمى أثرىا،  شعبياً  تمرداً 

، 1908أعيد الحكـ الذاتي في عاـ  ، ثـ الكوبيوف الفساد السياسي واالجتماعي في البالد لحكـ ماغوف

 .(2) الواليات المتحدة واصمت التدخؿ في الشؤوف الكوبيةعندما انتخب خوسيو ميغيؿ غوميز رئيًسا، لكف 

لـ يكف لمواليات المتحدة شيء  1933بعد إجياض المحاوالت الثورية القوية التي حدثت في عاـ     

ولكف  1934 أفضؿ مف أف يحكـ كوبا رجؿ مثؿ "باتيستا" الذي تولي مقاليد الحكـ في الجزيرة في عاـ 

خر  لـ تحظى بتطمعات الحركة التغييرية كمة ، وتوافد عمى الحكـ قيادات أحطاحت بة أالحركة الشعبي

باتيستا  السابؽ  لى عميمياإمريكية لـ تنسجـ مع الحكومة الجديدة وعادت المصال  األإضافة إلى أف 

                                                           
(1)
رسمية منشورة عمى  ة، ورق 3ص  ،2007 المستقمة والجزيرة االمبراطورية مالت القائد العامأتفيدؿ،  ،كاسترو روز 

 نظر الموقع االكترونيأ،  2016\5\10نسخة مستردة بتاريخ موقع كوبا، 

www.cuba.cu/gobierno/discursos/2007/ara/f160807b.do  
 428،429، مصدر سابؽ  الذكر ، ص.ص  ا الالتينيةثقافة وحضارة أمريك أوخينيو تشانج :رودريجث ،  (2)
 



 1952نقالب عاـ إعبر  الى سدة الحكـ في كوبإعادة باتسيتا إجؿ أجيزتيا مف أجميع  مريكاأفسخرت 

  .(1)وبامريكية في كلحماية المصال  األ ستمراراً إوذلؾ 

كاف اقيات سياسية واقتصادية مع كوبا يات األمريكية المتحدة عقدت اتفالمحطات التاريخية تظير أف الوال

 عقد اتفاقياتعبر ذلؾ اليدؼ مف ىذه االتفاقيات ىو اإلنفراد واستغالؿ الموارد االقتصادية والبيئية ، و 

مريكييف زماـ السيطرة عمى مقاليد الحكـ والتدخؿ طي لمكوبييف زماـ الحكـ وتعطي لألسياسية سطحية تع

 .(2) وما تالىا مف تعديالت وقوانيف مع بدايات القرف الثامف عشر(  platt) بالت ةمثؿ اتفاقي

واحػػدة سػية االسي يػاف الجغراف  الػدولي نجػد أو دبيػات المػداخؿ المفسػرة لمصػراعات عمػػى المسػتوبػالعودة إلػى أ

 (3)لموقع بعض الدوؿ االستراتيجي  لى الحرب بيف الدوؿ نظراً مف أىـ تفسيرات المجوء إ

ىػػـ  الجػػزر الكػػاريبي ، وتمتمػػؾ مػػوارد متػػع بموقػػع جغرافػػي ىػػاـ وحيػػوي فيػػي أحػػد أف كوبػػا تتويػػر  الباحػػث أ

ظػر الػى كوبػا التػي كانػت تنطمػاع لػدوؿ الجػوار خاصػة واشػنطف دية وطبيعية ، يجعميا في مرمى األاقتصا

كامتػداد لمحمػـ االمريكػي  ، نتيجػة الموقػػع الجغرافػي والمػوارد االقتصػادية والبعػد األمنػػي ليػا . لػذا فقػد كانػػت 

لى الحاجػة إف نياية الحرب البادرة ال تشير أيعتقد الكثيروف المطامع األمريكية حاضرة منذ القدـ في كوبا .

وىػػـ  ةة القػػوة الخالصػػة بػػيف دوؿ مسػػتقملػػى سياسػػإلػػى نقػػيض مفيػػومي ىػػو العػػودة إبػػؿ  ةخالقيػػأاللتزامػػات 

                                                           
 ، 1961 ، ، بيروت 1، ط المعارؼ دار ةمكتب منشورات ، الوطني الكفاح غمرة في كوبا :  عبدة يوسؼ ، سعيد (1)
 . 36ص
رسمية منشورة عمى  ة، ورق8-6ص  ،2007 المستقمة والجزيرة االمبراطورية تأمالت القائد العام :فيدؿ ،كاسترو روز  (2)

 -:كترونيلنظر الموقع اإلأ،  2016\5\10نسخة مستردة بتاريخ موقع كوبا، 
www.cuba.cu/gobierno/discursos/2007/ara/f160807b.do  

 .138مصدر سابؽ الذكر ، ص  مدخل الى فيم تسوية الصراعات ،فالنستايف ، بيتر :  (3)



لػى عالقػات تقميديػة إيدلوجية بيف الشػرؽ والغػرب سػرعاف مػا سػيحفز العػودة األ ةف اختفاء المنافسأيجادلوف 

 (1)قتصاد رض واإلتقوـ عمى التزامات تتعمؽ باأل

في عمـ النزاعات ، فالعمؿ عمى إخفاء الصراعات األيدلوجيو  وير  الباحث أف ىذه نقطة ىامة جداً 

بالضرورة سيؤدي إلى ظيور نزاعات أكثر وضوحا ويمكف التعامؿ معيا ، كوف النزاعات األيدلوجيو أكثر 

 وتحتاج إلى وقت طويؿ لتفكيكيا . تعقيداً 

استرو وجيفارا  بامكانيات وبعد ثماني سنوات مف النضاؿ الشرس والعنيؼ  قاد كال مف  القائد الثوري ك

متواضعة الثورة نحو تحقيؽ  نتائج حاسمة قضت باستقالة باتيستا وىربو  خارج البالد وتمت السيطرة عمى 

 .(2) البالد بشكؿ كامؿ

ليما لمشعب  ؤس وعذاب ال حدّ فى ب تسببت ةالواليات المتحدأف  (Raymond Lottaلوتا) ريموند وتر  

 %90منمقّدرات كوبا و %80تسيطر عمى  كانت الواليات المتحدة القرف العشريفى خمسينات فف  وبيالك

مف تربية الماشية  % 90و مف مصانع تكرير نفط البالد ،  مف مناجميا و عمى قرابة المائة بالمائة

 في ظروؼيواجيوف ظروؼ إضطياد ال تصّدؽ  كاف عماؿ مزارع السّكرالسّكر و  مف صناعة %40و

مار لشركات المقامرة األمريكية غدت كوبا أيضا جّنة إستثو  عالية ، بطالة و وديةبالعب يةعمؿ شبي

كانوا يزوروف ىافانا ،  رات ومالكي النزؿ و رجاؿ األعماؿ و المسافريف األمريكييف الذيفاالعق شركاتو 

قّدمت الواليات فى البالد  و  عاصمة كوبا ، كمركز سياحة جنسّية . لقد كانت ىناؾ مائة ألؼ عاىرة

                                                           
 السعودية ، والنشر ةلمطباع العبيكاف ةمكتب ، الدجاني ىشاـ تعريب ، ويمسون شبح:  جيميس باليت ، روبرت مكنمارا (1)
 . 57 ص ، 2003 ، 1ط
 اشوربانيباؿ ، 1963-1945 السوفيتية مريكيةاأل لمعالقات تاريخية دراسة البادرة الحرب : يناسإ ، عبداهلل سعدي (2)

 .256 ص ،2015 ، 1ط ، دادغب ، لمنشر



تمو اآلخر لفرض ىذه العالقات السياسّية  المتحدة دعما إقتصادّيا وعسكرّيا لألنظمة المقيتة الواحد

 ( .1) واإلقتصادية و اإلجتماعية

 استندت السياسة الخارجية لكوبا عمى مباد ء تحكـ عالقاتيا ةبعد انتصار الثورة الكوبيو  ةفي ىذه الحقب

والعمؿ عمى  ضدىاالمتحدة والوقوؼ  ىـ ىذه المباد ء معاداة الوالياتأو  ةختمفالخارجية مع الدوؿ الم

 ،الثورة  تصدير ألى العمؿ عمى مبدة إضافإ ، شتراكيةاإل تحاد السوفيتي والدوؿتقوية الروابط مع اإل

 .(2) العالـ الثالث خاصة في دوؿ ةمبريالياإل ةومحارب

ابتداًء  حداث التاريخية والمحطات اليامة ،مرت بسمسة مف األ ير  الباحث أف كوباؿ ما تقدـ مف خال

مرورَا بالثورات الداخمية مف اجؿ التحرر مف قبضة االمبراطورية االسبانية ، وانتياًء  باالستعمار االسباني 

عمى المستو   الـز الصراع كوبا منذ نشأتيا ، سواءً حيث  باالحتالؿ األمريكي ، وما واكبة مف احداث .

