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مهخص انثحث

يمثل التفاوض تبادالً للرأي بين شخصين دوليين لتسوية نزاع معين .ويتميز بالمرونة
والسرية والسرعة واالستقاللية.
يُ َع ُّد التفاوض وسيلة إلزامية وفقاً للقانون الدولي ,وذو طبيعة سياسية في الوقت نفسو,

وأن أي طرف ال يستطيع الزام الطرف االخر بالرجوع إلى التفاوض .ويكون أما بين طرفين أو

متعدد األطراف .وقد يكون بواسطة المنظمات .وليس من السهل تحديد مراحل التفاوض,
كذلك ال يتدخل القانون في تحديد مكان التفاوض أو وقت انجازه .فإن البحث ينطلق من
فرضية مفادىا أنو كلما اتسعت أىمية التفاوض في مجال تسوية المنازعات الدولية كلما
ضاقت سبل التدخل في الشؤون الداخلية لألطراف بما تمثلو من وسيلة مرنة تعزز استقالليتهم
في حل الخالف ,والعكس صحيح ,كما أن وجود بعض القواعد المنظمة لإلجراءات
التمهيدية للتفاوض ضروري لتيسير انعقاده ,في حين أن عدم وجود ىكذا قواعد قد يحول

دون انعقاد المفاوضة .ولغرض الوفاء بمتطلبات الموضوع فقد قسمنا البحث على تمهيد

يتناول التطور التاريخي للتفاوض الدولي ومبحثين :األول مفهوم مبدأ التفاوض في العالقات
الدولية ,والثاني احكام التفاوض في العالقات الدولية .ومن ثم نختم البحث بأىم
االستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها.
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املقذمـــــة

يمثل التفاوض الوسيلة الطبيعية لتسوية الخالفات التي تثور ما بين األشخاص الدولية
بخصوص مسألة سياسية أو قانونية ,واتسعت أىميتو في القانون الدولي المعاصر بالنظر لما
تتصف بو من استقاللية كونها تكفل لألطراف تسوية منازعاتهم بحرية من دون تدخل الدول أو
المنظمات األخرى ,أي تؤكد المساواة ما بين األطراف المتنازعة ,كما أخذت تتسع صورىا
فلم تعد تقتصر على المفاوضات الثنائية ,بل أخذت تتخذ شكل الجماعية أو المتعددة
األطراف عند اتساع مدى الخالف ليمتد أثره إلى أطراف أخرى .كما أخذت مختلف
المنظمات الدولية تدعو إلى المفاوضات عند نشوب نزاع بين أعضائها كإجراء أولي للتسوية
السلمية ,وبالتالي ال يمكن إىمال التفاوض في تسوية المنازعات الدولية بالنظر لطبيعتو.
ويهدف البحث إلى تحديد اإلطار القانوني للتفاوض في القانون الدولي ,وبيان أوجو
النقص فيو ومشكالتها التنظيمية للوصول إلى االلية المناسبة في التفاوض كطريقة للتسوية

السلمية.

وتدور إشكالية البحث حول اإلجابة على العديد من التساؤالت ىي :ما مدى خضوع
التفاوض الدولي لقواعد القانون الدولي؟ ما ىي طبيعتو القانونية ؟ وما ىي متطلبات نجاحو من
الناحية الموضوعية واالجرائية؟
وانسجاماً مع تلك اإلشكالية فأن البحث ينطلق من فرضية مفادىا أنو كلما اتسعت
أىمية التفاوض في مجال تسوية المنازعات الدولية كلما ضاقت سبل التدخل في الشؤون
الداخلية لألطراف بما تمثلو من وسيلة مرنة تعزز استقالليتهم في حل الخالف ,والعكس
صحيح ,كما أن وجود بعض القواعد المنظمة لإلجراءات التمهيدية للتفاوض ضروري لتيسير
انعقاده ,في حين أن عدم وجود ىكذا قواعد قد يحول دون انعقاد المفاوضة.
وألجل ذلك سنعتمد في دراسة موضوع البحث المنهج التحليلي القائم على دراسة
دور التفاوض الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات دراسة تحليلية وفق ما جاء بو الفقو من آراء

وتوجهات حول الموضوع.
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ولغرض الوفاء بمتطلبات الموضوع فقد قسمنا البحث على تمهيد يتناول التطور
التاريخي للتفاوض الدولي ومبحثين :األول ماىية التفاوض في العالقات الدولية ,والثاني
احكام التفاوض في العالقات الدولية .ومن ثم نختم البحث بأىم االستنتاجات والتوصيات
التي تم التوصل إليها.

متهيذ :انتطىر انتارخيي نهمفاوضات انذونية

كانت اىمية العالقات في العصور القديمة وتحديداً في زمن اإلغريق تختل ف ب اختالف

أطرافه ا ,فف ي العالق ات ب ين الم دن اليوناني ة نفس ها كان ت ىن اك قواع د للس لم والح رب
كالتف اوض قب ل ان دالع األخي رة ,فض الً ع ن دورى ا ف ي تب ادل األس رى ,أم ا عالق ة اليون انيين

بالش عوب األخ رى فكان ت تق وم عل ى سياس ة ف رض الق وة والس يطرة الروماني ة ,وك ذلك الح ال
بالنس بة إل ى الروم ان إذ يعتق دون بتف وقهم عل ى الش عوب األخ رى وبحقه م ف ي الس يطرة ,مم ا
أضفى على عالقاتهم الدولية طابع القوة ,ومع ذلك عرفوا بعض القواع د ف ي حال ة الس لم وى ي

معاى دات الص لح م ع ال دول األجنبي ة اس تجابةً لظ روف سياس ية معين ة وإن كان ت منتق دة لغلب ة
إرادة الغال

عل ى المغل وب( .)1كم ا ك ان مجل س الحكم اء آن ذاك يوف د مبع وثين للتف اوض م ع

اء
الشعوب األخرى قبل اللجوء إل ى الح رب لغ رض اإلق رار بع دالتها عل ى ال رغم م ن كونه ا إج ر ً
شكلياً(.)2
وال يمكن إغفال حضارتي وادي الرافدين ووادي النيل القديمة في مج ال المفاوض ات,
فف ي ع ام  3133قب ل الم يالد عق دت أول معاى دة ص لح ب ين دول ة مدين ة لك

ودول ة مدين ة

اوما العراقيتين ,ونصت على شرط التحكيم لحسم ما قد ينشأ بينهما من منازع ات ,وف ي مص ر
عقدت معاىدة صلح ب ين رمس يس الث اني مل ك مص ر وخ اتو س يل مل ك اكيث ين وذل ك ف ي ع ام

 1279قبل الميالد(.)3

وفي العص ور الوس طى ك ان للمس يحية دور ف ي إنم اء وتط وير الق انون ال دولي م ن خ الل
التأكيد على مبدأ المساواة بين األفراد والشعوب ونبذ المنازع ات ,وأن كان ت عقب ة ف ي تط ويره
م ن جان

آخ ر بس ب س يطرة رج ال الكنيس ة عل ى الس لطتين الزمني ة والروحي ة ,ومحاول ة
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توسيعها على حساب الدول األخرى غير األوربية ,وقد استمر ذلك حت ى نهاي ة الق رن الخ امس
عشر ,إذ بقيت أوربا يحكمها سلطة دينية تتمثل بالبابا والقانون الكنسي إلى جان

والقانون الزمني(.)4

اإلمبراط ور

أما موقف اإلسالم من المفاوضة فتجد أساسها الشرعي في العدي د م ن ااي ات القرآني ة
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نت ِمن َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
فَأَ ْكثَ ر َ ِ
ين)(.)7
ْ
الصادق َ
ت ج َدالَنَا فَأْتنَا ب َما تَع ُدنَا أن ُك َ َ
ولعل صلح الحديبية يُ َع ُّد إنموذج اً للس الم ,وال ذي عق د ب ين المس لمين بقي ادة الرس ول
الك ريم محم د (ﷺ) وأص حاب ق ري ف ي الس نة السادس ة للهج رة ,وذل ك بع د أن اتج و
النبي ومعو حوالي ألف وأربعمائة من أصحابو متجهاً إلى مكة ألداء العم رة ول يس الح رب ,غي ر

أن زعماء قري

في بادئ األمر رفض وا الس ماح له م ب دخول مك ة واس تعدوا لمحاربت و ,غي ر أن

الرس ول الك ريم (ﷺ) من ع ك ل م ا م ن ش أنو أن يح ول خطت و ع ن ى دفها المرس وم باتج اه
الحرب ,فق ام بإرس ال خ واش ب ن أمي ة الخزاع ي إل ى ق ري

لغ رض الح وار ,فرفض وا الس ماح ل و

وألص حابو ب دخول مك ة ,فب ين رس ولنا الك ريم محم د(ﷺ) أى داف المس لمين م ن الزي ارة,
وأرس ل إل يهم عثم ان ب ن عف ان (رض ي ان عن و) لتنش يع الح وار م ع زعم اء مك ة ,ال ذين أرس لوا

فيم ا بع د س هيل ب ن عم رو لمفاوض ة الرس ول (ﷺ) ال ذي ق دم اعت ذاراً لم ا ب در ع ن زعم اء
قري

المتشددين ,ثم جرى بي نهم الص لح( .)8وم ن األمثل ة أيض اً تل ك المفاوض ات الت ي ج رت

في العص ر ال ذىبي ب ين عم رو ب ن الع اص وب ين المق وقس خ الل الف تح العرب ي لمص ر ,وان تهت

بقبول األخير لشروط الصلح(.)9

وىكذا فقد تط ور أس لوب المفاوض ات كوس يلة لتس وية المنازع ات الدولي ة من ذ العص ور
القديم ة والوس طى حت ى أض حى وس يلة أساس ية م ن وس ائل التس وية الس لمية بموج
المواثيق الدولية كميثاق األمم المتحدة.
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املثحث األول

ماهية انتفاوض يف انعالقات انذونية

ليب ان ماىي ة التف اوض ال دولي ال ب د أوالً م ن البح ث ف ي مفهوم و م ن ث م الخ وض ف ي

متطلبات نجاحو في العالقات الدولية ,وذلك ك ما في المطلبين ااتيين:
المطل األول :مفهوم التفاوض الدولي.
المطل الثاني :متطلبات نجاح التفاوض الدولي.
املطهة األول  :مفهىو انتفاوض انذويل :

يُ َع ُّد ايجاد تعريف دقيق لمفهوم التفاوض امر ضروري لتميزىا عما يشتبو بو من الوسائل

السلمية لتسوية المنازعات الدولية ,وسنتناول في ىذا المطل تعريف التفاوض وذاتيتو ,وذلك
كما في الفرعين ااتيين :
انفرع األول  :تعريف انتفاوض انذويل :

تأتي المفاوض ة لغ ةً م ن ف وض وف اوض ,وله ا ع دة مع ان ف ي اللغ ة العربي ة ,فت أتي بمعن ى

ش ركة مفاوض ة أي ش ركة يك ون فيه ا الش ركاء متس اويين م االً وتص رفاً ودين اً ,وبمعن ى مفاوض ة

العلم اء أي مح ادثتهم أو م ذاكرتهم ف ي العل م ,وت أتي أيض اً بمعن ى التس وية لتش مل المحادث ات
بين عدة فرقاء(.)13

