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 المستخلص

 تسعى إلى تحقيق ومن خالل تلك الوسائلترتكز على عدد من الوسائل للدولة إن السياسة الخارجية 

ية على اعتبار أن الدبلوماس ذلك الدبلوماسية هذه الوسائل أهم ومنأهدافها الخارجية بما يحفظ المصلحة الوطنية، 

عن  لفتختأخرى  أشكال برزت الدولية،للمتغيرات  استجابة   ،لذا. أكثرها فاعلية في رسم السياسة الخارجية

 جةنتي ظهرتالتي والدبلوماسية البرلمانية بسمي يما  األشكالهذه  أبرز، ومن الرسمي العمل الدبلوماسي

 .يةالدول المستجداتولتحديات ل

 نتيجةوصلت إلى درجة عالية من التعقيد،  يةالعالقات الدولإذ أن مشكلة هذا البحث تكمن في أن 

بعض المؤسسات لممارسة العمل  لعالقات الدولية، لذا ظهرتفي االعالمية التي تؤثر والتحديات المستجدات 

لى تسليط برلمانية. ويهدف البحث إالدبلوماسي كالسلطة التشريعية والتي نتج عنها ما يطلق عليها الدبلوماسية ال

إلى دورها في حل النزاعات اإلقليمية  ضافة  إالضوء على دور الدبلوماسية البرلمانية في السياسة الخارجية 

تعارض بين عمل الدبلوماسية البرلمانية  عدم وجوداالستنتاجات أهمها:  عدد منتوصل البحث إلى وقد  والدولية.

ن الواقع يتطلب من المجتمع الدولي التركيز بشكل إلى أوبناء على ذلك يوصي البحث  .والدبلوماسية الرسمية

 كأحد أهم آليات رسم السياسة الخارجية في الوقت الراهن. أكبر على الدبلوماسية البرلمانية

 

 .دوليةالالدبلوماسية، الدبلوماسية البرلمانية، السياسة الخارجية، النزاعات، العالقات  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

        A Foreign policy is based on several tools to achieve its external goals and 

preserve the national interest. Diplomacy is the most important tool because it is the 

most effective way in shaping foreign policy. Therefore, in response to international 

changes, other forms have emerged that differ from official diplomatic work, and it 

is called parliamentary diplomacy. 

 This research discusses the complexity in international relations, because of the 

global developments, so some institutions have emerged to practice the diplomatic 

work such as the legislative authority, which resulted in the so-called parliamentary 

diplomacy. The research also aims to shed light on the role of parliamentary 

diplomacy in foreign policy in addition to its role in resolving regional and 

international conflicts. The research concluded: There is no contradiction between 

the work of the parliamentary diplomacy and official diplomacy. Accordingly, this 

research recommends that reality require the international community to focus more 

on the parliamentary diplomacy to resolve regional and international disputes. 

 

 Keywords: Diplomacy, Parliamentary Diplomacy, Foreign Policy, Conflicts, 

International Relations. 
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 المقدمة:. 1

خارجي من أجل تحقيق أهدافها التي تسعى إليها في تعاملها العمل لل ا  برنامجكل دولة من الدول تمتلك 

ل والوسائ ،حمايتها إلىالدول ويشكل هذا البرنامج خدمة للمصالح التي تسعى  ،مع الوحدات الدولية األخرى

 Foreign“الخارجية السياسة وهو ما يطلق عليه  والمبادئ التي تؤمن بها، ،في هذا الشأن التي تراها مناسبة

policy” يعمل على توجيهها وصناعتها رأس السلطة التنفيذية في كثير من دول العالم. التي 

ا  مهما  من جانب المستمن التطورات التي  ا  حيث شهدت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية كثير

ختص ت الجوانب بالجانب العسكري أضحت قضية ذات متنوعة مقيدةالسياسة الخارجية بعد أن كانت  جوانب

بالمجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ومع هذه التطورات التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية إال 

أنه ما زالت السلطة التنفيذية مسيطرة على صناعة السياسة الخارجية من أجل التكيف مع المستجدات الدولية، 

 ،صانع ومتخذ القرار دورا  رئيسيا  في هذا الجانب مرتكزا  على البيئة المحلية والخارجيةتلعب شخصية لذا 

ناهيك عن تصوراته عن كثير من القضايا العالمية وهو ما ينتج عنه شخصنة السياسة الخارجية. وعادة  من تسند 

ج العمل لوماسية األداة السلمية لتنفيذ برنامعملية تنفيذ السياسة الخارجية لمؤسسات رسمية ومن هنا تعتبر الدب

ة وقد تستخدم هذه الوسيل ،تستطيع تحقيق السالم واألمن الدوليينالخارجي ألي دولة ومن خالل هذه الوسيلة 

 لتخفيف حدة التوتر بين الدول خالل األزمات الدولية.