ة في ة الكوبيية ، الشخصية الراغبيداخمي أو المستو  الخارجي ، ىذه األحداث ساىمت في بناء الشخصال

وقد شكمت كوبا نقطة تحوؿ في  وتحقيؽ مصيرىا . والمندفعة نحو تحقيؽ أىدافيا ، ستقالؿ التحرر واإل

ف عمى أنيا مصدر األمريكا إلييامف جية نظر ف . الحرب الباردة ، وأصبحت فريسة األطماع الدولية

ومصدرًا لحماية أمنيا االستراتيجي ،  إضافة إلى كونيا مصدرًا  لإلستجماـ  خاصة تجارة السكر لمثروات

كموقع ا الالتينية صة لتأكيد المد الشيوعي في أمريكعمى أنيا فر  خر  نظر إلييا السوفييتومف جية أ

 استراتيجي ىاـ وحيوي 
 

 أزمة الصواريخ  -الثاني : المطمب
                                                           

 الدبموماسية العالقات إرساء إعادة التطبيع بإسم جديد من اإلستعمار بعنواف  لوتا ريموند ؿ ةمقال ، الثورة موقع نظرأ (1)
 .http://revcom.us ،  باإلنجميزية نسخة ، 2014  كوبا و المتحدة الواليات بين
 شوربانيباؿأ ، 1963-1945 السوفيتية مريكيةاأل لمعالقات تاريخية دراسة البادرة الحرب ، يناسإ ، عبداهلل سعدي(2) 

 .279 ص ،2015 ، 1ط ، بعداد ، لمنشر



 التقارب بسبب لمسمطة كاسترو تولي بعد بالتوتر في ىذه الفترة  الكوبية األمريكية العالقات قد إمتازتل

ف وير  الكثير م . (1)مديفبيف الب تجارية تفاقيةإ توقيع تـ حيث ، السوفياتي تحادواإل كوبا بيف كاف الذي

 المطام  الوكيؿ لتحقيؽ بدور متزايد، بشكؿ بدورىا، كوبا تقـو ، مريكاف أف المحمييف السياسييف والقادة األ

ة بيذا المد سيجعؿ وعمى الواليات المتحدة التصدي ليذا المد الشيوعي ألف اإلستيانة والمرون ، السوفييتية

 قوةال تقاليد وفؽف تتصرؼ وعمى الواليات األمريكية أ كؿ مناطؽ أمريكا الالتينية في قبضة السوفييت

 .(2)مصالحيا  لمدفاع عف عظمىال

لؾ لف يكوف مفيوما مف ف ذراكية خالؿ فترة الكفاح المسم  ألعالف االشتإ واستراتيجاً  تكتيكاً  ولـ يكف ممكناً 

عمى  ريالييفمبحمؿ اإلينو سأكما . ير الصحي  الذي قدمو كاسترو حسب التفسالكوبي  جانب الشعب

ولـ  ، طاحة بنظاـ باتسيتا وتوحيد الشعبإلفي حيف كانت الميمة ىي ا . التدخؿ بكؿ قواىـ لمنع التغيير

 .(3)مف دوف برنامج جامع وعاـ  وواقعياً  يكف ذلؾ ممكناً 

خماد ىذا المد إفي سبيؿ  والسبؿ الوسائؿ ةالمتحدة كاف األمريكية استخدمت الوالياتوفي ىذا السياؽ 

وقادت ىجمات عمى الجزيرة نفذت و  ةومولت المنظمات الكوبي ةالمنفي ةالشيوعي فدعمت العصابات الكوبي

 ىكوادور، وتجمساندة لكوبا مثؿ اإلبعض الحكومات الم ةومحارب ةتنحيوساىمت في اغتياؿ  عمميات

وخرجت  ذرعياً  والذي فشمت الواليات المتحدة فشالً بغزو خميج الخنازير فيما يعرؼ ليا قصى تدخؿ أ

 .(1)أماـ شعبيا وأماـ الرأي العالمي منيزمة

                                                           
،    1993، 1ط  ، بيروت الجيؿ، دار ظموط، يوسؼ ترجمة ، 1991-1945 المعاصر العالم تاريخ :  ميكاؿ ،بيار (1)
 . 273 ص
 ، 1ط ، دمشؽ  والنشر، لمطباعة حساف دار ، زكار سييؿ ترجمة ، الحقيقية الحرب نكسون الرئيس مذكرات:  نكسوف (2)

 . 11 ص ، 1983
 . 56 ص ، 2011 ، 1ط ، بيروت ، لمنشر الفارابي دار ، الغامض الحمم كوبا : الحسيف عبد ، شعباف (3)
 سابؽ مصدر ، 1963-1945 السوفييتيو األمريكية لمعالقات تاريخية دراسة الباردة الحرب: إيناس ، عبدهلل سعدي (1)

 . 303 ص ، الذكر



ة المتحدة في خميج الخنازير رسخ يقيف كوبا بضرورة حماية يمريكا حدث مف تدخؿ مباشر لمواليات األم

   عطتياأية الغزو حفزت القيادة الكوبية و ف عممإوبذلؾ فمريكي ، يا مف استمرار التدخؿ المباشر األنفس

خطر مف أزمة جديدة أجواء لوالدة نفسيا وامتالؾ قوة رادعة مما ىيأ األالمبررات الكافية بالعمؿ لحماية 

 .(2)سابقتيا عمى السالـ العالمي 

العضو المناوب في الرئاسة السوفيتية  رشيدوؼ ، قادىا ةفكرة نصب الصواريخ في كوبا ىي فكرة سوفييتي

را والتشاور مع كاسترو وجيفامارس مف خالليا الضغط والحوار حيث ، لى كوبا وذلؾ في زيارة رسمية إ

 مريكيةية محاوالت أ، كدرع أل 1962ىمية نصب صواريخ استراتيجية في كوبا وذلؾ في مطمع العاـ بأ

كاسترو واستمرار الضغط  ةف قناعلقيادة الكوبية مف ىذه الفكرة ، إال أباحتالؿ كوبا ، رغـ تخوؼ ا

د كوبا جعؿ القيادة الوطنية في كوبا تتخذ قرار اإلقتصادي والعسكري الذي مارستو الواليات المتحدة ض

 .(3)عمى فكرة نصب الصواريخ  ةالموافق

في ذلؾ الوقت  جوف كنديمريكية المتحدة وتولدت لد  الرئيس ت خارطة التدخالت لمواليات األر يتغ

حرية لى القوات البإوكؿ كندي أفييت ىو تيديد مباشر لمغرب ، و و العمؿ الذي قاـ بو الس مخاوؼ كوف

وبمغت استعدادات لمحرب ذروتيا القصو  ستعداد لضربات جوية وغزو برمائي القياـ بعزؿ كامؿ لكوبا واإل
(1). 