وكلم ة المفاوض ات باللغ ة االنكليزي ة ( )Negotiationsترج ع ف ي أص لها إل ى الكلم ة
الالتيني ة ( )negotiumوالت ي تتك ون م ن مقطع ين األول ( )negويعن ي ال ,والث اني ()otium

ويعني راحة ,وبجمع المقطعين يصبح معنى الكلمة (ال راح ة) أو (ع دم الراح ة)( .)11مم ا يش ير
إلى أن عملية التفاوض ليست عملية سهلة على األطراف المتفاوضة.
أم ا المفاوض ة اص طالحاً فق د ج اء الفق و ال دولي بتع اريف متع ددة له ا م ن ذل ك تعري ف

غوش مة بأنه ا (مباحث ات ب ين األط راف المعني ة للتوص ل إل ى اتف اق مع ين ح ول موض وع مع ين),
وعرفها ديبيز بأنها (العملي ة الت ي ي تم بموجبه ا اجتم اع ط رفين أو أكث ر إلج راء المباحث ات الت ي
ته دف إل ى التوص ل التف اق ح ول مس ألة معين ة) ,ف ي ح ين عرفه ا جي راورد بأنه ا تغي ر العالق ات
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الدولية( .)12ونالحظ عل ى التع اريف الم ذكورة انه ا ل م تب ين طبيع ة االط راف المفاوض ة ف ي ح ل
المسالة.
وعرفه ا ريفي و بأنه ا (عل م تمثي ل ال دول وف ن المفاوض ات) وعرفه ا دي م ارنبنس بأنه ا

(عل م الش ؤون الخارجي ة لل دول)( .)13ونالح ظ عل ى ذل ك أن ى ذين التع ريفين يرك زان عل ى
التصنيف العلمي للمفاوضة وأىميتها في العالقات الدولية.
كم ا عرف ت المفاوض ات بأنه ا (تب ادل ال رأي ب ين ال دولتين المتن ازعتين بغي ة إيج اد ح ل

سلمي للنزاع عن طريق توافق ااراء والوصول إلى حل ترضاه بإرادتها)(.)14

ف ي ح ين عرفه ا آخ رون م ن حي ث طريق ة إجرائه ا بأنه ا مفاوض ات مباش رة ب ين ال دول
وم نهم د .عل ي ص ادق أب و ىي ف إذ عرفه ا بأنه ا (تب ادل ال رأي ب ين دولت ين متن ازعتين بقص د

الوصول إل ى تس وية للن زاع الق ائم بينهم ا)( .)15وعرفه ا د .ج ابر إب راىيم ال راوي بأنه ا (االتص ال
المباش ر ب ين دولت ين أو ال دول المتنازع ة مباش رة وتب ادل ااراء بقص د تس وية الن زاع الق ائم ع ن
طريق االتفاق المباشر)(.)16

ونرى أن ىذا التعريف أشمل وأوضح لما يندرج تحت المفاوضة من جوان

ف ي تس وية

أي ن زاع دول ي(*) .وأن ك ان يقص ره عل ى ال دول (م ن دون محاول ة تعميمه ا لبقي ة األش خاص
الدولي ة) ك ون الن زاع ع اد ًة يتخ ذ م دى أوس ع ق د يص ل إل ى درج ة اس تخدام الق وة .ل ذا يمك ن
تعريف المفاوضات بأنها (تبادل الرأي بين شخصين دوليين لتسوية نزاع معين).

انفرع انثاوي  :انسمات انعامة نهمفاوضات :

إذا كانت المفاوضة تمثل تبادل الرأي بين األطراف المعني ة للوص ول إل ى تس وية س لمية

حول موضوع معين فإن المفاوضة تحمل عدداً من السمات التي تميزىا عن غيرىا م ن الوس ائل

الدبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية ,وىذه السمات ناشئة عن طبيع ة المفاوض ة القائم ة عل ى

التراضي ويمكن تلخيصها بما يأتي :
 .1تمثل المفاوضة ضرورة من ض رورات أي تجم ع إنس اني ل و كي ان دول ي لتب ادل المنفع ة عل ى
أساس التراضي ,أي أنها تؤكد المساواة ما بين األطراف المتنازعة(.)17
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 .2تتصف المفاوضة ايض اً بالمرون ة والس رية والس رعة ,فبالنس بة للمرون ة ف إن ك ل ط رف س وف

يطلع على رأي الطرف ااخر ,وتجري المناقشة بينهما بحس ما تقتضيو مصالحهما ,كم ا
تتص ف بالس رعة ألن طبيع ة العالق ات الودي ة تتطل

الس رعة ف ي تس وية الن زاع ,كم ا تمث ل

ىذه الوسيلة بالوسيلة العادية لح ل أي ن زاع دول ي ,األم ر ال ذي يترت

عل ى فش لها اللج وء

إل ى الوس ائل األخ رى ,وتتص ف أيض اً بالس رية به دف إبع اد المفاوض ة ع ن الت أثيرات
الخارجية( .)18ومع ذلك أن سرية أو علنية المفاوضة يتوقف على رغبة الدول األط راف ف ي

إفشائها من عدمو(.)19

ى ذا وتم ارس ال دول ع دة س بل للتغل

عل ى العقب ات ف ي حال ة المبالغ ة ف ي الع داء وم ن

الوسائل األكثر شيوعاً ىو اللجوء إلى انتهاج لقاءات القم ة أو إيف اد من دوبين عل ى مس توى
ع ال مث ل لق اءات القم ة ب ين االتح اد الس وفيتي والوالي ات المتح دة أو إيف اد كيس نجر ف ي

المفاوضات الفيتنامي ة وزي ارة الس ادات إل ى الق دس المحتل ة ع ام  1977كوس يلة لمواجه ة
المشكلة بين مصر وإسرائيل ,لكن الغال أن الوس اطة والمس اعي الحمي دة ى ي م ن انج ح
الوس ائل للتغل

عل ى ى ذه العقب ات ,وق د يلج أ األط راف إل ى إط الق تص ريحات غامض ة

تتض من عرض اً للتف اوض ولك ن بأس لوب ال ح رج في و مث ال ذل ك تص ريح (ىوش ي من و)

 1953عما إذا كانت فرنسا قد وعت الدرس وتريد التفاوض(.)23

 .3تتسم المفاوضة باالستقاللية ع ن الوس ائل األخ رى ف ي تس وية المنازع ات س لمياً كالمس اعي

الحمي دة والتوفي ق والوس اطة فبالنس بة للمس اعي الحمي دة فه ي تت يح لدول ة ثالث ة بموافق ة

الط رفين المتن ازعين بالتقري بينهم ا م ن دون االش تراك ف ي المفاوض ات وال تق دم ح الً
للن زاع ,ف ي ح ين ي تم تش كيل لج ان التوفي ق م ن قب ل عناص ر أجنبي ة محاي دة وأن ك ان
اختيارىم بإرادة األطراف المتنازعة ,أما الوساطة فإنها تقتضي قيام دولة ثالثة إليج اد تس وية
ب ين األط راف المتنازع ة وبم ا يت يح له ا االش تراك ف ي المفاوض ات ال دائرة بينهم ا وله ا أن

تقترح حالً للنزاع والتي ق د تك ون فردي ة أو جماعي ة وق د تك ون إلزامي ة أو غي ر إلزامي ة(.)21

ىذا وأن العالقة التي تنشأ بين الوسيع وعملية التفاوض يمكن إجمالها ب :
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أ -وضع وإقرار التفاوض بين المتفاوض ين  :ف ي كثي ر م ن األحي ان تترك ز المش كلة التفاوض ية
في كيفية جذب أو إقناع األطراف لمائدة التفاوض خاصة عن دما تتباع د وتتن اقض مواق ف
أطراف النزاع بشكل كبير ,عن دىا يص بح دور الوس يع ال غن ى عن و لكس ر الجم ود وتهيئ ة
الظ روف كب دء التف اوض حي ث يص ل دور الوس يع ف ي تش جيع األط راف أو أح داىا عل ى
اختي ار الممث ل المناس

له ا مث ال ذل ك الت دخل األمريك ي اإلس رائيلي ف ي اختي ار قي ادة

فلسطينية يدخل في ىذا اإلطار.
ب -توض يح وتأس يس خط ع العم ل  :وىن ا يق وم الوس يع بتوض يح األم ور وإحاط ة األط راف
بكيفية معالجة مشاكل مماثلة من قبل ,كما ق د يقت رح مب ادئ وإج راءات أساس ية كخارط ة
الطريق التي وضعتها الواليات المتحدة لتسوية النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
ج -االتص ال  :ف ي كثي ر م ن األحي ان يتع ذر االتص ال ب ين األط راف المتنازع ة وخصوص اً
االتصاالت المباشرة ف ي الح االت الت ي ت زداد درج ة الع داوة والص راع بينهم ا ,وىن ا ت زداد
أىمي ة الوس يع وقدرت و عل ى تكيي ف تب ادل المعلوم ات س واء حس

رغبت و ف ي تس هيل

االتفاق أو حس شكل االتفاق والترتيبات التي يريد إرسالها.
املطهة انثاوي  :متطهثات جناح املفاوضات انذونية :

على الرغم من أىمية المفاوضات في تسوية المنازعات فإن االتفاقيات والمبادئ العامة

للقانون لم ترسم قواعد تفصيلية خاصة بتنظيمها كما ىو الحال في الوس ائل األخ رى كالوس اطة
والمس اعي الحمي دة والتوفي ق والتحك يم والقض اء ال ذي غالب اً م ا ت م تنظيمه ا وف ق اتفاقي ات

دولي ة ,وذل ك يع زو إل ى م ا تتص ف ب و المفاوض ات م ن ص فات كالمرون ة والتراض ي الق ائم عل ى
ت وازن الق وة ,ف ي ح ين يج رى ف ي الع ادة ال نص ف ي المعاى دات واالتفاقي ات عل ى اللج وء إل ى
المفاوضة لتسوية النزاعات عند الخ الف ف ي تفس يرىا أو تطبيقه ا ,لكنه ا ال تض ع قواع د معين ة

إلجرائه ا( ,)23وم ع ذل ك ف إن األم ر ال يعن ي ع دم إمك ان اس تخالص بع ض القواع د المهم ة ف ي
المفاوضات ,وأن نجاحها في تسوية النزاعات يعتمد على عدة امور ,مما سندرسو في الفرعيين
ااتيين :
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انفرع األول  :تىازن انقىي :

ويعني توفر حد أدنى من التعادل بين األط راف الراغب ة ف ي التف اوض وإال وقع ت الدول ة
الض عيفة تح ت رحم ة األخ رى ف ي التف اوض ,إذ يُ َع ُّد ذل ك ش رطاً ناش ئاً ع ن طبيع ة المراك ز

السياس ية واالقتص ادية والعس كرية لل دول ,وأن ك ان الق انون ال دولي ال يبح ث ف ي جع ل ت وازن

القوى السياسية شرطاً لصحة المفاوضات أو مما يس ميها بعض هم االتف اق المباش ر ,ب ل يكتف ي
بالتأكيد على مب دأ المس اواة ف ي الس يادة ب ين ال دول بص رف النظ ر ع ن المس اواة الواقعي ة ,م ع
األخ ذ بع ين االعتب ار أن ال دول الخاض عة لنظ ام الحماي ة أو االنت داب أو الحي اد أو االح تالل
تمث ل دوالً ناقص ة الس يادة وبالت الي ف إن دخوله ا ف ي مث ل ىك ذا مفاوض ات يعن ي ع دم إقام ة

