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 (Diplomacy) الدبلوما�سية
عالقاهتا  الدول  عربها  تقيم  التي  الكاملة  العملية  هي  الشامل  معناها  يف  الدبلوماسية 
اخلارجية. إهنا وسيلة احللفاء للتعاون، ووسيلة اخلصوم حلل النزاعات دون اللجوء إىل القوة. 
فالدول تتواصل وتساوم وتؤثر إحداها يف األخرى وحتل خالفاهتا بواسطة الدبلوماسية. ومن 
املهم أن نعرف أن املواجهات اخلطرية بني القوى العظمى منذ عام 1815 والتي انتهت بالقوة، 
ال تبلغ إال 10 يف املئة من إمجايل املواجهات، وجيري عمل العالقات الدولية العادي من خالل 

أداة الدبلوماسية السلمية.

ويف معناها الضيق، الدبلوماسية هي تطبيق السياسة اخلارجية، وهي خمتلفة عن عملية 
صنع السياسة. قد يؤثر الدبلوماسيون يف الساسة، لكن مهمتهم األساسية هي التفاوض مع 
يف  بالدهم  باسم  رسميون  متحدثون  واملبعوثون  والوزراء  فالسفراء  األخرى.  الدول  ممثيل 
اخلارج، وهم األدوات التي حتافظ هبا الدول عىل االتصال املبارش والدائم يف ما بينها. وعىل 
الرغم من أن الرسائل رسيعة الوصول من دولة إىل أخرى يف أيامنا هذه، تستطيع اللقاءات 
التبادل الدبلومايس. فالدبلوماسية  الشخصية وجهًا لوجه أن تضيف خصوصية وصدقًا إىل 
وبقاء  السفراء  تبادل  ذلك  ومن  الدول،  بني  الرسمي  التواصل  من  دائم  نظام  هي  الرسمية 
السفارات يف العواصم األجنبية وإرسال الرسائل بواسطة مبعوثني مؤهلني رسميًا واملشاركة 

يف املؤمترات واملفاوضات املبارشة األخرى.

وتنبع أمهية الدبلوماسية من واقع أن معظم السياسات اخلارجية حُتدد عمومًا من دون وضع 
القائم.  الوضع  مع  متأقلمة  السياسات  هذه  جيعل  أن  البارع  الدبلومايس  وعىل  لتطبيقها.  تدابري 

مركز اخلليج لألبحاث                  203



204                   مركز اخلليج لألبحاث

الدبلوماسية

كذلك، هنالك مناسبات عدة تربر فيها حيثيات وضع معني اختاذ تدابري معارضة للسياسة العامة 
هي  وقلة  املجال.  هذا  يف  الدبلوماسيني  مسؤوليها  حكمة  عىل  غالبًا  الدولة  تعتمد  وهلذا  املتبعة، 
احلكومات التي تتبع سياسة متامسكة متامًا حيركها صوت واحد، لذا يقع عىل عاتق الدبلوماسيني أن 
يوفقوا بني األصوات املتنافسة وأن جيعلوا سياسة دولتهم اخلارجية متامسكة وواضحة ومفهومة.

للدبلوماسية وجهان؛ فهي الوسيلة التي تدافع هبا الدولة عن نفسها وتشكو مهومها إىل العامل، 
وهي أيضًا إحدى الوسائل األساسية للتوفيق بني خمتلف املصالح القومية املتنافسة. بمعنى آخر، 
هتدف الدبلوماسية إىل تلبية أهداف الدولة املعنية مع احلفاظ عىل النظام العاملي. إهنا األداة التي 
تستخدمها الدول للوصول إىل أهدافها من دون إثارة عداء الدول األخرى. وعىل الدبلوماسيني 

دائاًم أن حيافظوا عىل احلاجة إىل محاية مصالح دولتهم ويتجنبوا النزاع مع الدول األخرى.