لمصال  لمفيوـ ا ةفرزت رؤية عميقأ مريكيةخارطة التدخالت لمواليات األ فيف ىذا التغيير ير  الباحث أ 

 .ي شتى بقاع العالـ فمريكية حتياجات األواإل

                                                           
 . 306 ص نفسو، (2)
 . 322 ص ، نفسو (3)
 ، والعشرين الحادي القرن في والكوارث والقتل النزاعات خطر تقميص ويسمون شبح:  جيمس باليت ، روبرت مكنمارا (1)

 245 ص ، الذكر سابؽ مصدر



تتدخؿ فييا القوتيف  ةشامم ةتراوحت بيف االستعدادات لمواجي ،الصواريخ ثالثة عشر يوماً  زمةاستمرت أ  

ت المتحدة ، وحتى اليوـ األخير مف نياية األزمة بقيت القوات اوالوالي اإلتحاد السوفييتيالعظمتيف 

عالف إ جاء. (2)لحظة  اد لضربات وحرب متوقعة بأيةتـ االستعدة عمى أوالكوبي ةمريكية والسوفييتياأل

سحة في بناء مواقع األيقاؼ العمؿ إتحاد السوفيتي وذلؾ عبر زمة الصواريخ مف قبؿ قيادة اإلأنتياء إ

 .(3)تحاد السوفيتي لى اإلإوتفكيؾ قواعد الصواريخ وارجاعيا 

جيوش الؾ ريرغـ معالـ الصراع الواض  مف تحأنو  ليسوفأنويشتاد و ير  كال مف وفي ىذا الصدد 

جنوف مرعب ما نووية شاممة، وبقي الجميع في حالة  كارثةنظار تترقب العسكرية ، كانت األ ستعداداتالاو 

 .(4)حتماؿ واالستحالة بيف اإل

يػػر  الباحػػث أف ضػػعؼ قنػػوات االتصػػاؿ بػػيف اإلتحػػاد السػػوفيتي  والواليػػات األمريكيػػة المتحػػدة مثػػؿ عػػاماًل 

اذ ع طبيعي في الصراعات التي تفقد عمميات التواصػؿ ، حاسمًا في عمميات التصعيد والتيديد ، وىذا وض

عمى افتراضات قد ال تكػوف  افتراضات وبناء استراتيجيات بناءً طراؼ الصراع وضع أيحاوؿ كؿ طرؼ مف 

ازديػػػاد حػػػدة  عمػػػى أحػػػد أىػػػـ األسػػػباب لخاطئػػػةاالصػػػراع  يطرفػػػوتقػػػديرات   تصػػػوراتذ تعتبػػػر إ صػػػحيحة .

 . الصراع 

 التعامل مع الصراع : مسار المفاوضات  -الثالث : المطمب

أزمة صواريخ حتى مرحمة متقدمة  مف  الباحث أف قنوات االتصاؿ  في بداية االزمة كانت مغمقة ير  

،  ةتحاد السوفيتي، فرغـ اشتداد األزمة والتموي  بحرب نوويبيف كؿ مف الواليات المتحدة واإل كوبا تحديدا
                                                           
(2)

 Bourne Peter , A biography of Fidel Castro New York 1986 . p234 
(3)
 سابؽ مصدر ، 1963-1945 السوفييتيو األمريكية لمعالقات تاريخية دراسة الباردة الحرب: إيناس ، عبدهلل سعدي 

  322 ص ، الذكر
 

(4) Richared E.Neustadt and Graham T.Allison ,Afterword to Robert F kennedy , Thirteens 

Days : Memoir of Cupa missile crisis , new york ,1971 ,p112 

 



يات المتحدة ف كال مف الوالالطوار ء إال أ ةالحصار وتييئة المجاؿ الجوي واالستعدادات وحال وفرض

زمة  وفي مرحمة الحقة مف األ ، بشكؿ غير مباشر جريتا بعض قنوات االتصاؿ السرية واإلتحاد السوفيتي أ

 ساىمت ىذه المفاوضات و  تطورت قنوات االتصاؿ عبر الرسائؿ التفاوضية والمحادثات والمقاءات المباشرة 

 الخجولة إلى تجنب حدوث كارثة نووية .والمقاءات 

 الرسائل التفاوضية  -: والً أ

 وخطورة منذ الحرب الباردة  تراً تو  األزمات شدأ مف ىي كوبا أزمة   الكثير مف المحمميف السياسييف أفير 

ت ابيف االتحاد السوفيتي والوالي اليات المتحدة بؿ كانتلو بيف كوبا وا زمة لـ تكف فعمياً وذلؾ ألف األ

 يترقب العالـ جعؿ ما ىذا ، ومنذ نياية الحرب العالمية الثانية لوجو  وجياً  المعسكريف وقؼ حيثالمتحدة 

 (1)المتحدة . الواليات رئيس و خروشوؼ تعقؿ لوال كارثية  نووية حرب حدوث

بيف واشنطف وموسكو ، قاـ  ةتصاؿ مغمقكانت قنوات اإل الوقت التي زمة ، وفيفي المراحؿ األولى مف األ

 ، لى واشنطفوىو ضابط  سوفيتي في غطاء إعالمي ، تـ إرسالو أكثر مف مرة إ بولشاكوؼ جورجي

، حيث ساىـ في السوفياتي واالتحاد المتحدة الواليات بيف الدبموماسية في رئيسياً  دوراً  لعب ، الصفة وبيذه

 (1)االزمة  إدارةثر الكبير في ا األلي نقؿ رسائؿ ومعمومات كاف

 1962عاـ  أكتوبر مف والعشريف السادس في كينيدي إلى مرسؿ خطاب عبرتصاالت ىذه اإل ثـ توالت

 بالقرصنةالحصار  ووصفو األمريكي لمحصار إدانتو مف وبالرغـ لمتسوية، ستعدادهإ خروشوؼ أظير

                                                           
 رسالة ،1989-1945 الغربي والمعسكر الشرقي المعسكر بين األيديولوجي الصراع مظاىر:  عائشة ، سعدي (1)

 . 82 ص ، 2014، لجيرياأ ،  واالجتماعية االنسانية العمـو كمية ، منشورة غير ماجستير
(1)
 http://www.october1962.com/17oct.html  أَظش انًٕقغ االنكرشَٔٙ 



 األمريكي التعيد س ىذه الشروط عمى رأ. بشروط  كوبا مف الصواريخ إلزالة ستعدادهإ أبد  فإنو البحرية،

 (2). الجزيرة غزو بعدـ

ثنائية بيف كؿ بيف زمة الصواريخ عبارة عف لقاءات أ مراحؿ اشتداد كانت  المحادثات والمفاوضات في 

تحاد السوفيتي وجرت المتحدة كوىمر في اإل تحاد السوفيتي خرشوؼ ، وسفير الوالياترئيس وزارء اإل

الصواريخ  ةلقضايا بما فييا صواريخ كوبا ومنصامف بعض اتيـ الطرفاف تخوف اة قصيرة تبادؿ فييمحادث

 (3)في تركيا 

ف لكؿ مفاوض نوعاف مف مف روجر فشر وولياـ يوري أ دبيات التفاوض ، يركز كالً بالعودة الى أ

 وتفاؽ يرضي مصالحلى إإف يصؿ ألى إاوض فحيث يسعى كؿ م ، ةالجوىر وفي العالقفي المصال  :  

 (4)خر كؿ مفاوض مع الطرؼ اآل ةىتماـ في عالقساسية  وفي المقابؿ ىنالؾ إاأل

رضاء مصالحيما األساسية لى إاليات المتحدة كانتا تسعياف إوالو  اإلتحاد السوفيتيمف  ف كالً ير  الباحث أ

، وظير ذلؾ جميا ، في الرسائؿ المتبادلة التي كانت  بحذر شديد بينيما ةالحفاظ عمى شكؿ العالق يضاً وأ

االت كجزء مف  تصالستكماؿ إجراءات اإل يضاً حماية المصال  لكؿ طرؼ والدعوة أ تؤكد عمى ضرورة

 .محادثات مباشرة  الحفاظ عمى العالقة بينيما وفي المقابؿ لـ يكف أي دور لمقيادة الكوبية في أية

 خروتشوف-كينديمعاىدة  ثانيًا:

فيتي ، ىذه تحاد السو مريكي كيندي ورئيس اإلما بيف  الرئيس األ مف الرسائؿ ةرصد الباحث مجموع

ات كؿ مف رشيؼ الواليات المتحدة ، توض  بشكؿ كامؿ توجيالرسائؿ المنشورة عمى المواقع االلكترونية وأ