مساواة وتوازن في التفاوض( .)24وفي ذلك ظهرت نظريتان لبحث التوازن بين األطراف ىما :

أ .نظرية المحاربين  :وتمثل المفاوضة الطبقات السياسية والعسكرية التي تعتد بمبادئ القوة
والشرف والكرامة وتجري تعاملها وكأنها في حالة حرب بهدف التغل على العدو.
ب .نظرية أصحاب الدكاكين  :وتمثل الطبقات البرجوازي ة الت ي ظه رت بع د ش يوع االتص االت
الدولية وتفاعلها للتوصل إلى أواسع الحلول ,فت ؤمن بالدبلوماس ية والمحادث ات الص ريحة
القائمة على الثقة المتبادلة للتوصل إلى سلم دائم بهدف ضمان النفع العام (.)25

بيد أنو كثيراً ما يفرض طرف م ا ش رطاً أو ع دداً م ن الش روط لب دء التف اوض م ع الط رف

ااخ ر وق د تك ون ى ذه الش روط ش كلية أو موض وعية ,وم ن الش روط الش كلية م ثالً طريق ة

الجل وس ومس توى التمثي ل وتث ار ع اد ًة عن د التف اوض م ع أط راف ال تتمت ع بمكان ة دبلوماس ية

رسمية كما في مفاوضات االستقالل ,وى ذا ن راه بش كل مس تمر ف ي المفاوض ات اإلس رائيلية –
الفلس طينية إذ كان ت المش كلة ف ي البداي ة رف ض إس رائيل التف اوض م ع منظم ة التحري ر
الفلسطينية وفي مراحل عدي دة ك ان اله دف رف ض وج ود أي ط رف فلس طيني ورفض و التف اوض
معو ,وفي مرحلة الحقة وبدعم أمريكي رفضت إسرائيل التفاوض مع (عرف ات) وطلب ت البح ث

عن بديل آخر للتفاوض معو ومؤخراً رفضو التفاوض مع ممثل ي حرك ة حم اس ووق ف االنتفاض ة

كش رط للمفاوض ات ,أم ا الش روط الموض وعية ف ي مفاوض ات الس الم كوق ف القت ال كش رط
73

املجلد السابع – العدد الثاني 8102/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

أساس للتفاوض وىذا ما حصل في الحرب الفيتنامي ة عن دما أص رت فيتن ام عل ى وق ف القص ف

الجوي األمريكي كشرط للتفاوض(.)26

وبالتالي فأن سير المفاوضة قد ال يجري باإلرادة المحضة لألطراف دائماً كما ق د يب دو

للوىلة األولى ,بل قد يشوبها ضغوط معنوية أو سياسية أو مادية (كأن تكون اقتص ادية) لحم ل
الط رف ااخ ر عل ى التن ازل ع ن موقف و أو الت أثير في و ,وى و م ا يتن افى م ع أص ول ف ن

المفاوضة(.)27

وعلى بالرغم من الدور الذي يمكن أن تلعبو قوة األطراف في المفاوضات إال أن و ل يس

دائماً عامالً حاسماً في ىذا الشأن حيث أن (حروب القد)(*) بين بريطانيا وايس لندا االول ى ع ام

1958م عن دما م ددت ايس لندا ح د الص يد الس احلي م ن  4مي ل إل ى  12م يالً ,والثاني ة ع ام
1972م عن دما م ددت ى ذا الح د إل ى  53م يالً وب الرغم م ن الخس ائر االقتص ادية لبريطاني ا
بس ب م ا قام ت ب و ايس لندا وعل ى ال رغم م ن ق وة بريطاني ا العس كرية واالقتص ادية ,إال أن

المفاوض ات ب ين البل دين أك دت ح ق أيس لندا بالس يادة عل ى مياىه ا الس احلية ,مم ا يثب ت أن
الض عفاء ق د ينتص رون أحيان اً ف ي المفاوض ات الالمتن اظرة حينم ا يعتب رون المس ألة المتف اوض

حولها من المباديء العليا أو من حقوقهم السيادية أو الدفاع ضد ظلم أرتك بحقهم(.)28

وفض الً عم ا تق دم فإن و يمك ن أن تقس م المفاوض ات إل ى فئت ين مس تقلتين األول ى

مفاوضات حل النزاع والثانية مفاوضات عقد الصفقات واالتفاقيات ,ففي مفاوضات حل النزاع
فإن و يوج د ب ين ط رفين أو أكث ر ويح اوالن ح ل الن زاع بينهم ا ف ي ح ين أن مفاوض ات إنش اء
الصفقات يدخل فيه ا الطرف ان م ن أج ل تنظ يم عالقتهم ا وس لوك أح دىما إتج اه ااخ ر .حي ث
ت تحكم ف ي عملي ة التف اوض ب ين ال دول ثالث ة عوام ل ى ي (المص الح والحق وق والق وة)
وكالمفاوضات إلبرام صفقة أو حل نزاع فإن نتيجتها تتحكم بها ى ذه العوام ل الثالث ة ف اختالف
مصالح األطراف ىو الذي ي دفعهم إل ى الجل وس عل ى طاول ة واح دة لك ن عوام ل الق وة والح ق
له ا األث ر ف ي نتيج ة المفاوض ات ألن األط راف يعلم ون أن و إذا ل م ي تم التوص ل إل ى اتف اق ف إن

إجراءات قسرية ستبدأ.
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 -1المصالح  :ىي حاجات ورغبات واىتمامات ومخاوف أطراف التفاوض وىي التي تحدد
موقفو التفاوضي ,فالمصالح المشتركة تساىم في حل أي مسألة بقوة وتحافظ على عالقات
طويلة األمد.
 -2الحقوق  :وىي معيار يثبت مشروعية وعدالة موقف أطراف التفاوض وىي يمكن أن
تستند إلى قاعدة قانونية دولية أو إلى إتفاقية سابقة ,وقد تستند إلى معايير السلوك المقبولة
دولياً .كمباديء اإلنصاف و السوابق الدولية وغيرىا.

 -3القوة  :تعني القوة القدرة على إجبار شخص على القيام بعمل لن يقوم بو لوال القسر.
والقوة ىنا لها مدلول مختلف ,فهي ليست اللجوء إلى إنفاذ حقوق قانونية ,ويتم استخدام
العنف بطريقين األول العدوان ( )Aggressionأو تشويو السمعة.
وإسناداً إلى المعطيات السالفة فإن ىنالك منهجان في التفاوض األول ىو نهج الخصومة
( )Adversarial Approachوالثاني نهج حل المشكالت ( )Problem Solvingففيما
يركز النهج األول على عاملي الحقوق والقوة يركز الثاني على موضوع المصالح التي يروم

األطراف تحقيقها ,وكل تفاوض يضمن بطريقة أو بأخرى كال المنهجين .بيد أنو البد من
التمييز دائماً بين ىذين النوعين من أسالي
المالئمة الستراتيجيات وتكتيكات التفاوض.

التفاوض كونها تساعد على تحديد الخيارات

 -1نهج الخصومة  :فالمتفاوض الذي يعتقد بنهج الخصومة في التفاوض يرى أن موضوع
التفاوض ال يقبل القسمة بين طرفين وإنما يكون ألحد الطرفين فقع ,فيكون أحد الطرفين
خاسراً وااخر رابحاً ,وبمعنى آخر فإن الموارد التي يتم التفاوض بشأنها تعد محدودة .ويطلق
على ىذا النوع من المفاوضات (المفاوضات الصفرية) والتي يقصد بها بأن ربح طرف على

حساب خسارة الطرف ااخر ,وأبرز من يعمد إلى استخدام ىذا االسلوب في المفاوضات
التجارية ىم الصينيين ,حيث ينظر الصينيون للمفاوضات مع األجان على أنها تمثل شكالً
من أشكال الحرب تستعمل فيها كل األدوات التي ابتكرىا (صن تسو) في كتابو (فن الحرب)
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ولهذا نجد أن الحرب مصطلح مألوف وسع الطالب في التاريخ الصيني ,إذ تقول الحكمة
الصينية " يُ َع ُّد عالم التجارة بمنزلة ساحة حرب حقيقية"(.)29

 -2منهج حل المشكالت  :ىذا المنهج يقوم على أساس أن يخرج كل واحد من الطرفين

رابحاً من المفاوضات أو أفضل حاالً من قبل المفاوضات ,وىذا المنهج يؤدي إلى توقع
المتفاوضين لنتيجة المفاوضات أو االتجاىات العامة لنتيجتها على األقل حيث تتم التسوية
بين مصالح أطراف التفاوض وكأن المفاوضين يعملون من أجل مشروع مشترك ,لكن ىذا
النوع ال ينظر إليو على أنو أساس لعبة الرابح والخاسر بل يكون الطرفان في موقع الرابح
دائماً.

ويرى كل من  Fisherو  Uryأن التركيز على المصالح وليس الموقف المستند إلى

الحق والقوة ىو الذي يخلق تنوعاً في الخيارات أمام أطراف التفاوض والذي يقدم منافع
متبادلة لكال الطرفين وذلك بتجديد كل طرف للمصالح التي يروم تحقيقها وأن يعترف ,في

الوقت نفسو ,بمصالح الطرف ااخر ومن ثم يستطيع كال الطرفين أيضاً التعاون بينهما
للوصول إلى اتفاق مالئم لكليهما.
ولتوضيح ىذا النهج بمثال عملي يمكن اإلشارة إلى اتفاقية كام

ديفيد بين مصر

وإسرائيل عام 1978م ,فقد احتلت إسرائيل شبو جزيرة سيناء نتيجة حرب عام 1967م,
وفي تلك المفاوضات أصرت إسرائيل على استبقاء شبو جزيرة سيناء ,فيما أصرت مصر على
استعادة شبو الجزيرة ,واصرار المتفاوضين على ىذه النتيجة لم يؤد إلى نتيجة ,لكن في مرحلة
الحقة بدأت عملية التفاوض على أساس المصالح ,فكانت إسرائيل مهتمة بمصالحها األمنية
وال تريد العودة إلى مرحلة ما قبل عام 1967م حيث يوجد الجي

المصري على حدودىا,

أما مصر فإنها لم ترغ بالتفريع في سيادتها على سيناء .وىذه المفاوضات التي استندت إلى
تأمين مصالح الطرفين أدت إلى الحل وىو أن تعيد إسرائيل سيناء إلى كامل السيادة المصرية,

مقابل أن تجعل مصر جزئياً سيناء منزوعة السالح في أجزاء كبيرة من شبو الجزيرة لضمان أمن
إسرائيل.
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ويفضل كثير من الشراح نهج حل المشكالت بقوة كبديل عن منهج الخصومة كونو
أكثر مرونة لكن يالحظ أن أطراف التفاوض ال يميلون إلى اعتماد أحد المنهجين لوحده فقع,
بل عاد ًة ما يخلطون بينهما ,وىذا المنهج المختلع يعكس المرونة التي يدير بها المتفاوضون
عملية التفاوض(.)33

انفرع انثاوي  :تىافر مهارات معيىة نهتفاوض :

لما كانت المفاوضة تتطل المرونة للوصول إلى أنجع الحلول فإنو ينبغي أن يتصف الق ائم

بها بمهارات معينة ىي :

()31

 .1القدرة على تجميع البيانات والمعلومات وتحليلها وىو ما يتطل أن يكون مطلعاً وممتلك اً
لقدر كبير من المعلومات.
 .2القدرة على االتصال وتبادل المعلومات للتوفيق بين المصالح المشتركة والس يما أنه ا تمث ل
عملية لتبادل المنافع بين الطرفين.
 .3اإللم ام بجوان

سياس ية وقانوني ة واجتماعي ة أو أي ة جوان

تتص ل بموض وع المفاوض ة,

واعتماد اإلستراتيجية المناسبة المرسومة من قبل الدولة.
 .4صنع القرار التفاوضي المناس بما ال يتعارض مع مصالح الدولة الطرف في الخالف.