تطبيق  إجيابية،  صورة  تقديم  املعلومات،  مجع  رئيسة:  وظائف  ثالث  للدبلوماسية 
االقتصاد  وحالة  املحلية  السياسية  القيادة  تفكري  حول  املعلومات  السفارة  جتمع  السياسة. 
املحيل وطبيعة املعارضة السياسية. وهذه األمور كلها مهمة ألهنا تساعد عىل التنبؤ باملشكالت 
بمنزلة  الدبلوماسيون  املمثلون  وُيَعـد  اخلارجية.  السياسة  يف  التغريات  واستباق  الداخلية 
»عيون حكومتهم وآذاهنا«، إذ إن رسائلهم وتقاريرهم جزء من املواد األولية التي تبنى عليها 
السياسة اخلارجية. كام هتدف الدبلوماسية إىل توفري صورة مستحبة عن الدولة. واليوم، تتيح 
االتصاالت احلديثة تكوين أفكار واختاذ مواقف حول العامل، وتتمتع الدول بأنظمة عالقات 
األجنبية  السفارات  وتزود  دويل.  تأييد  حمط  وسياساهتا  أعامهلا  جعل  إىل  هتدف  واسعة  عامة 
منها.  التخلص  أو  السلبية  الدعاية  جتنب  وحتاول  رسمية  بتفسريات  املحلية  اإلعالم  وسائل 
وأخريًا، يدير الدبلوماسيون برامج الدولة يف اخلارج؛ إذ يفاوضون يف مسألة احلقوق العسكرية 
ويسهلون االستثامر األجنبي والتجارة ويرشفون عىل توزيع املساعدات االقتصادية ويوفرون 

املعلومات واملساعدة التقنية.

يقول بعض العلامء إنه مع مرور الزمن، قلت أمهية السفراء الرسميني عىل نحو ملحوظ. 
السياسة  لتطبيق  بالسلطة واألهلية  يتمتعون  السفراء  بدائيني، كان  والتواصل  السفر  فحني كان 
يعودوا  أو  تعليامت جديدة  يتلقوا  أن  يقيمون يف اخلارج لسنوات عدة من دون  اخلارجية. وقد 
يوميًا،  الرسائل والتعليامت  إىل اخلارج عددًا كبريًا من  املبعوثون  فيتلقى  اليوم،  أما  ديارهم.  إىل 
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واضعو  يتفاوض  ما  وغالبًا  اهلاتف.  عرب  مبارشة  اآلخر  مع  أحدهم  الدول  رؤساء  ويتواصل 
السياسات الرفيعو املستوى مبارشًة بعضهم مع بعض )دبلوماسية القمة(، أو يرسلون مبعوثني 
خاصني )دبلوماسية املكوك(. لقد جعل هنري كيسنجر، وزير اخلارجية يف عهد الرئيسني نيكسون 
وفورد، دبلوماسية املكوك فنًا راقيًا يف السبعينيات. ونتيجة لذلك، أصبح السفري أقل أمهية يف عامل 

“السياسات العليا”، وال سيام يف جمال األمن العسكري، مقابلًة بام كان عليه يف املايض. 

ل نظام الدولة القديم املرتكز  التبعية املتبادلة بني الدول وحتوُّ من جهة أخرى، إن نمو 
األطراف  متعدد  الدبلوماسية  أسلوب من  بظهور  إىل جمتمع دويل شامل، ساهم  أوروبا  عىل 
أكثر فأكثر. فاإلدارة املتعددة األطراف مهمة يف مسائل عدة متعلقة باالتفاقيات التعاونية بني 
األسلحة  ومراقبة  النووية  األسلحة  كانتشار  عدة  جماالت  يف  احلال  هي  وهذه  احلكومات. 
حكومية  ومنظامت  املتحدة  األمم  وتدعو  اإلرهاب.  عىل  والقضاء  التجارية  والتنظيامت 
إىل  والبيئة، إضافة  السكاين  الغذاء والنمو  إىل مؤمترات دورية ملعاجلة مشكالت  بينية أخرى 
مشكالت أخرى ذات طابع عاملي. وبام أن معظم البلدان األقل تطورًا تقوم باجلزء األكرب من 
اتصاالهتا الدبلوماسية يف األمم املتحدة، فإن مشكالت دبلوماسية حديثة كثرية تتم معاجلتها 

يف هذا املنتدى املتعدد األطراف.

انظر أيضًا: األزمة؛ االعرتاف؛ التبادلية؛  حتالف القوى؛ التعددية؛ سوء اإلدراك؛ عامل 
يس إن إن؛ العوملة؛ القانون الدويل؛ املجتمع الدويل.
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