في  سا  أصبحت العبا  رئي لتيبعض الهيئات الرسمية كالسلطة التشريعية ال واضح أضافة  إلى ظهور دور

جموعة من المهام في إطار العمل وذلك عبر قيامها بمممارسة السياسة الخارجية من خالل العمل الدبلوماسي 

تعتبر من أهم ممارسات العمل الدبلوماسي البرلماني.  ومن أهم األعمال التي التي متعدد األطراف أو الثنائي و

تقوم بها السلطة التشريعية في هذا الجانب توضيح اآلراء والمواقف عن بعض القضايا الداخلية والخارجية 

رأي لالسعي من أجل الحصول على الدعم وكسب ود ومساندة اوتوثيق العالقات بين الوحدات الدولية وكذلك 

افة  ضيد المحافل البرلمانية الدولية، إعلى صع مساعيهاالعام لبعض القضايا المحلية التي تدافع عنها من خالل 

 إلى تقديم المبادرات لدخول بين األطراف المتصارعة أو السعي إلى فض النزاعات بين األطراف المتنازعة.

م للقيام بالمهام المخولة لها في المجال الدولي وترتكز الدبلوماسية البرلمانية على سياسة واضحة المعال

وذلك  ،لدفاع عن كثير من القضايا العالمية واإلقليمية مثل قضايا محاربة اإلرهاب والتسلح وايضا  قضايا الفساد

  من خالل مساهمتها في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة واالرتكاز على وسائل محددة للتحرك العالمي.
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روز الدور الذي تلعبه السلطة التشريعية في المساهمة في صنع السياسة الخارجية في إطار حيث أن ب

يظهر من خالل ممارسة الدبلوماسية البرلمانية في تنفيذ السياسة الخارجية للدولة إضافة  الدبلوماسية البرلمانية 

 الدولية المتفق عليها عالميا .إلى الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية من خالل االتفاقيات واألعراف 

 

 إشكالية البحث: 2.1

تكمن إشكالية هذا البحث في أن العالقات بين الوحدات الدولية وصلت إلى درجة متقدمة من التعقيد، 

لى العالقات ع أو غير مباشر من التغييرات والمستجدات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر ا  حيث يشهد العالم كثير

، وكل هذا المستجدات البعض اآلخرر دور لبعض المؤسسات وتراجع دور ووظه ،بين وحدات المجتمع الدولي

التي يشهدها المجتمع الدولي ما هي إال طريق للوسيلة الدبلوماسية التي تشكل أبرز الوسائل في تحقيق السياسة 

ومن هنا ظهرت أدوار لبعض المؤسسات لممارسة  ،يالمجتمع الدول وحداتالخارجية وإدارة العالقات بين 

 شكاليةكن طرح إويم رلمانية.بالعمل الدبلوماسي كالسلطة التشريعية والتي نتج عنها ما يطلق عليها الدبلوماسية ال

 :البحث في صورة التساؤالت اآلتية

 الدبلوماسية البرلمانية؟ما هي طبيعة  -1

 ؟السياسة الخارجيةعلى صعيد  البرلمانية تلعبه الدبلوماسية يمكن أن ما هو الدور الذي -2

 ؟لدبلوماسية البرلمانية في حل النزاعات اإلقليمية والدوليةالمحتمل ل دورالما هو  -3

 

 أهداف البحث: 3.1

 تتمثل أهداف البحث فيما يلي:

 .البرلمانية الدبلوماسيةالتعرف على ما هية  -1

 .تنفيذ السياسة الخارجية للدولالتعرف على دور الدبلوماسية البرلمانية في  -2

 دور الدبلوماسية البرلمانية في حل النزاعات اإلقليمية والدولية.التركيز على  -3
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 . أهمية الموضوع:4.1

فيذ السياسة تنصياغة والبحث بالتحديد إلى تنامي دور الدبلوماسية البرلمانية في هذا تكمن أهمية موضوع 

الخارجية للوحدات الدولية، أمام التقدم الرقمي الهائل في العالقات بين وحدات المجتمع الدولي ال سيما على 

إلى سهولة التنقل واتصال البرلمانيين في دول العالم بشكل مرن في مستوى االتصاالت، مما أعطى الفرصة 

لبحث اهذا ، كما تنبع أهمية للدول السياسة الخارجيةهداف طرح ومناقشة كثير من القضايا العالمية  لتحقيق أ

، في حلحلت كثير من القضايا على المستويين اإلقليمي والدوليالذي تلعبه المؤسسات التشريعية الدور  أهمية من

 خصوصا  فيما يتعلق بتحقيق األمن والسلم وصونهما والوقاية من النزاعات الدولية.  