 .5ت وفر ص فات شخص ية معين ة كاليقظ ة الذىني ة ف ي التعام ل واالبتع اد ع ن الجم ود وفق دان
الخي ال البن اء ويك ون ذا حكم ة بعي داً ع ن الغص

وذا شخص ية م ؤثرة ,وى و م ا دف ع

بالحكومات إلى االىتمام بتدري منسبيها على فن المفاوضة.
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املثحث انثاوي

مذي نسوو املفاوضات وأسهىب إجرائها

إ َّن البحث في المفاوضات كوسيلة سلمية لتسوية المنازعات الدولية يقتض ي بي ان م دى
لزوم اللجوء إليها وكيفية إجرائها حسبما جرى عليو العمل الدولي وكما في المطال االتية :
املطهة األول  :مذي نسوو املفاوضات :

طبق اً للمب ادئ العام ة ف ي الق انون ال دولي ف إن جمي ع ال دول ملزم ة بف ض منازعاته ا

بالوس ائل الس لمية م ن دون اللج وء إل ى اس تخدام الق وة باس تثناء بع ض الح االت كال دفاع
الش رعي ,وف ي ذل ك ن ص ميث اق األم م المتح دة عل ى أن و ( :يمتن ع أعض اء الهي أة جميع اً ف ي

عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل

ض جمي ع أعض اء الهي أة منازع اتهم الدولي ة
السياسي ألية دولة ,)....ونص ايض اً عل ى أن و ( :يف ُّ
بالوسائل السلمية على وجو ال يجعل السلم واألمن والعدل الدولي عرضة للخطر)(.)32

أي أن المفاوضة وغيرىا من الوسائل السلمية م ن حي ث المب دأ ى ي وس ائل إلزامي ة وفق اً
للق انون ال دولي ,ويتع ين اللج وء إليه ا لتس وية جمي ع المنازع ات الدولي ة والس يما ذات األىمي ة

اإلستراتيجية ,كما لها أىمية كبيرة في تس وية المنازع ات ب ين ال دول الت ي ت رتبع بمص الح قومي ة

أو خاصة دون غيرىا من الوسائل السلمية (.)33

وعلى الرغم م ن تس ليم الفق و بض رورة تس وية المنازع ات بش كل س لمي ,إال أن و اختل ف
بشأن تكييف طبيعة وسيلة المفاوضات ,إذ يذى رأي إلى عدىا وسيلة قانونية أكثر من كونه ا
سياس ية ب النظر لكث رة ال نص عليه ا ف ي االتفاقي ات والمعاى دات الدولي ة م ن جه ة ,وإل ى ك ون
الدول تستند إلى حجج قانونية لتأكيد مصالحها أثناء تب ادل ال رأي فيم ا بينه ا م ن جه ة أخ رى,
بينم ا يمي ل غالبي ة الفق و إل ى ع دىا وس يلة سياس ية لتس وية المنازع ات السياس ية الناش ئة ب ين

الدول(.)34
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ف ي تق ديرنا أن المفاوض ة ى ي وس يلة س لمية يغل

عليه ا الط ابع الق انوني وأن ك ان له ا

م دلول سياس ي ف ي الوق ت نفس و ,فالمفاوض ات م ن حي ث مص درىا أنه ا الت زام ق انوني دول ي
مفروض على الدول لتسوية منازعاتها الدولية دون تمييز سواء كان النزاع سياسياً أم قانوني اً ,أي

من حيث منشأ االلتزام يكم ن ف ي االتفاقي ات الش ارعة والع رف ال دولي ,وم ن حي ث أثرى ا تق ود

المفاوضات إل ى اتف اق دول ي لف ض الن زاع ,وم ع ذل ك ف إن له ا م دلوالً سياس ياً م ن حي ث كونه ا
ال توجد قواعد موضوعية تنظم أسلوب وطريقة إجراء المفاوضات الدولية.

ومع ذلك فإن لالتفاق الدولي دور كبير في تحديد إجراء المفاوضة ,فهناك اتفاقات ل م
يرد فيها االتف اق عل ى اللج وء إل ى المفاوض ة لتس وية المنازع ات الناش ئة عنه ا ب ل تح دد وس يلة
أخ رى كالوس اطة أو التحك يم أو غي ر ذل ك ,مم ا ال يمك ن م ع ذل ك اللج وء إل ى المفاوض ة
لتسوية النزاع ما لم يتم االتفاق خالف ذلك ,وإذا ل م ت رد ف ي االتف اق أي ة وس يلة تس وية للن زاع
كاتفاقي ة الق رض ب ين الوالي ات المتح دة األمريكي ة وس وريا لع ام  1978واتفاقي ة اإلج راءات
األمنية بصيانة وحماية مواد وخدمات ومعلومات عسكرية أمريكية معين ة ب ين الوالي ات المتح دة

األمريكي ة والكوي ت لع ام  1978وغي ر ذل ك ,فإن و ال يس تطيع أي م ن األط راف إل زام الط رف
ااخ ر ب اللجوء إل ى المفاوض ات لتس وية الن زاع م ا ل م يتفق وا عل ى خ الف ذل ك ,وإذا وردت
المفاوض ات م ع غيرى ا م ن الوس ائل الس لمية لتس وية المنازع ات ف إن االلت زام به ا يتوق ف عل ى
طبيعة النص عليها فإنها تكون ملزمة إذا كان النص باللجوء إليه ا يك ون أوالً قب ل غي ره ,وتك ون
غير ملزمة إذا لم يحدد النص أسبقية وسيلة على أخرى ,وقد تك ون المفاوض ات ملزم ة بجمي ع
األح وال إذا ت م ال نص عل ى ض رورة اللج وء إليه ا ف ي االتفاقي ات الدولي ة عن د ح دوث ن زاع ف ي

تفسيرىا أو تطبيقها ,وقد يكون االتفاق الحقاً على النزاع(.)35
املطهة انثاوي  :أسهىب إجراء املفاوضات :

إ َّن البحث في أسلوب إجراء المفاوضات الدولية يقتضي تعيين الجهة القائمة بالتفاوض

وإطار عملية التفاوض ,مما سندرسو في الفرعيين ااتيين:
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انفرع األول  :مه حيث اجلهة انقائمة تانتفاوض :

إ َّن المفاوض ات تج ري ع ادةً ب ين وزراء خارجي ة ال دول المتنازع ة أو ب ين ممثل يهم

الدبلوماس يين أو ب ين م ن يوك ل إل يهم القي ام به ذه المهم ة وال ذين يش ترط ف يهم أن يكون وا م ن
ذوي الخبرة والمهارة لغرض نجاح المفاوضات ,وعلى المفاوض إن كان وفداً فيج أن يك ون

فريقاً متضامناً ومتفاىماً في طرح وجهات نظره(.)36

كم ا أن ىن اك ح االت ق د تج ري فيه ا المفاوض ات ع ن طري ق رؤس اء ال دول أو

الحكوم ات ,كم ا ق د تج ري المفاوض ات والس يما الثنائي ة ع ن طري ق المراس الت الخطي ة ف ي

الوقت الحاضر بسب تطور وسائل االتصال السلكية والالسلكية( .)37أي أنو بعد ب روز مظ اىر
العولمة الثقافية كأجهزة االنترنت ووسائل االتصال الهاتفي والف اكس وال تلكس ونحوى ا ل م يُ َع ُّد
ىناك حاج ة ملح ة للس فر خ ارج الدول ة م ن أج ل إج راء المفاوض ات ح ول بع ض المس ائل غي ر

الجوىرية.
والسيما أن القانون الدولي ال يفرض شكالً معيناً إلجراء المفاوضات فق د تك ون ش فاىة

أو كتابة أو بكلتا الطريقتين(.)38

مع العلم البد لسير المفاوضات أن يكون ممثل الدولة مزوداً بوثيق ة تف ويض( .)39والت ي

تص در ع ن الس لطة المختص ة ف ي دولت و ,وق د تطلب ت اتفاقي ة فين ا لق انون المعاى دات لس نة
 1969ض رورة ص دور مث ل تل ك الوثيق ة لغ رض تمثي ل الدول ة ف ي التف اوض وللقي ام ب أي عم ل
يتعلق بالمعاىدات( .)43إذ لم تحدد االتفاقي ة ص فة ذل ك العم ل س واء ك ان قب ل إب رام المعاى دة
الدولية أو بعد إبرامها ,أي لتسوية ما ينشأ عنها من منازعات تتعلق بتفسيرىا أو تطبيقها.
أم ا إذا نش

ن زاع واقع ي ال يس تند إل ى معاى دة ب ل إل ى حال ة معين ة قائم ة كن زاع ح ول

الحدود بين دولتين ,فإن الحكمة تقضي ,كما يقول د .سعدي بسيسو ,بأن ي تم تحدي د الوكال ة
الممنوح ة للمف اوض وذل ك خش ية إس اءة اس تعمال الس لطة أو لتف ادي الض رر ال ذي ين جم ع ن

خطأه(.)41
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وإذا انته ت المفاوض ات بنج اح فإن و ال ب د م ن إص دار وثيق ة موقع ة م ن قب ل األط راف
تتض من ش روط االتف اق وبن وده ,مم ا يتطل

أن يك ون المف اوض م زوداً بوثيق ة تف ويض خاص ة

ب التوقيع عل ى االتف اق والت ي تختل ف ع ن تل ك الوثيق ة الخاص ة ب التفويض ل دخول
المفاوض

االتفاق(.)42

ات ,ويك ون ع اد ًة ب التوقيع ب األحرف األول ى أي إب داء موافق ة مبدئي ة عل ى

والمالح ظ أن اتفاقي ة فيين ا الم ذكورة آنف اً إذا كان ت ق د تطلب ت ص دور وثيق ة التف ويض

كقاع دة عام ة فإنه ا اس تثنت م ن ذل ك ك ل م ن رئ يس الدول ة ورئ يس الحكوم ة ووزي ر الخارجي ة
ورئيس البعثة الدبلوماسية والممثلون المعتمدون من دول ة ل دى م ؤتمر دول ي أو ل دى منظم ة أو

أح د أجهزته ا لغ رض اعتم اد ن ص معاى دة( .)43وذل ك يع زو إل ى ك ونهم معل ومين ل دى ال دول
وال غبار عليهم حس بما ج رى علي و الع رف ال دولي ,وم ا ع دا ذل ك ف ال ب د م ن حص ول الممث ل

عل ى وث ائق تف ويض م ن س لطاتها المختص ة( .)44وعلي و ف إن تس وية المنازع ات الدولي ة بطري ق

المفاوضات يتطل صدور تفويض خاص بذلك.