ال أف طابع بع  الدبموماسية والتيديد ، إطا تحاد السوفيتي ، كانت ىذه الرسائؿ تحمؿدارة األمريكية واإلاإل
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(3)
 Hilsman, To Move A Nation The Cuban Missile Crisis, New York ,1967 P.18-19 
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 خرتشوؼ تشكؿ مف خالؿ –ف جوىر اتفاؽ كندي فييا ، وير  الباحث أ الدبموماسية كاف أكثر وضوحاً 

مف كوبا ، وصواريخ تركيا واريخ كوبا ، وأت المتحدة ، وصياالية األمف القومي لمو عناصر الرسائؿ ، كقض

 .، والحصار االقتصادي والتعاوف المشترؾ 

مة صواريخ كوبا أز سس تسوية أخروتشوؼ ، وضعت ىذه المعاىدة -كينديزمة عبر معاىدة سويت األو 

 ةالنيائية  لممعاىد ةف تشمؿ الصيغأتحاد السوفيتي مف خالؿ مفاوضاتو مع الواليات المتحدة حاوؿ اإللقد 

المتحدة عمى يقيف  ياتصواريخ كوبا ، ولـ تكف الوال ةزالإصواريخ تركيا ، مقابؿ  ةزالبإعمى بنود تعيد 

صواريخ كوبا  ةزالإقداـ السوفييت عمى إالمتحدة عمى ضرورة  اتكدت الواليأبيذه المبادرة في البداية حيث 

 (1). والً أمـ المتحدة األ ةشراؼ ومراقبإتحت 

وعدـ المساس بشرعيتيا ، وتعيدت  و التدخؿ في شؤوف كوبادـ غزو أعمى ع ةتفاقيتركزت بنود اإل

ة مخاطر خارجيو شأنيا يت المتحدة بذلؾ معمنة ذلؾ بوضوح أنيا ستعمؿ عمى حماية كوبا مف أالواليا

 .(2)مريكا ف كؿ الدوؿ المحيطة بأشأ

األزمة الخطيرة التي حجـ عف شعور كال الدوليتف ب ير   الباحث أف ىذا التقدـ في المفاوضات كاف ناتجاً 

ستخداـ القوة ، ىذا اليقيف ساىـ لى إاستنكاؼ أحد األطراؼ أو لجوء أحدىما إ حاؿ في يمكف أف تنشأ

بشكؿ كبير في إحتواء األزمة ولجـ األصوات المنادية باستخداـ القوة والمجوء إلى الوسائؿ الدبموماسية في 

 إدارة الصراع .

 نيا تحركت باألساسبأ  الباردة الحرب ف ىذه الحقبة مفاذ يعتبر أ ماكماف  روبرتما يؤكده الباحث  وىذا

 المصال  مف عدًدا والسوفييت األمريكاف مف كؿ حددحيث  ، إلى أطرافو الدولي النظاـ مركز مف

 وبحموؿ .ىناؾ والنفوذ والحمفاء والقواعد الموارد لكسب وسعياً  في العالـ ، النامية المناطؽفي  االستراتيجية
                                                           

، نسخة الكترونية  2016\7\1، نسخة الكترونية مستردة بتاريخ  2002كتوبر أ نباء الكويتية ،نظر صحيفو األأ  (1)
2012/42.pdf-10-archivepdf/pdf/2012/10/10http://www.alanba.com.kw/ 

 
    نفسو  (2)

http://www.alanba.com.kw/archivepdf/pdf/2012/10/10-10-2012/42.pdf
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 طواؿ عميو ظمت الذي الحاؿ وىو األمريكي، السوفييتي الصراع قمب المناطؽ في ىذه باتت الخمسينيات

 أوروبا والغرب في الشرؽ بيف نقساـاإل أوجد ذلؾ، مف النقيض عمى.والثمانينيات والسبعينيات الستينيات

 مف متزايد نحو عمى غير مستساغة ىناؾ العسكري الصراع فكرة وصارت ستقرار،اإل مف مدىشة درجة

 شأنيا مف المركز في النطاؽ واسعة مواجية أي أف أدركوا الذيف والسوفييت، األمريكييف الزعماء جانب

 .(1) مؤكدة نووية مواجية إلى التحوؿ

عادة إرساليا  وبيلكالصواريخ  ةبعممية تفكيؾ وازال مف الواليات المتحدة واإلتحاد السوفييتي ت كالً التزم  ة وا 

واريخ كوبا  ص ةخراج كافذ تـ إإالصواريخ مف تركيا ، وقد تحقؽ ذلؾ بالفعؿ  ةزالوأيضا إلى روسيا إ

 .(2) 1963نيساف  25حيث أزيؿ آخر صاروخ في  خراج وتفكيؾ صواريخ تركيامباشرة ، ومف ثـ تـ إ

ت المتحدة عبر اتحاد السوفيتي والواليوسع بيف اإلأفت  عالقات  فيلى لتمييد إسست ىذه المعاىدة أ لقد

وبموجب ىذه   1963 بآ 5سمحة النووية في تجرب األ، وىي حظر  خر  ىامة جداً أت وتفاىمات ااتقاقي

 الطرفاف صدؽ بشيريف وبعدىا. األرض تحت تجري التي تمؾ عدا كافة النووية التجارب تمنع اإلتفاقيات

 الخطاب لغة بدأت ، وفي ذلؾ الوقت الفضاء مف النووية األسمحة إطالؽ يمنع المتحدة لألمـ قرار عمى

 الجامعة في سترضائياإل كينيدي لخطاب خروشوؼ امتداح مع ممحوظ، نحو عمى باليدوء  الطرفيف بيف

 ىتماـ إلىاإل مف المزيد ضرورة توجيو عف األمريكي الرئيس فيو عبر الذي 1963 يونيو في األمريكية

لى المشتركة المصال   (1) مف خالليا  يمكف تسوية  الخالفات التي الوسائؿ وا 

ذلؾ عبر الرسائؿ التفاوضية  ، سواءً  تصاؿ والتفاوض بيف الجانبيف كاف واضحاً ير  الباحث أف قنوات اإل

زمة بطرؽ   الجانبيف تفيـ مخاطر تسوية األف كال، ورغـ خطورة الموقؼ ، إال أالمباشر أو عبر التفاوض

لى مصالحيـ إ طرفيف الخروج بالرب  نظراً لستطاع كال اإلتنازالت اغير سممية ، وعبر تقديـ بعض 

                                                           
 .61 ص ، الذكر سابؽ مصدر ، الباردة الحرب:  روبرت ، ماكماف (1)

(2)
 Garthoff, Garthoff ,Reflections On The Cuban Missile Crisis,P.120. 
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يقاع التجارب ، وضبطت إمريكاف مف خطر إطالؽ األسمحة النووية الواليات المتحدة جنبت مالييف األف

ا مف تدخالتيا فقد لجمت أمريك اإلتحاد السوفيتيما لدولية ، أاقات سست منيج جديد في العالوأ النووية ،

ف مريكية ، واستطاعت أفي القارة األوقوت ايدلوجيتيا ، طاحنة فييا  منعت حرباً حيث المباشرة في كوبا ، 

 . تفكؾ صواريخ تركيا الخطيرة

 أي في التراجع عمى السوفييت إرغاـ عمى قدرتيـ في مفرطة بثقة األمريكاف القرار صناع لقد شعر  

 أدركتيا التي الذري العصر حياة حقيقة وىي ، المؤكدة الرابحة الورقة النووي دولتيـ فوؽلت  نظراً  مواجية،

 الكبير األمريكي التفوؽ أف أيًضا الجانبيف كال أدرؾ ذلؾ ومع ، وواشنطف موسكو مف كالً  اإلدراؾ تماـ

 (2)وقتية ظاىرة كاف أىدافيا عمى ضرب القادرة النووية سالرؤو  في

البالغ  الضرر إيقاع عمى المؤكدة شبو تمكوف القدرةميا أنيـ يقنو ومعيـ الكوبييف فقد أ ما السوفييتأ

 يقدـ نو لفبأ النووييف، فيياالستراتيج المحمميف تفكير وقد ذىب ، نووي صراع أي في األمريكية باألراضي