 

 المنهجية المتبعة: 5.1

داية  بيعتبر هذا البحث من الدراسات الوصفية التي تسعى إلى تحديد إطار هذا البحث بكل معطياته 

ي يتدخل فيها التالممارسات بالتعرف على دور الدبلوماسية البرلمانية في السياسة الخارجية للدولة وحتى معرفة 

وصفي حيث استخدم المنهج ال ،المنهج الوصفي لذا اعتمد هذا البحثالبرلمان لتنفيذ السياسة الخارجية لدولة ما. 

وكذلك استخدم الباحث منهج صنع القرار السياسي لتفسير  على اعتبار أنه األداة األكثر توضيحا  لهذا الموضوع.

عملية صنع السياسة الخارجية التي تعمل عليها المؤسسات الرسمية لدولة ما في تنفيذ سياستها الخارجية في 

ة فقط بل على السلطة التنفيذي ا  تحليل عملية ممارسة السياسة الخارجية قاصر ولم يعد ،اإلقليميالمحيط الدولي و

في ممارسة السياسة  ا  هام ا  شملت بعض مؤسسات الدولة الرسمية مثل السلطة التشريعية التي تلعب دور

 الخارجية من خالل الدبلوماسية البرلمانية في إطار العمل الثنائي أو الجماعي بين أعضاء المجتمع الدولي.

 

 مفهوم الدبلوماسية البرلمانية:. 2

 أنّها الوسيلة التي يتمّ عبرها التأثير على القرارات والتصرفات السياسيةبيطلق على  مصطلح الدبلوماسية 

عد ،  وتالتي تتخذها دولة ما سلميةالسلوكيات الللدولة، وذلك من خالل المحادثات، والتفاوض، أو غيرها من 

يخي  تارعصر النهضة في أوروبا، أما من  حيث الجانب ال حصيلةالممارسات الدبلوماسية بصورتها الحديثة 

حيث  السيادة، ب التي تتمتعلمفهوم للدبلوماسية فإنّها تهتم بإدارةَ العالقات الرسمية بين وحدات المجتمع الدولي 

 ، في النظام الدولي دولال كافةلدى  للدبلوماسي اعتمدت العمل المنصرم في القرن  روباوأأن 
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 طلحمصيشير حيث ، وغيرها، العالميةالمؤتمرات اجتماعات القمة، و شمَل الدبلوماسي لي العملواتّسع 

ألخرى ا يةالدولالوحدات التفاوض، والحوار مع  على صالحيات  القدرة والإلى الّشخص الذي لديه  "الدبلوماسي"

رشيد، )العالقات السياسية واالقتصادية بين دولته والدول األخرة المعتمد لديها ضافة  إلى تنمية، إبالنيابة عن دولته

 .( 47، ص2017

 ”Diploma"  من الكلمة اليونانية  "دبلوما اشتقت”Diplomacy“    حيث أن أصل مفهوم الدبلوماسية

أي الوثيقة المطوية، وبالتالي فأن الوثيقة المطوية تعتبر تصريح سفر لحاملها، وقد ظهر المفهوم لإلشارة إلى  “

 بحما بعد أصالدبلوماسية في لذا فإن مصطلحمتيازات، الا هذهعلى األمراء   -في إطارها -حصل الوثائق التي 

" دبلوماسي" الجديد الفرنسي المفهومفي القرن الثامن عشر حيث ظهر ، بين الوحدات الدوليةبالعالقات  مرتبطا  

يجب ا من هنلدولة، ل الوطنية مصلحة من أجلالتفاوض القدرة على ب ةلالم خوَ  يةالشخصالذي أصبح يطلق على 

 .(31،ص2018رشيد، ) الدبلوماسية والسياسية الخارجية مصطلحبين  عدم الخلط

ليست ولكن  ”Foreign Policy“للسياسة الخارجية  األساسية الوسيلةالدبلوماسية هي ن وبالتالي فإ 

السياسة  تعمل، بينما  ”Political decision-makers“ السياسيين صناع القرارالتي وضعها الوحيدة 

 ،المنشودة التي تسعى الدولة إلنجازها تحقيق األهدافلاالستراتيجيات  ووضعتحديد األهداف على الخارجية 

 مظاهرمن  مظهرالحرب أو أي  تعلنأو أن  ”Secret agents“السريين عمالء ال إرسال وقد تعمل الدولة على