وعل ى أي ة ح ال ف إن الق انون ال داخلي لل دول يح دد الس لطة المختص ة بالتف اوض ,فف ي
العراق وفقاً لقانون عقد المعاىدات رقم  35لسنة  2315تطل صدور وثيقة التفويض موقعة
م ن قب ل ك ل م ن رئ يس مجل س ال وزراء و وزي ر الخارجي ة س وية ,حي ث عرف ت وثيق ة التف ويض

"الوثيقة التي يعين بموجبها مجلس الوزراء شخصاً أو اكثر بتمثيل جمهورية العراق في التفاوض

بش أن عق د معاى دة م ا أو اعتمادى ا أو توثيقه ا أو االع راب ع ن موافق ة جمهوري ة الع راق عل ى
االلت زام بمعاى دة م ا أو القي ام ب أي عم ل اخ ر ازاء معاى دة م ا وال يج وز تحويله ا للغي ر وتص در

بتوقيع رئ يس مجل س ال وزراء و وزي ر الخارجي ة"( .)45كم ا أن الق انون ف ي الم ادة الخامس ة البن د
أوالً و ثاني اً اعف ى رئ يس مجل س ال وزراء و وزي ر الخارجي ة م ن الحص ول عل ى وثيق ة التف ويض
لغرض عقد المعاىدات(.)46
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انفرع انثاوي  :صىر عمهية انتفاوض :

إ َّن عملية التفاوض تتخذ عادة ثالث صور يمكن بيانها على النحو ااتي:

أ -المفاوض ات الثنائي ة  :وتتخ ذ ى ذه المفاوض ات الش كل التقلي دي للتس وية الس لمية الت ي
تج ري ب ين الط رفين المتن ازعين م ن قب ل الممثل ين المفاوض ين ال ذين يج ري تعيي نهم وف ق

األصول القانونية أو عن طريق المراسالت التقنية(.)47

وم ن ب ين تل ك المفاوض ات تل ك الت ي ج رت ب ين الوالي ات المتح دة األمريكي ة
والمكس يك س نة  1848بش أن الح دود المش تركة ف ي نه ر ريوجران د ,ومق دمات الص لح ب ين
فرنسا وألمانيا في  26شباط  1771و .)48(1871وغير ذلك م ن المفاوض ات الت ي ى ي ف ي
واقع الحال كثيرة لكنها غير ظاىرة بالنظر التصافها بالسرية ,إذ تتميز ىذه المفاوضات بالسرية
التي تمنع من التأثيرات الخارجية ,وتجري عادة بإحدى الوسائل ااتية(:)49

 -1الم ذكرات الدبلوماس ية  :ويك ون ذل ك ع ن طري ق تب ادل الم ذكرات بواس طة البعث ات
الدبلوماس ية ,ويك ون ى ذا األس لوب مثم راً إذا كان ت العالق ات ب ين ال دولتين جي دة ,حي ث
يستطيع كل طرف بيان رأيو بشكل صريح وللطرف ااخر حق الرد عليو ,مثال ذلك تس وية

المنازعات بين العراق وسوريا حول مش اكل القبائ ل الحدودي ة ع ام  1923حي ث ت م ذل ك
بتبادل المذكرات الدبلوماسية بين المعتمد السامي البريطاني في العراق والمعتم د الفرنس ي

ف ي س وريا ,ويتس م ى ذا األس لوب بأن و ال يس مح لألط راف بإنك ار م وقفهم م ا دام ثابت اً
ومكتوب اً ,وممك ن اس تخدامها حت ى عن د اس تخدام الق وة ,لك ن يؤخ ذ عليه ا أنه ا بطيئ ة

وتحتاج إلى روتين معقد.

 -2أس لوب اللق اءات  :وفيه ا يج ري تزوي د الممثل ين المفاوض ين بوث ائق تف ويض تح دد
ص الحياتهم ,ف إن ل م يص ل الن زاع درج ة الت وتر فاللق اءات ت تم داخ ل إح دى ال دولتين
المتنازعتين أو في كال الدولتين على التناوب ,أما إذا وصل درج ة الت وتر ف إن اللق اءات ت تم
على حدودىما أو بواسطة شخص ثالث أو في منظمة دولية.
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ب -المفاوضات المتعددة األطراف  :وتج ري حينم ا يك ون ىن اك أكث ر م ن ط رفين ف ي الن زاع,
مما يقتضي عقد مؤتمر دولي يُ َع ُّد إطاراً للمفاوضات وأن أمتنع ت إح دى ال دول المتنازع ة
عن الحضور ,كما قد تحضر في المؤتمر دول أخرى لها مصلحة ف ي تس وية الن زاع لكنه ا

ليس ت أطراف اً في و كاش تراك الدول ة الت ي يج ري فيه ا نه ر دول ي يم ر ف ي إقل يم أكث ر م ن
دولت ين ف ي ن زاع ينش

ب ين قس م منه ا وق د تتض رر م ن ق رار التس وية ,م ع األخ ذ بع ين

االعتبار عدم إمكان مساىمتها في دراسة النزاع ووضع مقترحات لو ,وقد تؤدي مثل تلك
الم ؤتمرات إل ى اللج وء لوس يلة أخ رى لتس وية الن زاع كالوس اطة والمس اعي الحمي دة(.)53

ف إن اش تركت دول ة أخ رى ف ي المفاوض ات وق دمت حل والً للن زاع كن ا أم ام وس اطة ,أو ق د
يقتصر دورىا على التقري بين الدولتين دون االشتراك في التسوية(.)51

وتج ري المفاوض ات المتع ددة األط راف ع ن طري ق الم ؤتمرات الت ي تجم ع األط راف
المتنازعة ,وغير المتنازعة التي ىي ليست طرفاً في النزاع  ,وتج ري ىك ذا مفاوض ات ع ادةً ف ي
المنازعات الجسيمة التي قد تؤثر في الصالح العام للجماعة أو الت ي تم س أطراف اً غي ر أط راف

النزاع(.)52

ويعرض د .سعدي بسيسو أسلوب المفاوضات التي تجري في مؤتمر دولي إذ تخصص
الجلسة األولى لتدقيق كت التفويض وبعده تبدأ المفاوضات وتدرج الخالصة الرسمية لكل م ا
ي دور فيه ا م ن م ذكرات وآراء ف ي س جل خ اص ي دعى ب (محض ر الجلس ات) ,وت دون نتيج ة
المفاوض ة ف ي ك ل نقط ة ي تم تناوله ا ف ي وثيق ة خاص ة تس مى بروتوك ول ,وكثي راً م ا ق د يص اح
المؤتمر مساعي حميدة ووساطة عن طريق تدخل الدول األجنبية في تسوية النزاع(.)53

ج -المفاوض ات الجماعي ة  :ب النظر إل ى كث رة المنازع ات الدولي ة وتط ور العالق ات الدولي ة ف إن
المفاوضات الثنائية أصبحت ال تواك الواقع الدولي المعاص ر ف ي تس وية المنازع ات ذات
الطبيعة العامة التي تهم مجموعة من الدول ,مما حدا باألخيرة إلى اللجوء إلى المفاوض ات

بواس طة المنظم ات الدولي ة م ن أج ل ت ذليل الص عوبات الت ي تعترض ها( .)54أي أن الن زاع
حينما يتجاوز مداه أو خطره الدول المتنازعة ليمس مصالح دول أخرى مشاركة ف ي منظم ة
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دولي ة ,ف إن ذل ك ي دفع ب األخيرة إل ى احتض ان عملي ة المفاوض ات وى و م ا يس مى

ب (دبلوماسية المؤتمرات أو الدبلوماسية البرلمانية)(.)55

وقد أكدت محكمة العدل الدولية في قرار لها بشأن قضية أفريقيا الجنوبي ة الغربي ة ب أن
(دبلوماسية المؤتمرات أو الدبلوماسية كثيراً ما تعد أكثر أشكال المفاوضات أىمي ة م ن الناحي ة

العملي ة ول يس مهم اً ع دد األط راف ف ي ى ذا الجان

أو ذل ك الن زاع ,ب ل يعتم د عل ى طبيع ة

المسألة المطروحة)( .)56ىذا ويتعين أن تجري المفاوضات الجماعية في مقر المنظمة الدولي ة,
وق د يج ري اختي ار ىي أة معين ة ذات اختص اص ف ي تس وية المنازع ات بالوس ائل الس لمية مكان اً
لالجتماع إذا كانت المفاوضات خارج إطار المنظمة الدولية(.)57
وأخي راً ق د تقتض ي مص لحة ال دول المتنازع ة إنش اء لج ان مش تركة يتع ذر تس ويتها

بالمفاوضات المباشرة للدولتين المتنازعتين ,وينشأ ذلك عن الطبيعة الفنية وما تتطلبو من كفاءة
ومه ارة الق ائمين بالتس وية كتل ك الناش ئة ع ن االتفاقي ات المتعلق ة بالتكنولوجي ا واس تخدام مي اه

البحار وتعيين الحدود الدولية واإلعالم والتعليم مثاله ا اتفاقي ة إنش اء اللج ان المش تركة للتع اون
االقتص ادي والفن ي ب ين الع راق والجزائ ر لع ام  ,1982واتفاقي ة التع اون الس ياحي ب ين الع راق
وت ونس لع ام  1977واالتف اق التج اري ب ين الع راق وموريتاني ا لع ام  1978واتفاقي ات

أخرى( .)58وقد اختلف الفقو الدولي في تحديد طبيعة اللجان المشتركة إلى ثالثة آراء ىي :

 -1يذى جان من الفقو إلى عد اللجان المشتركة صورة من صور التحكيم الدولي( ,)59وقد
انتق د ذل كن ألن التحك يم يق وم ب و ط رف ثال ث ال عالق ة ل و ب النزاع وأن و مقي د بالق انون م ن

دون أخذ موافقة األطراف المتنازعة عند إص دار الق رار( ,)63ف ي ح ين أن اللج ان المش تركة
تؤلف بش كل متس ا مو م ن قب ل تل ك األط راف وأن قراراته ا معلق ة عل ى قب ول تل ك األط راف

المتنازعة(.)61

 -2ويذى رأي آخر إلى عد اللجان المشتركة وسيلة مستقلة لتسوية المنازع ات تجم ع غالبي ة
ممي زات الوس ائل األخ رى ,وأن م ا يميزى ا ع ن المفاوض ات المباش رة أن قراراته ا ملزم ة
للط رفين وأنه ا تقت رب م ن لج ان التوفي ق م ن حي ث أنه ا تعتم د أس لوب التس وية المناس
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لل دول المتنازع ة وأنه ا تت ولى مه ام لجن ة التحقي ق حي ث تق وم بجم ع األدل ة والمعلوم ات

المتنازع عليها( .)62أي أنه ا ال يمك ن أن تع د م ن قبي ل التوفي قن ألن األخي ر يفت رض إنش اء

لج ان تؤل ف م ن ال دول المتنازع ة م ن رعاياىم ا ,فض الً ع ن رعاي ا أجان ( .)63كم ا يتس م
التوفيق بأن اللجوء إليو يكون إلزامياً إذا ما طل أحد الطرفين ذل ك بينم ا ل يس لتقري رهِ أي
ص فة إلزامي ة ألن مهم ة اللجن ة التوفيقي ة ى ي دراس ة الن زاع وتق ديم تقري ر عن و يتض من