 ةىي صناعزمة جمعييا أف األعتبار إعمى   (1) .نووي صراع المخاطرة بنشوب عمى الطرفيف مف أي

تحاد إلكذا ضمف اوىالمفرطة  ـ القوةاستخدالى سياسية وعسكرية فقط دوف المجوء إ ىداؼلتحقيؽ أ

 فياً ااض خرقاً التالي ب مريكية وحقؽاألة ر راضي القاأـ شيوعي عمى انظ ؿو أوجود  ستمررإالسوفيتي 

 (2)ـ ليتي في العافوذ السو فالند و واء لحصر حدتلتطويؽ واالحا أمريكية القائمة عمى مبدتيجية األسترالإل

 

 المتحدة الواليات بيف تفاىـ مذكرة" السوفياتي واالتحاد المتحدة الواليات وقعت ،1963 يونيو 20 في

 عمى لممساعدةىذا الخط   صمـ حيث الساخف، الخط اتفاقية باسـ المعروفةواإلتحاد السوفيتي  األمريكية
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، 2006، 2، بيروت ، دار المنيؿ لمبناني لمنشر ،ط 1995-1945الصراع الدولي في نصف قرن   :ص  ، عمي  (2)
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 قبيؿ مف وليس. مقصودة غير نووية حرب نشوب احتماؿ ومنع الحكومتيف بيف االتصاالت تسريع

 جاءت عندما ،1962 أكتوبر الكوبية الصواريخ أزمة مف أشير بضعة بعد جاء االتفاؽ أف المصادفة

 مثؿتكرار   لمنع الجديد االتفاؽ تصميـ تـ وقد. نووية حرب حافة الى السوفيتي واالتحاد المتحدة الواليات

 (3) المستقبؿ في األزمة ىذه

ير  الباحث أف كال مف االتحاد السوفييتي والواليات األمريكية المتحدة أصبحتا عمى يقيف  بضرورة فت  

خطوط تواصؿ بينيما اليمانيا الكامؿ بضرورة إبقاء الدبموماسية كواجية لخطوط العالقة بينيما ، خاصة 

الطرفيف ، بسبب نقص المعمومات بعد حادثة أزمة الصواريخ التي شكمت واحدة مف أىـ التحديات لكال 

ويتغير السموؾ الصراعي في كؿ مرحمة مف مراحؿ االزمة ، وىذا ما كاف  وضعؼ شكؿ اإلتصاؿ .

 واضحا في االزمة الكوبية ابتداءا مف استعراض القوة مرورا بالتحذيرات والتيديدات وانتياًء بالتسويات  

وىري في نمط العالقات بيف أطراؼ الصراع ، ففي االزمة الدولية ىي نوع خاص مف التغيير الج اذ أف

بداية األزمة وتصاعدىا تتزايد معدالت تبادؿ األفعاؿ والتحركات ، كاستعراض القوة أو استخداميا ، أما 

أقؿ نحو زمة فيقؿ معدؿ تبادؿ التحركات الصراعية لمرحمة في مرحمة الحقة مف انخافض حدة األ

 .تبريرات  التيديدات وال

  النمط األمريكي في التعامل مع الصراع  -الرابع : المطمب 

عبر وذلؾ مع الصراع في كوبا  ادارة الصراع  في تعامميإنمط  انتيجت الواليات المتحدةأف ير  الباحث 

 ولويات الوالياتكانت أو ى ما ىو عميو ، مبقاء الوضع عوا   ستخداـ القوة ، وتجميد عمميات إ ايقاؼ العنؼ

تعرض يمكف أف  عالمية خطيرة  ةمف التحرؾ نحو مواجي يقاع العنؼ خوفاً ىو ضبط إ لمتحدةا األمريكية

 بادة. لى  القتؿ واإلييف الناس إمال
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   Davenport , Kelsey : Hotline Agreements , November 2012  ، مقالة منشورة بالمغة االنجميزية
 https://www.armscontrol.org/factsheets/Hotlines  أنظر الموقع االلكتروني 

https://www.armscontrol.org/about/kelsey_davenport


ف مبدأ حيث أ أوليري وبرينداف ماكغري جوفمف  كالً  دارة الصراع كما يراىاساس جوىر عممية إىذا باألو 

 .(1) الخصوـ بيف الخالفات عواقب مع التعامؿب يتـت ادارة الصراع 

لى كوبا إ ةنوعي ةمنية في ذلؾ الوقت بضرورة توجيو ضرببعض القيادات األ ةنزع طالقاً اباحث الال ينفي و 

ا لو راء بعض مستشاري جوف كندي حينما حاو آفي  ف اضحاً اسطوؿ البحري السوفيتي  وىذا كير األموتد

 حينما وصؼ كيندي بالقوؿ "  ماكماف جيو روبرتمريكي ، وىذا ما يؤكده ألثير عمى قرار الرئيس األتا

 مستشاريو جانب مف العاصؼ الضغط وجو فيووقوفو  ، كينيدي وحصافة حذر بأف راإلقرا عمينا

 في كبيًرا دوًرا ىذه الحصافة والتروي لعبا  عدوانية، أكثر استجابة تبنية إلى الداعيومواقفيـ   العسكرييف

 (2)ير لو "نظ ال بخطر المحفوفة األزمة لتمؾ السممي اإلنياء

تي الباحث أف ىناؾ عوامؿ أخر  لـ يأحيث ير   لرئيس كيندي ،االمغاالة في وصؼ  حث ىذهيخالؼ البا

نتيجة إدارة الصراع تباع منيج ف المحمميف السياسييف ، حيث إضطر الرئيس األمريكي إعمييا الكثير م

لدولية خاصة  ا في عشرات الصراعات اأمريكذ دخمت الخمسينيات والستينات ، إ مريكي في فترةاألالسياؽ 

 لى  الصرعات العسكرية  الدولية  ابتداءً ة إضافرفيا العالـ بعد الحرب الباردة  إجغ في ظؿ توزيع وتقاسـ

وعمى الصعيد الداخمي فقد  كانت الواليات  ـ وغيرىا ،فيتناو  رف ، إحتالؿ لبناف والدونيمكافيف كوريا ، إم

أدت إلى والتي ارتف لوثر كينع ف يتزعميا ماتي كالمع  حركة الحقوؽ المدنية  المتحدة في صراع دامي

لعسكرية نتيجة ىذه االقيادة السياسية مف ضبط ايقاع القوة  شمؿ عاـر في البالد ، لذلؾ فقد تحتـ عمى

 لداخمية  والخارجية ، وتجمى ذلؾ في سياسة اإلحتواء .الظروؼ ا

 عمى أثر تداعيات الحرب البادرة  جاء  ياف شابيروآبرفيسور العموـ السياسية كما يراه  حتواءاإلومفيوـ 

مى االتحاد واليجـو المباشر ع، ة الحيوية يمريكح السوفييت كارثي عمى المصال  األرضاء طمو إف أنتيجة 
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 John McGarry & Brendan O‟Leary, The Politics of Ethnic Conflict Regulation (London: 
Routledge, 1993), p.4. 
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خاطر الترضية توسيع لى نتائج عكسية ، وال تتطمب مإلو غير ضروري ويؤدي  ةدوؿ التابعو الأالسوفيتي 

رىاؽ إاء منع التوسع السوفياتي مف دوف حتو رب العالمية الثانية وكاف ىدؼ اإلعقاب الحأالدفاعات في 

ذا تعرضت إال إ يمكف الدخوؿ بحرب ، والالمتحدة بالتزامات عسكرية دولية ال يمكف تحمميا  اتالوالي

 االعص أحتواء التيديد باعتمادىا عمى مبدلى خطر وفيما عدا ذلؾ يجب اإمنيا أة و يمريكالمصال  األ

 (1)والجزرة االقتصادي 

 فحينما وض  أ  بو الشيير الصراعات الدولية في نصؼ قرفاىذا ما يؤكده  الدكتور عمي صب   في كت

ضعيا و لتي ا حتواءإلتطويؽ والتيجية اار تما سمي باساعتمدت عمى  ةممرحلفي ىذه ا األمريكية السياسية

 جسمحاوالت  ةجياعتنقتيا ونفذتيا حكومة الرئيس ىاري تروماف لمو او , مريكي جورج كيناف الخبير األ

فكار كثيرة في أظيرت وقد (1)توسيع دائرة نفوذ الشيوعية في العالـ ليتي فتحاد السو تي اعتمدىا اإللالنبض ا

لى فيتناـ عبر إو نقؿ الصراع ألى موقع الصواريخ ، إزمة ، كضربات محدودة حتواء ليذه األعممية اإل

 (2)السوفييتمع  ةو المقايضأىجمات نحو فيتناـ ، 

زمة الصواريخ في كوبا ، أ ثناء وحتى بعد وأ في مطمع الستينات قبؿ وواضحاً  دارة الصراع كاف جمياً إ أمبد

ماـ عالقات أفاؽ مى ضرورة التعايش السممي وفت  اآلع واإلتحاد السوفيتيحينما اتفقت الواليات المتحدة 

مة وضاع القائتجميد األ أالتعايش السممي عبر مبد دأنذاؾ بمبآوتمسؾ كيندي  ,منية مشتركة أاقتصادية و 

دارة إبيف  ةتتميز العالق دارة الصرعات إذإحثوف في عمـ اوىذ ما يؤكده ب (3)في كؿ المناطؽ المتنازع عمييا

اكة بينيما ومف ثـ ر دارة الناجحة تساعد عمى خمؽ شدائرية فاإل ةنيا عالقعمى أ عداءزمة وشراكة األاأل

                                                           
 ، 1ط ، بيروت ، والنشر لمتوزيع المطبوعات ،شركة رىاباإل  عمى الحرب بعد ما حتواءاإل نظرية:  اياف ، شابيرو (1)

 .21ص ،2012
 .  60ص  مصدر سابؽ الذكر ،، 1995-1954ع الدولي في نصف قرن  االصر  :ص  ، عمي  (1)
 .111-107 ،ص ص ، الذكر سابؽ مصدر، ويمسون شبح:  جيميس  باليت ،  روبرت،   مكنمارا (2)
 سابؽ مصدر ، 1963-1945 السوفييتيو األمريكية لمعالقات تاريخية دراسة الباردة الحرب : إيناس ، عبدهلل سعدي (3)

 . 310 ص ، الذكر



العدائية بيف القو   ةف الطبيعأ، عمى الرغـ مف  ممكناً  دارة االزمة في المستقبؿ امراً إف ذلؾ يجعؿ مف إف

زمة الصواريخ الكوبية أعقاب أ  ظير في لحظة ، ىذا المصطم في ةالعظمى قد تجيز عمى ىذه العالق

 (4)لى وعي القوتيف بوجود مصال  بينيما إيث يشير المصطم  ح

دارة  الصراع في الفصؿ الثالث مف ىذا البحث فإ شارةتـ اإل فكما دارة الصراعدة إلى تعريؼ مفيوـ إبالعو 

 وقؼ في سموؾ لممساىمة  أو نظر وجية إلى الوصوؿ الصراع في أطراؼ مساعدة ىدؼ عمى مبنية

 الحالة ىذه في التدخؿ يخاطب متحاربتيف وال فئتيف بيف النار إطالؽ وقؼ عمى كالعمؿ العنؼ الدائر،

 بالقدر الصراع بعض موضوعات ويستيدؼ السموؾ تعديؿ عمى يركز ولكنو الصراع أو النزاع مصادر

 خفض في المنيج ىذا يستخدـ ادةع .الصراع أطراؼ مف وعنيؼ معاد سموؾ حدوث عدـ يضمف الذي

 (1). الصراع وموضوعاتو مصادر الستيداؼ المناسبة لمنقطة يصؿ حتى  السموؾ تعقيد درجة

 وقؼ دارة بيدؼالصراع الكوبي كاف ال يتجاوز اإل مريكي تجاهالسموؾ األ فومف وجو نظر الباحث فإ

و   تيدؼ إلى حؿ أخر تغيير أي إتجيات أ ا عمىمريكرب كارثية ولـ تعمد أوتجنب ح العنؼ الدائر

نظمة ، عمى العكس مف ذلؾ بقيت الواليات المتحدة ت واألفي السياسا حداث تغييرعبر إتحويؿ الصراع 

 تمارس فرض الحصار والتضييؽ  االقتصادي العسكري عمى كوبا.

نماط األدارة الصراع تجمت ىذه لصراع في عممية إاطراؼ وير  الباحث أف ىنالؾ أنماط واضحة أل 

كانت كال مف كوبا المدعومة مف اإلتحاد ففي الوقت الذي  لتنافسيا بوضوح  بيف نمط المسايرة والنمط

النمط التنافسي يفرض نفسو عمى الساحة ، مف خالؿ التحشيد ا تموح باستخداـ القوة كانت السوفيتي وأمريك

 نمط لفترة طويمة مف عمر األزمة .والجاىزية لخوض معركة ضارية بيف الطرفييف ، حيث استمر ىذا ال

بعد عممية تدفؽ المعمومات وتوضي  مصال  واحتياجات  ومواقؼ ومطالب األطراؼ وبعد جالء الصورة و 
                                                           
(4)

 Coral Bell , The Conventions of Crisis, a study in Diplomatic Management , London 

Oxford University Press ,1977 . P P,50-52. 
 مصدر سابؽ الذكر ، الثقافي لمتنوع الحاضنة المواطنة عمى لمتربية العربي الدليل ، واخروف ، ىاني ، سميرات  (1)
 . 103،ص



، لقييف اطراؼ الصراع اف الدخوؿ في حرب او تطوير  بدا يظير نمط التسوية لعالج الموقؼ الصراعي 

ت اواليلمف ا نماط كالً كثر تفاصيؿ أولشرح أ  الموقؼ الصراعي لف يخدـ مصال  االطراؼ اطالقا 

 تي:اآلالتحميمي واإلتحاد السوفييتي  يورد الباحث النموذج متحدة ال

 

 

 

 

 تحاد السوفيتي أنماط الواليات المتحدة واإل ( تحميل 8)الشكل رقم

 من تصميم الباحث 

 االتحاد السوفيتيي الواليات المتحدة  النمط

 النمط التنافسي 

ة الفوز عمى التنافس ىو محاول

حساب الطرؼ اآلخر ، ىذا 

 \ يمتمؾ تكييؼ الفوزسموب األ

يتضمف ىذا النمط . و الخسارة 

 التيديد

ا فرض الييمنة عمى أمريك -

 الالتينية

 وقؼ المد الشيوعي  -

استغالؿ الموارد الطيعيية في  -

 كوبا 

 سمحة ية باألمد الحكومة الكوب -

طاحة إلل ةمحاوالت متتالي -

 نظاـ كاسترو ب

سمحة لتموي  باستخداـ األا -

 النووية

 مد الثوار باالسمحة  -

 خ في كوبا نصب الصواري -

راضي بسط النفوذ عمى األ -

 الكوبية 

وعي مف المد الشي ستفادةاإل -

 في كوبا 

سمحة التموي  باستخداـ األ -

 النووية 

 قتصاد الكوبي دعـ اإل -



 لى فيتناـ نقؿ الصراع إ -

 التجنب 

 

منادية صوات الارتفاع األ -

 .حتواء ة اإلبسياس

خفض المناورات العسكرية في  -

 .كوبا 

زمة بحكمة التعامؿ مع األ -

 .جيؿ التحركات العسكريةوتأ

 مـ المتحدة المجوء إلى األ -

خفض حدة التحركات  -

 ية العسكرية الروس

 انتياج ساسية ضبط النفس  -

 التعاون

اد فائدة جيا ةوىو محاول

متبادلة لكال الطرفيف مف 

 رخالؿ حؿ المشاكؿ عب

 التشارؾ بالمعمومات 

يشمؿ التعاوف  التفاوض 

 والوساطة والحوار 

فت  خط ساخف بيف موسكو  -

 اشنطف لتبادؿ المعمومات و و 

 .الرسائؿ التفاوضية  -

المباشرة وغير  المقاءات -

يادات سياسية المباشرة يف ق

 وعسكرية مع الروس 

تفكيؾ صواريخ تركيا مقابؿ   -

 تفكيؾ صواريخ كوبا

 