مقترحات ,كما أن أعضاء اللجنة يتم اختيارىم سلفاً بموج أحكام المعاى دة قب ل ح دوث
النزاع(.)64
كم ا تختل ف اللج ان المش تركة ع ن لج ان التحقي ق م ن حي ث ك ون االخي رة مهمته ا س رد
الوق ائع وتفحص ها م ن دون إب داء ال رأي ف ي المس ؤولية ,ويك ون ذل ك م ن خ الل تقري ر
موض وعي ينط وي عل ى س رد الوق ائع وتت رك لل دولتين المتن ازعتين حري ة األخ ذ ب و وتس وية
خالف اتهم مباش رة أو عب ر التحك يم وتتص ف بأنه ا اختياري ة ول يس لتقريرى ا ص فة إلزامي ة
وتتكون وفق اتفاق خاص كتلك الصفات التي تضطلع بها اللج ان المش تركة ,لك ن ق رارات

األخيرة تكون ملزمة للطرفين(.)65

 -3ويذى رأي ثالث وىو الراجح بأن اللجان المشتركة ال تخرج عن كونها مفاوضات مباشرة
بين الدولتين المتنازعتين غير أنها تتميز بكونها تضم أفراداً من ذوي الكف اءة ف ي الموض وع

محل النزاع ,والسيما أنها تملك س لطة إص دار ق رارات معلق ة عل ى قب ول ال دول األط راف,

فض الً ع ن كونه ا ال تمتل ك اختصاص ات كتل ك الت ي تمارس ها ىيئ ات التحك يم والتوفي ق

والتحقي ق( .)66وبه ذا االتج اه ص نف د .عل ي ص ادق أب و ىي ف تل ك اللج ان ض من
المفاوض ات والت ي يقتص ر دورى ا ف ي دراس ة الن زاع وتق ديم تقري ر استرش ادي ح ول

الموضوع( .)67وبهذا المعنى ذى آخرون كالدكتور محمد صالح سفر(.)68
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وفي إطار االختالف ب ين المفاوض ات ب ين دولت ين و المفاوض ات الت ي تج ري ب ين دول ة
وإح دى المنظم ات الدولي ة أو اإلقليمي ة ,ف إن المفاوض ات ب ين دولت ين ى ي مفاوض ات ثنائي ة
تعكس إرادتين فقع في حين أن المفاوضات بين دولة ومنظمة دولة أو إقليمية وعلى الرغم من
أنه ا م ن الناحي ة النظري ة والعملي ة تعك س تف اوض ب ين إرادت ين (إرادة الدول ة و إرادة المنظم ة)
فعلى س بيل المث ال نج د أن المفاوض ات ب ين االتح اد األورب ي وبريطاني ا بش أن إنفص ال األخي رة
من اإلتحاد األوربي كانت مفاوضات جماعية ,حيث أن اإلتحاد األوربي ,وضع مباديء أساسية
للتف اوض م ع بريطاني ا تتمث ل ف ي أن و "ل ن يك ون ىنال ك أي مفاوض ات منفص لة ب ين ال دول

األعضاء والمملكة المتحدة على األمور التي تتعلق بانسحاب المملكة من االتحاد"(.)69

إال أن و ف ي كثي ر م ن األحي ان نج د بأن و يعك س ك ذلك مواق ف ال دول المنتمي ة لتل ك
المنظم ة ,فعل ى س بيل المث ال ف إن المفاوض ات ب ين تركي ا واالتح اد األورب ي عكس ت مواق ف
متناقضة للدول األعضاء حيال انضمام تركيا لالتحاد ,ففي الوقت الذي نجد فيو كل من فرنسا
وألماني ا والنمس ا كان ت ت رفض انض مام تركي ا لالتح اد األورب ي حي ث نج د ب أن ألماني ا برئاس ة

المستشارة أنجيال ميركل طرحت موضوع (الشريك المميز) ب دالً م ن العض وية الكامل ة ,وفرنس ا
التي رفض رئيس ها س اركوزي انض مام تركي ا لالتح اد ولكن و اقت رح تأس يس اتح اد البح ر األب يض
المتوسع الذي يتضمن تركيا( .)73أما النمسا فإن مستش ارىا سوش ل طال

خاصة) دون منحها العضوية(.)71

بم نح تركي ا (ش راكة

ومقاب ل ى ذه المواق ف المعارض ة نج د أن ىنال ك مواق ف مؤي دة النض مام تركي ا إل ى
االتحاد األوربي منها الموقف البريطاني وااليط الي ,حي ث أن بريطاني ا كان ت ت دعم بق وة سياس ة
االس تمرار بالتوس ع األورب ي ,وتع دىا إح دى أولوياته ا ,وبع د ف وز أردوغ ان بالرئاس ة ص رح وزي ر
الخارجي ة البريط اني (ديفي د ميليبان د) بأن و "م ن مص لحة أورب ا تش جيع تركي ا عل ى التق دم أكث ر
ف أكثر ف ي اتج اه العض وية ف ي اإلتح اد األورب ي بعك س م ا تفعل و اإلىان ات والس لوك الرفض ي

اللذان يسهمان في تعزي ز موق ف الق وميين المتش ددين داخ ل تركي ا"( .)72أم ا الموق ف االيط الي
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فإنو يؤيد انضمام تركيا إلى دول اإلتحاد األوربي ,بسب إيمانه ا بتع دد الثقاف ات ف ي أورب ا ,ب ل
إنها ترى أن رفض تركيا يُ َع ُّد نفياً ألسباب قيام اإلتحاد ذاتو(.)73
وعلي و يمك ن الق ول ب أن تع دد اإلرادات ق د ي ؤدي إل ى ع دم اإلتف اق أو إطال ة أم د

المفاوضات لعدم القدرة على الوصول إلى تسوية مقبولة من جميع األطراف.
مراحم عمهية املفاوضات  :اختلف الفقو بشأن تحدي د المراح ل الت ي تم ر به ا عملي ة التف اوض

إلى عدة اتجاىات ىي(:)74

أ -ذى جان من الفقو على تقسيمها إلى خمسة مراح ل  :األول ى االستكش اف وفيه ا ي تم
بلورة وفهم طرفي التفاوض وما يحتاجو كل منهما ,والثانية المساومة باختيار السبيل الذي
ي وفر مزاي ا ع دة ,والثالث ة مرحل ة ع رض الص فقة بش كل واض ح ,والرابع ة مرحل ة التس وية,
والخامسة مرحلة عرض المصادقة على االتفاق.
ب -ويذى جان آخر ومنهم د .أميمية الدىان إلى تقسيمها على خمسة مراحل أيضاً ىي :

األول ى مرحل ة اإلع داد للمفاوض ات وفيه ا ي تم مناقش ة ع دة أم ور كاألى داف وتحدي د
الموضوعات والطموحات ونوعية العالقات بين الطرفين وتوفير المعلومات وتحديد مك ان

وزمان المفاوضة وتحض ير ج دول األعم ال واالىتم ام بلغ ة المفاوض ة وغي ر ذل ك ,والثاني ة
مرحل ة إج راء المفاوض ات وتب دأ باجتماع ات تمهيدي ة ث م افتت اح المفاوض ات ث م االتف اق
عل ى اإلج راءات ث م مراع اة الق يم والمع ايير وص والً للمس اومة وبي ان االختالف ات ,والثالث ة

مرحلة إنهاء المفاوضات وفيها يتم تحضير مسودة االتفاق والتوقيع عليها ,والرابعة مرحل ة

تنفيذ االتفاق ,والخامسة مرحلة تقييم المفاوضات.
ج -في حين ذى جان آخر من الفقو وىم بيلي وت ارمر إل ى تقس يم المراح ل عل ى ث الث :
األولى مرحلة ما قبل المفاوض ات وفيه ا ي تم تحلي ل وجم ع المعلوم ات وتحدي د األى داف
المناسبة ,الثانية مرحلة االجتماع وفيها يج ري التق ديم والمناقش ة واالتف اق والثالث ة مرحل ة
م ا بع د المفاوض ات وفيه ا يب دأ االتف اق م ن عدم و وال ذي يتض من المس ائل الجوىري ة

والشكلية.
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ف ي تق ديرنا أن االتج اه األخي ر ى و ال راجح م ن حي ث م ا يج

أن تم ر ب و المفاوض ة

بخ الف االتج اىين الس ابقين ال ذين يخلط ان ب ين مرحل ة التف اوض ومرحل ة التوقي ع والمص ادقة
على االتفاق.
وأخي راً ينبغ ي اإلش ارة إل ى أن الق انون ال دولي ال يت دخل ف ي تنظ يم المفاوض ات ال م ن

حيث المكان الذي قد يجري في داخل إحدى الدول المتنازعة أو خارجها ,وكذلك م ن حي ث
عدم وجود فترة زمنية إلنجاز المفاوضات فقد تجري خالل ساعات أو قد تطول لتص ل أي ام أو
أش هر أو أع وام ,كم ا أن األط راف المتنازع ة له ا حري ة مطلق ة ف ي اختي ار األس الي والط رق
المناسبة إلجراء المفاوضات فقد تكون سرية أو علنية ,كما ليس لها شكل محدد ,فق د تج ري

بشكل شفوي أو تحريري( ,)75كما أن ما سبق دراستو يمثل قواعد استقر عليها العم ل ال دولي,
فضالً عن الفقو الدولي.

وف ي ض وء م ا تق دم ف َّ
إن المفاوض ات الدولي ة تمث ل تب ادل ال رأي ب ين شخص ين دولي ين

لتسوية نزاع قائم بحرية ,وإنها ضرورة م ن ض رورات أي كي ان دول ي لتب ادل المنفع ة عل ى أس اس
التراضي ,وأنها تؤكد المساواة ما ب ين األط راف المتنازع ة ,وتتص ف بالمرون ة والس رية والس رعة,
كم ا انه ا وس يلة يل زم الق انون ال دولي ب اللجوء اليه ا كم ا ى و ح ال س ائر الوس ائل الس لمية قب ل
تصاعد النزاع إلى نزاع مسلح.
كم ا أن الق انون ال دولي وأن أح اط المفاوض ات ب بعض األحك ام كتل ك المتعلق ة بوث ائق
التف ويض واحت رام مب دأ الس يادة اال أن و ال يت دخل ف ي تنظ يم المفاوض ات ال م ن حي ث المك ان
الذي قد يج ري ف ي داخ ل إح دى ال دول المتنازع ة أو خارجه ا ,وك ذلك م ن حي ث ع دم وج ود
فترة زمنية إلنجاز المفاوضات وتك ون س رية أو علني ة ,كم ا ل يس له ا ش كل مح دد ,فق د تج ري
بشكل شفوي أو تحريري ,وقد تكون ثنائية أو جماعية أو متعددة األطراف.
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اخلامتـــــــة

بعد االنتهاء من بحث موضوع (مبدأ التفاوض في العالقات الدولية) تم التوصل إلى
االستنتاجات والتوصيات االتية:
اوالً :االستنتاجات:

 .1يمثل التفاوض تبادالً للرأي بين شخصين دوليين لتسوية نزاع معين.