 موسكو بيف ساخف خط فت  -

  المعمومات بادؿلت اشنطفو و 

  التفاوضية الرسائؿ -

 ريغو  المباشرة المقاءات -

 وعسكرية سياسية اداتقي يف مباشرةال

 مريكافاأل مع

 تفكيؾ مقابؿ كوبا صواريخ تفكيؾ -

 تركيا  صواريخ

 

 خمفو بفعؿ ليس ذا كاف تيديداً إكثر مف مجرد تعبير أف التيديد يكوف أعمى  يؤكد شيمنجفي ىذا المقاـ  

يد تعتمد عمى مد  التيد ةذ  المتبادؿ ، وفعاليلى الردع مف خالؿ الوعيد باألإؼ ددافع  لمتنفيذ وانما يي



و أف يعيد ترتيب دوافعو أمف  الميددمكاف إما لـ يكف ب خر وال يكوف التيديد فعاالً تصديؽ الطرؼ اآل

 .(1)نو سيكوف  لديو دافع لمتنفيذ أف يبرىف أترتيب عرضيا بحيث يستطيع 

 

حد ألد   زمة تترؾ استياءً ألاأف  خميؿ عرنوشفير  الباحث  طراؼ الصراعوبالحديث عف عالقات أ

طرافيا ، أ يساعد عمى تحسيف العالقات بيف مريف  الخر وكال األاآل طرفييا وشعورا بالتفوؽ لد  الطرؼ

مف واشنطف  الً زمة كوبا عندما اعترفت كأعقاب أعادة التقييـ مثمما حدث في إزمة نوعا مف وقد تثير األ

 .(1)لى تجنب المواجيات بينيما إوموسكو بحاجتيما 

عطاء ا ىو عدـ إلصراع بيف كوبا وامريكوا  ةسباب استمرار القطعيباحث ىنا أف واحدة مف أىـ أالوير  

 التي تمت بيف تفاقيات والمعاىداتالمسار السياسي مف حيث اال في رسـ  ةوبيقيادة الكمدور حقيقي ل

 ةفي تسوية قضيتيـ وتركت دف واضحاً  راً و صحاب القضية دا ، فمـ يكف ألاإلتحاد السوفيتي وأمريك

شكؿ أزمة بيف كحميؼ استراتيجي لمقضية الكوبية ، وىذا بال شؾ ما  لمسوفييتضات والتسويات و المفا

 خر  أ ةمريكية مف جيات األيالتاريخي مع الوالواستمرار العداء  ةقيادة الكوبية مف جيتحاد السوفيتي والاإل

 .لى دوؿ اخر  ر الثورة إتصدي إلى بؿ ساىـ استثناء كوبا مف رسـ الخارطة النيائية لقضيتيـ 

 ةموسعتشمؿ رؤية بحيث  تتمثؿ في الحروب الوقائيةمريكية الكبر  االستراتيجية األجوىر  بال شؾ أف 

 ةمريكا والحرص عمى تفوقيا العسكري واالقتصادي، والتي تقضي بالمحافظة عمى القطبيألحماية مصال  

 .(2)رىابية  والتصدي لممجموعات اإلأي منافس ليا بالعالـ حادية والتصدي ألاأل

                                                           
 47 ص ، الذكر سابؽ مصدر ، الصراع استراتيجة : توماس شيمينج، (1)
 إدارة بين بين المتبادل التاثير عالقو في دراسة الدولي والنظام الدولية االزمة لسياساتا : عرنوش خميؿ ، سميماف (1)
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 2010 ، 1ط ، بيروت ، والنشر لمتوزيع المطبوعات شركة ، النفط أجل من حروب الداخل من أمريكا:  سمير ، التنير (2)
 152 ص



 

 سياسي قطب لىإ سطورياأل وصمودىا الصبورة ومرابطتيا كفاحيا وبفعؿ موضوعيا كوبا تحولت لقد

 امتصاص لىإ الرامية ومخططاتيا االمبراطورية قطب مواجية عمى ةقادر  ، القارة في خالقيوأ ولوجيوايد

 واضطياد الماؿ سرأ براثف مف التخمص مكانيةإ بالممموس ثبتتوأ  .الالتينية مريكيةاأل مةاأل دماء وثروات

 عمى شتراكي،اإل البناء ومواصمة والتصدي والتحدي الصمود عمى القدرة في بميغاً  درساً  مبريالية، وقدمتاإل

 بناء بحجـ تاريخية، عممية يةأ منيا تخمو ال التي والثغرات والتناقضات والعقبات مف المتاعب الرغـ

 (1) المجتمع االشتراكيو  الجديد نسافاإل

الكوبية  ةجيلو يدو عمى عامؿ الوقت في تغيير مسار األالمتحدة األمريكية  ف مراىنة الوالياتوير  الباحث أ

والحصار بقيت العقيدة الكوبية صامدة ليس بفعؿ  ةفبعد عشرات السنوات مف القطيع ذريعاً  قد فشؿ فشالً 

  قتصادية خر  لكوبا كعالقوبات االة باشكاؿ أالواليات المتحد ةاستمرار محاربفحسب بؿ بسبب جيتيا ولو ايد

لى لتعامؿ مع الصراع الكوبي لموصوؿ إيا في اسموبغيير أف تفكر في تت المتحدة أااليو وكاف حري عمى ال

 تسوية نيائية سممية .

كأوؿ   2016في عاـ  باماادر الرئيس األمريكي باراؾ أو فب ادة األمريكية الحالية ليذه لمسألةالقي لقد تنبيت

لمعالقات الكوبية  يداً جد عاما في زيارة تاريخية قد ترسـ شكالً  88لى كوبا منذ مريكي يصؿ إرئيس أ

قتصادي والعقوبات ر االعادة التطبيع بيف البمديف النياء الحصاحيث تدور مفاوضات سرية إل مريكية ،ألا

 .كما يراىا الباحث درتو مف إ بدالً   ي خطوة نحو تحويؿ الصراعف (2) يةمريكاأل

                                                           
 ، 1076 عدد ، االلكترونية كنعاف مجمة ، مميأ ثوري بافق تقدمي قومي نيوض الالتينية مريكاأ: الديف نور ، عواد (1)

  عالموق نظرأ ، 2016\5\27 بتاريخ مستردة الكترونية نسخة ، 2007 فبراير
 http://www.kanaanonline.org/articles/01076.pdfااللكتروني

(2)
:  2016\5\30 انضٚاسِ ذاسٚخ  BBC يٕقغ َظشأ 

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/03/160320_cuba_obama_visit 
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 الدراسة خاتمة

 السػػػياقات مػػػف ةمجموعػػػ التطػػػور ىػػػذا واكػػػب حيػػػث ، الفػػػت بشػػػكؿ الصػػػراع نظريػػػة تفسػػػيرات  تطػػػورت لقػػػد

 ظػاىرة لتفسػير قػديما يصػم  كػاف فمػا لػى تطػور النظريػةإ االنسػاني الفكػر حركػة نمػو د أو  اليامة التاريخية

 . الراىف الوقت في والمحمية  الدولية الصراعات تفسير يالئـ يعد لـ والممالؾ الدوؿ بيف الصراع

 منخفضة مستويات ذات مرادفات يةأمف  الصراعي الموقؼ عف لمتعبير المستخدمة المرادفات كانت وميما

 وأ اليػداـ الصػراع  مكانيػةإ المرادفػات ىػذه تحمػؿ ذإ ، الصػراع مسػتو  مضػموف عػف تعبػر فيي ةمرتفع وأ

 ، الصػػراع طػػراؼأ نمػػاطألػػى إ ،(  بنػػاءً  وأ ىػػداماً )  كونػػو فػػي الصػػراع مصػػير يتػػرؾ حيػػث ، البنػػاء الصػػراع

 . واحتياجاتيـ مصالحيـ عف التعبير في الصراع طراؼأ وعي ومستو 

ذا الصراععمؽ لنظرية إلى فيـ أاألنجمو األمريكية سات والنظريات اميدت الدر  قدو   غير مف كاف وا 