 .2للتفاوض ذاتية المرونة والسرية والسرعة واالستقاللية ,غير أن نجاحو يبقى مرتبطاً بوجود
توازن للقوى ,وكفاءة شخصية في المفاوض.
 .3يُ َع ُّد التفاوض وسيلة إلزامية وفقاً للقانون الدولي ,وذو طبيعة سياسية من حيث جوىرىا
بالنظر إلى عدم وجود قواعد موضوعية تنظم أسلوب وطريقة إجرائو .كما ال يستطيع أي
طرف إلزام الغير باللجوء إلى التفاوض قبل غيرىا من الوسائل.
 .4استقر العرف الدولي على أن يكون التفاوض ثنائياً عبر عقد اللقاءات أو تبادل المذكرات
عبر الوسيلة التقليدية أو الرقمية ,التي تمكن كل طرف من بيان رأيو بشكل صريح وال

يسمح بإنكار موقفهم ما دام ثابتاً ومكتوباً .واستقر ايضاً على أن يكون متعدد األطراف
يحضره بعض الدول التي لها مصلحة .وقد يكون جماعياً بواسطة المنظمات حينما يتجاوز
النزاع مداه ليمس مصالح دول عديدة.

 .5من الصع

حصر مراحل التفاوض ,التي قد تتسع أو تضيق على وفق الحالة القائمة.

كذلك ال يتدخل القانون الدولي في تحديد مكان التفاوض أو وقت انجازه.
ثانياً :التوصيات:

 .1ندعو المجتمع الدولي إلى إيجاد قواعد إرشادية تنظم إجراءات التفاوض ومكانو من اجل
تذليل العقبات التي تعترض الدول في ىذا الخصوص.
 .2من االفضل وجود نص في االتفاقيات الجماعية والثنائية يقضي بلزوم اللجوء إلى
المفاوضة قبل اللجوء إلى الوسائل االخرى وقبل الرجوع للمنظمة الدولية حفاظاً على
سيادة الدول.
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اهلــىامــش

( )1يوسف العاصي الطويل ,تطور الوسائل السلمية في القانون الدولي ,بحث منشور بتاريخ  6مايو
 2313على موقع الفكر الجديد االلكتروني.
( )2د .سهيل حسين الفتالوي ,المنازعات الدولية ,مطبعة جامعة بغداد ,1986 ,ص.53
( )3د .عصام العطية ,القانون الدولي العام ,دار ابن األثير للنشر والتوزيع ,الموصل  ,2333ص,153
.154
( )4المصدر نفسو ,ص.159-157
( )5سورة النحل ,االية (.)125
( )6سورة النساء ,ااية (.)139
( )7سورة ىود ,ااية (.)32
( )8لمزيد من التفصيل ينظر  :د .ىاشم يحيى المالح ,الوسيع في السيرة النبوية والخالفة الراشدة ,دار
ابن األثير للطباعة والنشر ,الموصل ,2335 ,ص  .292-285وجدير بالذكر أن المصطلح
الشائع لدى المسلمين منذ فجر اإلسالم للداللة على الحوار والتفاوض ىو المراوضة أو فن
المراوضة ,بمعنى تجاذبنا في البيع والشراء والمثل المبكر .ينظر  :د .محمد طلعت الغنيمي,
أحكام المعاىدات في الشريعة اإلسالمية (دراسة مقارنة) ,دار المعارف باإلسكندرية ,بال سنة نشر,
ص.68
( )9د .محمد طلعت الغنيمي ,مصدر سابق ,ص .68بيد أن اإلسالم حرم التفاوض مع األشخاص الذين
َّ ِ
ِ
س ُه ْم)
ال يلتزمون باالتفاقيات المعقودة معهم ,كما في قولو تعالى ( َوالَ تُ َجاد ْل َع ِن الذ َ
ين يَ ْختَانُو َن أَن ُف َ
سورة النساء /ااية ( ,)137مع العلم أن العرب المسلمين ال يلجئون للحرب إال بعد إجراء

مفاوضات مع العدو من أجل التسوية السلمية للنزاع .ينظر  :د .سبعاوي إبراىيم الحسن ,حل
النزاعات بين الدول العربية (دراسة في القانون الدولي) ,ط ,1دار الشؤون الثقافية العامة ,بغداد,
 ,1987ص.116
( )13جبران مسعود ,معجم الرائد (لغوي عصري) ,دار العلم للماليين ,بيروت ,بال سنة طبع,
ص.1413
( )11أمين أبو ريا ,مهارات التفاوض ,مركز تدري بترومين ,الرياض ,1989 ,ص.27
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( )12د .شوقي ناجي جواد ود .عباس غالي أبو ثمن ,التفاوض مهارة واستراتيجية ,ط ,1مطبعة الفنون,
بغداد ,1991 ,ص.42-43
( )13د .ىاشم الشاوي ,الوجيز في فن المفاوضة ,مطبعة شفيق ,بغداد ,ب.ت ,ص.36-35
( )14د .سبعاوي إبراىيم الحسن ,مصدر سابق ,ص.118
( )15د .علي صادق أبو ىيف ,القانون الدولي العام ,ط ,12منشأة المعارف باإلسكندرية,1966 ,
ص.733
( )16د .جابر إبراىيم الراوي ,المنازعات الدولية ,دار السالم للطباعة والنشر ,بغداد ,1978 ,ص.31
وبهذا المعنى اتجو جان

من الفقو كالدكتور سموحي فوق العادة الذي عبر عن ىذه الوسيلة

السلمية باصطالح " االتفاق المباشر " الذي تتوصل إليو الدولتان المتنازعتان نتيجة مفاوضات تتم
بالمراسلة أو في مؤتمر دولي .ينظر  :د .سموحي فوق العادة ,القانون الدولي العام ,ب.م,
 ,1963ص.768
(*) يكون النزاع دولياً اذا كان ىناك خالف ما حول مسألة تقع بين شخصين أو أكثر من اشخاص
القانون الدولي ,أما إذا كان أحد أطراف النزاع شخص غير دولي فال يُ َع ُّد دولياً كتلك التي تحصل
بين دولة وبين األجان  ,بينما كان المفهوم الكالسيكي للنزاع الدولي يجعل األخير مقصوراً على
الدول فحس  ,ىذا وتتخذ المنازعات الدولية عدة صور :أما أن تكون سياسية فيتم تسويتها عاد ًة
بالوسائل الدبلوماسية ,وأما أن تكون قانونية فيتم تسويتها بالوسائل القضائية ,لكن السؤال الوارد
لدينا ىو :ما ىو معيار التمييز بين المنازعات القانونية والمنازعات السياسية ؟ انقسم الفقو في
تحديد ذلك إلى ثالثة اتجاىات  :األول يرى في المنازعات القانونية بأنها قابلة للتسوية وفق
نصوص قانونية ,بينما ال تكون كذلك المنازعات السياسية ,والثاني يرى في المنازعات القانونية بأنها
قليلة األىمية تتصل بمسائل ثانوية ال تمس المصالح العليا للدولة بخالف السياسية ,والثالث يرى

أن المنازعات القانونية ترد على حقوق معينة ال تتصل بتعديل قانون قائم بخالف السياسية .ينظر :
د .محمد حافظ غانم ,مبادئ القانون الدولي العام ,دار النهضة العربية ,القاىرة,1967 ,
ص . 696-694ونرى تلك االتجاىات الثالثة جميعها مالزمة للتمييز بين المنازعة القانونية
والسياسية .كما تتخذ المنازعات صورة أخرى ظهرت بفضل عوامل التقدم العلمي والفني للدول
والمنظمات تدعى ب (المنازعات الفنية) التي يجري تسويتها عبر تشكيل لجان فنية متخصصة للدول
والمنظمات أو عن طريق محاكم متخصصة .ينظر  :سهيل حسين الفتالوي ,مصدر سابق ,ص,25
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 .29 ,26وفي مجال المفاوضات الدولية ال أىمية للتمييز بين أنواع المنازعات (قانونية – سياسية
– فنية) ,ألنها صالحة لتسوية جميع المنازعات الدولية بما فيها المواقف ,حيث إلرادة الدول دور
كبير في تسوية المنازعات .ينظر  :المصدر نفسو ,ص.52-53
( )17د .شوقي ناجي جواد وآخرون ,مصدر سابق ,ص.41 ,43
( )18د .سبعاوي إبراىيم الحسن ,مصدر سابق ,ص.119 ,118
( )19د .احمد ابو الوفا ,القانون الدولي والعالقات الدولية ,دار النهضة العربية ,القاىرة  ,2336ص
.491
( )23د .جمانة شومان ,المفاوضات الدولية ,سلسلة دراسات عراقية ( ,)24ط ,1بيروت ,بغداد,
 ,2339ص.39 ,38 ,37
( )21لمزيد من التفصيل ينظر  :د .سموحي فوق العادة ,مصدر سابق ,ص 783-769ن د .علي صادق
أبو ىيف ,مصدر سابق ,ص 733-731ن د .جابر إبراىيم الراوي ,مصدر سابق ,ص.39-31
( )22د .جمانة شومان ,مصدر سابق ,ص .39 ,38 ,37تجدر اإلشارة إلى أن الوسيع يلجأ إلى عدد
من األدوات التي تمكنو من القيام بمهمتو في تقري

وجهات النظر بين األطراف المعنية بالتفاوض

وىي تنقسم إلى مجموعتين األولى تضم الجدل واإلقناع والثانية أدوات التأثير (مكافآت – وعود –
تحذير وتحديد – الخ) ,وكون الوساطة ىي محاولة لتقري

وجهات النظر بين األطراف المتفاوضة

فإن من المنطق أن تعتمد بدرجة كبيرة على اإلقناع واكتشاف البدائل ,وقد يمارس الوسيع اذا كان
دولة عظمى طرق غير مشروعة كالواليات المتحدة إذ استخدمت التهديد في مراحل عديدة من
المفاوضات اإلسرائيلية – الفلسطينية ,أي تأخذ الوساطة شكل تدخل سلبي يقصد بو التأثير في
السلوك التفاوضي لألطراف لمنع الوصول إلى اتفاق أو للتأثير على شكل ومضمون االتفاق ,لذلك
من المهم جداً أن يحتاط المفاوض من ىذا النوع ومن أمثلة ذلك محاوالت كل من فرنسا وإسرائيل

للتأثير على المملكة المتحدة خالل مفاوضات الجالء  1954-53إلقناعها بعدم االنسحاب من

مصر والتخلي عن قاع دة قناة السويس حيث كان لهم أىدافهم ,ففرنسا تخشى من توجهات الرأي
العام المصرية بأىمية استعادة قناة السويس وإسرائيل كانت تأمل إبقاء القوات البريطانية كعنصر
عازل بينها وبين مصر .ينظر :المصدر نفسو ,ص.49 ,48
( )23د .سبعاوي إبراىيم الحسن ,مصدر سابق ,ص.119
( )24د .عصام العطية ,مصدر سابق ,ص 583ن د .ىشام الشاوي ,مصدر سابق ,ص.36 ,35
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( )25د .ىشام الشاوي ,مصدر سابق ,ص .68 ,67وىو ما يجعل المفاوضات محدودة الفائدة وتتوقف
في الواقع على الروح التي تسود المفاوضات وعلى تكافؤ القوى السياسية المتنازعة ,وإال بقيت
الدول الصغيرة تحت رحمة الدول العظمى .ينظر  :شارل روسو ,القانون الدولي العام ,ترجمة :
شكر ان خليفة وعبد المحسن سعد ,المؤسسة األىلية للطباعة والنشر ,بيروت,1982 ,
ص.275
( )26د .ظافر ناظم سليمان ,دور ناظم سليمان ,دور الجامعة في تسوية النزاعات العربية ,جامعة الدول
العربية في عصر التكتالت اإلقليمية ,بيت الحكمة ,بغداد ,2332 ,ص.245
( )27د .احمد ابو الوفا ,مصدر سابق ,ص .392


حروب القد  :ىي الحروب التي وقعت بين أيسلندا وانكلترا حول حقوق الصيد البحري وتحديد
الحد البحري لدولة أيسلندا ,وقد سميت بهذا االسم نسبة إلى أسماك القد التي كان يتم اصطيادىا
بكثرة في ىذه المياه.

(28) Tanya Alfredson et. al, Negotiation theory and practice , Food and
agricultural organization of the United Nation , Italy , January / 2008 ,
P.11

( )29ن .مارك الم و جون ل .قراىام ,الصين اان  :ممارسة األعمال واألنشطة التجارية في أكثر أسواق
العالم قوة ونشاطاً وحيوية ,ترجمة  :نور الدائم بابكر عبد ان ,العبيكان للنشر ,المملكة العربية
السعودية ,2312 ,ص.217

(30) Roger Fisher and William Ury , Getting to yes : Negotiating an agreement
without giving in , Random house business books , United Kingdom , 1983 ,
PP. 4-5.

( )31د .شوقي ناجي جواد وآخرون ,مصدر سابق ,ص 23-19ن د .ىشام الشاوي ,المصدر السابق,
ص.134 ,16 ,15
( )32المادة ( 2ف )4-3من ميثاق االمم المتحدة لسنة .1945
( )33د .سبعاوي إبراىيم الحسن ,مصدر سابق ,ص.127
( )34د .سبعاوي إبراىيم الحسن ,مصدر سابق ,ص .127
( )35المصدر نفسو ,ص.122 – 123
( )36د .محمد المجذوب ,القانون الدولي العام ,ط ,6منشورات الحلبي ,2337 ,ص.593
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( )37د .محمد صالح سفر ,منظمة األمم المتحدة (خلفيات النشأة والمبادئ) ,دار الفتح للنشر
والتوزيع ,قطر ,1997 ,ص.142
( )38د .علي صادق أبو ىيف ,مصدر سابق ,ص.733
( )39عرفت اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات لعام  1969وفق المادة ( )2منها وثيقة التفويض بأنها (تلك
الوثيقة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة والتي تعين شخصاً أو أشخاصاً لتمثيل الدولة في

التفاوض أو في قبول نص معاىدة أو في إضفاء الصفة الرسمية عليو أو في التعبير عن ارتضائها
بمعاىدة أو في القيام بأي عمل آخر يتعلق بالمعاىدة).
( )43المادة ( )2من االتفاقية نفسها.

( )41د .سعدي بسيسو ,محاضرات في القانون الدولي ,بال مكان للنشر وال سنة للطبع ,ص .75مع
العلم أن وثيقة التفويض تكون الزمة عند إتباع أسلوب اللقاءات في المفاوضات من دون تلك
المتعلقة بأسلوب تبادل المذكرات الدبلوماسية بين األطراف المتنازعة .ينظر  :د .سبعاوي إبراىيم,
مصدر سابق ,ص.123-122
( )42د .محمد المجذوب ,مصدر سابق ,ص .594أما إذا فشلت المفاوضات فإن األطراف المتنازعة
أما أن تصدر بياناً تعترف فيو بإخفاقها أو أن تترك األمر مفتوحاً لمعاودة التفاوض أو العتماد وسيلة
أخرى لتحقيق التسوية .ينظر  :المصدر نفسو ,الصفحة نفسها.

( )43المادة ( )7من اتفاقية فيينا لقانون المعاىدات لعام .1969
( )44د .محمد حافظ غانم ,دراسة ألحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالمعاىدات وتطبيقاتها في الوطن
العربي ,دار النهضة العربية ,القاىرة ,1961 ,ص.46-45
( )45البند سادسا من المادة االولى من قانون عقد المعاىدات رقم  35لسنة  2315منشور في الوقائع
العراقية العدد  4383في .2315/13/12
( )46المادة  5البند اوال  /يمثل رئيس مجلس الوزراء جمهورية العراق بحكم منصبو دونما حاجة إلبراز
وثائق التفويض لغرض القيام باألعمال المتعلقة لعقد المعاىدات.
ثانيا  /يُ َع ُّد وزير الخارجية ممثال لجمهورية العراق بحكم منصبو دونما حاجة إلى ابراز وثائق تفويض لغرض
التفاوض في شأن عقد المعاىدة .قانون عقد المعاىدات رقم  35لسنة .2315

( )47د .محمد صالح سفر ,مصدر سابق ,ص.142
( )48د .جابر إبراىيم الراوي ,مصدر سابق ,ص.32
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( )49د .سبعاوي إبراىيم الحسن ,مصدر سابق ,ص.124-122
( )53د .محمد صالح سفر ,مصدر سابق ,ص.143 ,142
( )51د .علي صادق أبو ىيف ,مصدر سابق ,ص.731
( )52المصدر نفسو ,ص.731 ,733
( )53د .سعدي بسيسو ,مصدر سابق ,ص.76
( )54د .سهيل حسين الفتالوي ,مصدر سابق ,ص.53
( )55د .محمد المجذوب ,مصدر سابق ,ص.594

( )56مشار إليو في  :د .محمد صالح سفر ,مصدر سابق ,ص.143
( )57المصدر نفسو ,ص.144
( )58د .سبعاوي إبراىيم الحسن ,مصدر سابق ,ص.125
( )59المصدر نفسو ,ص.126
( )63د .محمد حافظ غانم ,القانون الدولي العام ,مصدر سابق ,ص 697ن د .علي صادق أبو ىيف,
مصدر سابق ,ص.743 ,742
( )61د .سبعاوي إبراىيم الحسن ,المصدر السابق ,ص.126
( )62المصدر نفسو ,ص.126
( )63د .علي صادق أبو ىيف ,مصدر سابق ,ص.741
( )64د .شارل روسو ,مصدر سابق ,ص 283ن د .سموحي فوق العادة ,مصدر سابق ,ص.779-778
( )65د .شارل روسو ,المصدر السابق ,ص .279وتجدر اإلشارة إلى أن التحقيق كوسيلة لحل
بناء على اقتراح روسيا ,ثم صيغت قواعده في اتفاقية الىاي
المنازعات ظهر في مؤتمر الىاي األول ً

الثانية المعقودة بتاريخ  18تشرين األول  ,1937وطبقت ألول مرة في قضية  Dogger Bankأو

حيادي ىول  Hullعام  1934وعلى أثرىا نظمت طريقة التحقيق سنة  .1937لمزيد من التفصيل
ينظر  :د .شارل روسو ,المصدر السابق ,ص  .283 ,279أما التوفيق فظهر بعد عام  1919عن
طريق عدد من المعاىدات الثنائية والجماعية كالمعاىدة البلطيقية المؤرخة في  17كانون الثاني
 1925واالتفاقية العامة للتوفيق بين الدول األمريكية عام  1929ومعاىدة عدم االعتداء والتوفيق
بين دول أمريكا الجنوبية والمعروفة بالميثاق عام  .1932ينظر  :د .سموحي فوق العادة ,المصدر
السابق ,ص.778
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( (1) )66د .سبعاوي إبراىيم الحسن ,مصدر سابق ,ص.127 ,126
( (1) )67د .علي صادق أبو ىيف ,المصدر السابق ,ص.733
( (1) )68د .محمد صالح سفر ,مصدر سابق ,ص.142
(69) European Council , Special meeting of the European Council (Art.50) ,
EUCO XT 20004/17 , Brussels , 29/April/2017 , P.3.
(70) European Union center of North Carolina , Turkeys quest for EU
membership , EU briefing , March/2008 , PP. 5-6.

( )71حسين طالل مقلد ,تركيا واإلتحاد األوربي  :بين العضوية والشراكة ,مجلة جامعة دمشق للعلوم
اإلقتصادية والقانونية ,العدد  ,1المجلد  ,26جامعة دمشق ,سوريا ,2313 ,ص.366
( )72المصدر نفسو ,ص.336
( )73حيدر جاسم محمد ,واقع السياسة الخارجية التركية حيال اإلتحاد األوربي ومستقبلها ,رسالة
ماجستير غير منشورة مقدمة إلى جامعة الشرق األوسع ,األردن ,2314 ,ص.86
( )74د .شوقي ناجي جواد وآخرون ,مصدر سابق ,ص.63-61
( )75د .محمد المجذوب ,مصدر سابق ,ص.593 ,592
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املصـــــــادر

 المصادر العربية :
اوالً :المعاجم :

 .1جبران مسعود ,معجم الرائد (لغوي عصري) ,دار العلم للماليين ,بيروت ,ب.ت.

ثانياً :الكت :
 .1أمين أبو ريا ,مهارات التفاوض ,مركز تدري بترومين ,الرياض.1989 ,
 .2د .احمد ابو الوفا ,القانون الدولي والعالقات الدولية ,دار النهضة العربية ,القاىرة
.2336
 .3د .جابر إبراىيم الراوي ,المنازعات الدولية ,دار السالم للطباعة والنشر ,بغداد,
.1978

 .4د .جمانة شومان ,المفاوضات الدولية ,سلسلة دراسات عراقية ( ,)24ط ,1بيروت,
بغداد.2339 ,
 .5د .سبعاوي إبراىيم الحسن ,حل النزاعات بين الدول العربية (دراسة في القانون
الدولي) ,ط ,1دار الشؤون الثقافية العامة ,بغداد.1987 ,
 .6د .سعدي بسيسو ,محاضرات في القانون الدولي ,مطبعة التفيض ,بغداد .1949
 .7د .سموحي فوق العادة ,القانون الدولي العام ,ب.م.1963 ,
 .8د .سهيل حسين الفتالوي ,المنازعات الدولية ,مطبعة جامعة بغداد.1986 ,
 .9د .شوقي ناجي جواد ود .عباس غالي أبو ثمن ,التفاوض مهارة واستيراتيج ,ط,1
مطبعة الفنون ,بغداد.1991 ,
 .13د .ظافر ناظم سليمان ,دور الجامعة في تسوية النزاعات العربية ,جامعة الدول العربية
في عصر التكتالت اإلقليمية ,بيت الحكمة ,بغداد.2332 ,
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Abstract
Negotiation is an exchange of opinion between two international
persons to settle a particular dispute. It is characterized by flexibility,
confidentiality, promptness and independence.
Negotiation is a mandatory method in accordance with
international law, and it is of a political nature at the same time. Any
party may not be able to obligate the other party but by returning to
negotiations .
Negotiation shall be either between two parties only, it may be
multilateral, or it may be through organizations. It is not easy to
define the stages of negotiation, nor does the law intervene in
determining the place of negotiation or the time of its completion.
The research is based on the assumption that the greater the
importance of negotiations in the area of settling international
disputes, the narrower the means of intervention in the internal affairs
of the parties will be, as a flexible means of enhancing their
independence in resolving the dispute and vice versa.
In addition, the existence of such rules may organize the initiative
procedures necessary for holding negotiation the holding of
negotiations.
While the absence of such rules may prevent holding this
negotiation.
In order to meet the requirements of the subject matter, we
divided the research into a prelude to the historical development of
international negotiation and to two topics: the first is the concept of
the principle of negotiation in international relations. The second is
the provisions of negotiation in international relations. The research
concludes with the most important results and recommendations.
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