 الصراع عمؽ لماىية ـ ألى فيإ الغربية المفسره والمدارس  فقد ساعدت المداخؿ تعاراالص تجنب الممكف

طراؼ الصراع عبر الوسائؿ و بالفوز المشترؾ ألأنتائجة الكارثية  مف الحد بيدؼ, والتعامؿ مع كيفيةو 

 .السممية كالتفاوض والحوار والتحكيـ وغيرىا مف الوسائؿ التعاونية 



 مف الكثير ظيرتأ فالتعريفات وض أ كاف الصراع نظرية مفيوـ شمولية نحو المتحدة الواليات اتجاه فإ

 ىذا المعرفية الحقوؿ ةكاف تعريفاتيـ لتشمؿ المتحده ياتالوال مفكروا واسترسؿ ، الجديدة العناصر

 لمجريات محركة وكقوة ، الدولي النظاـ فواعؿ برزأ حدكأ المتحدة الواليات ظيور نتيجة جاء االسترساؿ

 ىو االمريكاف لد  الصراع نظرية تفسير في النمو ليذا اليامة األخر  سباباأل مفو ، الدولية الحركة

 في ةالصراعي النماذج لعشرات ومساندتيا ،ودعميا والبعيدة المجاورة الدوؿ مف الكثير مع الصراعي موقفيا

 ةكاف لىإ بالنظر ودولياً  محمياً  الصراع ظاىرة تفسير في ليا نوعية تجربة النماذج ىذه شكمت ، العالـ

ستمرار التدخؿ إلصراعات في العالـ يعني بالضررة ف استمرار ىذه األى إضافة إ.  الدقيقية العناصر

 .مريكية في العالـ مناطؽ الصراع كجزء مف الييمنة األ مريكي فياأل

ظيرت ىذه الوسائؿ يجابية كالوساطة والتفاوض والتحكيـ ، لتدخؿ اإلاف وسائؿ ملقد برزت العديد 

خصوصية عمى  ىذه الوسائؿ بناءً الحقب التاريخية لمعالـ ، واختمؼ تطبيؽ  ةكاف عبر العالجية لمصراع 

 بعداً ف تعطي ىذه الوسائؿ أت اعوروبا استطألمتحدة و ت اف  الوالياأال إلثقافو السائدة ، االسياؽ ومنظومة 

 الكثيرتفاوض ىي مف الوسائؿ الناجحة في الوساطة وال أف لىر إتشي فالتجارب،  مفصالً  وعممياً  عممياً 

 .الصراعات المحمية والدولية 

تعتبر مفتاح أو أداة  ، ةف الوسائؿ البديمليقينيـ أ  والخبراء   يففكر المىتماـ المتزايد مف قبؿ جاء ىذا اإل 

فيذه إحتماالت حدوث السالـ المستداـ ىمي والدولي وعبر ىذه الوسائؿ تزيد األ رئيسية لبناء ثقافة السمـ

جتمعات ،ولكف أيضا، بيف الم يؿ الصراعات ، أو تخفيؼ الخالفاتعمى تحو الوسائؿ ال تساعد فقط 

في صنع عبر عممية االشراؾ األفراد مف التيميش  وحماية  تساىـ في تنمية الشخص والمؤسسة الرسمية 

 .جات وتغيير شكؿ العالقات ايالسالـ والتعرؼ عمى االحت



يرلندا ا  ميورية كوبا و كؿ مف ج ةفي تجرب وبريطانيالى التجارب الدولية لكؿ مف الواليات المتحدة إوبالنظر 

مدرسة تحويؿ دت بريطانيا ذ انتيإ البريطانيمريكي و ألاختالؼ في النمط إف ىنالؾ نجد أ الشمالية ،

موف الصراع عادة تشكيؿ مضإطراؼ الصراع تجسد في أفمنيج يرلندا الشمالية ، إالصراع في صراع 

طراؼ اجات األياحتحتى تمبي العديد مف االتفاقيات وتغيير   ةعادة صياغإوشكؿ العالقات ، وتـ 

في الحالة  مف المالحظو نفصاؿ ىميا في حاؿ  الرغبو باإليرلندا الشمالية إلى أإوترؾ مصير ،  ةالمتصارع

يجابي في تحقيؽ إؿ تحوؿ بشكؿ مباشر في المفاوضات شك ةارعصتطراؼ المأف انخراط األ نديةلير إلا

 . ةطرؼ المتصارعمصال  األ

دارة إمريكا في صراعيا مع كوبا منيج أ، فقد انتيجت  تماماً  ةمختمف مريكية فقد كانتاأل ةما التجربأ

عطاء حموؿ إوف العنؼ دوتجميد  قؼو الكوبية ، و  ةوقؼ المد العنفي لمشيوعي ةالصراع  عبر محاول

ف وقد قادت ىذه ، واستطاع ىذا النمط مف تسوية صواريخ كوبا بشكؿ متز جؿ التسوية مباشرة مف أ

 .لعالـ حرب نووية كارثية لى تجنيب اإالتسوية 

ذ إ تفاقيات ،ستثناء الكوبييف مف التسويات واإلإعف  عممية التسوية كاف ناتجاً ف فشؿ إخر ففي الجانب اآل

ىتماـ تفاقيات والمباحثات دوف اإلعمى عقد اإل واإلتحاد السوفييتي يات المتحدةعمدت كال مف الوال

ستمرار الصراع إلى المحادثات الرسمية أد  إ كوبا مف ناءستثإف إوبيذا ف ومطالب الكوبييف ، بمصال 

لى تغيير إت المتحدة احينما عمدت الوالي 2016تاريخية حتى العاـ  ةلى قطيعإد  مما أخر  أشكاؿ أب

 .وباما أزيارة باراؾ  عمى خمفيةتيا في الممؼ الكوبي استراتيجي

  مكتسباتيا عمػى والحفاظ ، المصال  تحقيؽ قاعدةنابع مف نمط إنجمترا ف نمط الواليات المتحدة و إف وبيذا

نيا أال إرغـ مخالفتيا لمواقع الدولي  المؤسسات الدولية بيػا تنػادي التي القيـيجابي و وسائؿ التعامؿ اإل وأف



ف الوسائؿ مف أذ استطاعت ىذه عمى المستو  الدولي ، إ ةكثير  وقد حققت نتائج ، وسائؿ ضرورية وىامة 

 .مف والمؤسسات الدولية المتخصصة لمواثيؽ الدولية وقرارات مجمس األفي ا تاخذ حيز رسمي

 

 مف الموضوع حوؿ الدراسات مف المزيد إجراءضرورة  فينالؾ الدراسة إلييا توصمت التي النتائج ضوء في

دولية خاصة وروبي في التعامؿ مع الصراعات المريكي واألأخر  خاصة في تحميؿ النمط األ زوايا

تستكشؼ وتحمؿ األنماط الدولية تحديدًا أمريكا وأوروبا لعدـ وجود دراسات  نظراً مي يئسراالعربي اإلالصراع 

  في التعامؿ مع الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي .

 والمعاىدية الدارس امؿ السممي مع الصراع في المناىجتاحة تخصصات في حقؿ التعإ لىضافة إإ

جتماعية والسياسية خاصة داخؿ المجتمع تحميؿ الصراعات اإل  حوؿ متقدمة بحاثجراء أا  و  والجامعات

ت محمية عمى ميارات التعامؿ مع الصراع ورسـ سياسا تالسياسا واضعي لى تمكيفإضافة . إالفمسطيني 

وجود مراكز لرصد وتحميؿ وبناء ضرورة لى إ ةضافإودولية لمواجية الصراعات السطحية والمخفية 

 .تدخالت مالئمة لمصراعات 

بتسوية الصراعات  ةستفادة مف الخبرات الدولية المتعمقميـ التجارب الدولية الناجحة واإلتع يضاً أومف الميـ 

يجادو  شاممة لمصراع  نظرية والبحث عف  بالطرؽ السممية   وتفسير تحميؿ عمى تعمؿ جزئية نظريات ا 

 .النظرية 
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