التي عنيفة، لارية لكنها غير قسالالدبلوماسية  تستخدمقد هنا تحقيق أهدافها، ومن أجل الدبلوماسية  بجانبالعنف 

 عكس السياسة الخارجية التي يتمب وهي، أحدى الدولعلى  بكافة أشكالها استخدام فرض العقوبات تقوم على

قدٍم ت اإلفصاح عنه للحصول علىما يتم  معبسريٍة تامة  تتخذالدبلوماسية  الممارسات غالبيةعنها فإن  اإلعالن

وعرفها  .(Petri, 2013, p8)المعاصر الدولي في الوقت وحدات المجتمعبين الدبلوماسية  المفاوضاتفي 

 بأنها علم العالقات القائمة بين مختلف الوحدات الدولية" the Calvo clause كتاباتهفي  ”Calvo“  كالفو

 ,Salacuse) "والمنبثقة عن المصالح المتبادلة ومبادئ القانون والدولي واالتفاقيات القائمة بين الوحدات الدولية

2015, p59). 

 فقد ظهر هذا المفهوم ”Parliamentary diplomacy“الدبلوماسية البرلمانية مفهوم أما فيما يخص 

 حتى بداية ثمانينات القرن المنصرم. ومع نهاية القرن التاسع عشر 
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وقد تميزت هذه الفترة بظهور الكثير من مشاهد وفصول العولمة، وأسهمت هذه المفاهيم في بروز 

التي ازدهرت من خاللها بذور الدبلوماسية  ”Global organizations“مجموعة من المنظمات العالمية 

 البرلمانية. 

 ”Inter-Parliamentary Union“ كان من أهم المنظمات الدولية آنذاك االتحاد البرلماني الدولي وقد

 ,Stavridis & Jancic ")المتعددللتفاوض  عالمية مؤسسةأول " م على اعتبار أنه كان1889 سنةأنشئ  الذي

2017, p6.)  مسيرةفي  األهملحدث ا مقدمة تمهيدية لبروزشكلت وبعدها جاءت عدة مؤتمرات دولية 

النظام الدولي الذي  وتحول نمط ”Versailles conference“مؤتمر فرساي باإلشارة إلى  العالميةالدبلوماسية 

 .الحرب العالمية األولى التي أعقبتعصبة األمم  قيام نتج عن

 رتبطةالمالنشاطات  تم نقل بعضالتي حدثت بعد الحرب العالمية األولى الدولية  المؤتمرات وفي إطار

 لوماسيلعمل الدببا يطلق عليهاأو ما  الثنائي الدبلوماسي مجال العملمن  بين وحدات المجتمع الدوليبالعالقات 

 ينمافي الدول، ب وزارات الخارجيةتابعا  إلى األول  النوع أن حيث. المتعدد دبلوماسيال مجال العملإلى  الرسمي

 ”Legislative authority“)السلطة التشريعية(  البرلماناتمساهمة  أعطى المجال إلىقد الثاني  النوع نجد

في ممارسة  ا  كبير ا  وبالتالي منح البرلمانيين اهتمام. ( Pigman, 2010, p 46) السياسة الخارجية في ممارسة

في عصبة األمم وغيرها من  دولهمالذين يمثلون  الدبلوماسيينمن هنا تم نقل ، الدولي الدبلوماسي العمل

إذا  ،وفي هذا السياق Bueger, 2014, p 85.( Gadinger &برلمانية ) حياة شبه العالمية إلى المؤسسات

ين ب االجتماعات المتقطعة عن، وبدال  االنتخابيةدائرته البرلماني يمثل  الدبلوماسي يمثل دولته فأن كان

لذا فإن هذا السياسة الجديدة التي أوجدتها الدول قد االجتماعات دورية،  والبرلمانيين، أصبحتالدبلوماسيين 

 .بين العمل الدبلوماسي البرلمانيو الحكومي العمل الدبلوماسيالفوارق التقليدية بين من  ضيقت

أعطى الفرصة إلى ظهور العمل “ ”League of Nationsوفي هذا اإلطار فإن نشوء عصبة األمم 

دول  في العديد منقراطية البرلمانية والبرلماني، إال أن األنظمة التي كانت تقف ضد ظهور الديمالدبلوماسي 

تعزيز إال أن االهتمام ب دون تطبيق هذه التجربة لسنوات. قد حالقيام الحرب العالمية الثانية فإن وكذلك  ،العالم

لعقدين األخيرين من القرن العشرين وازدادت دور العمل الدبلوماسي البرلماني قد عاد إلى الحياة من جديد في ا

 االهتمامات بتطبيقه على المستويين اإلقليمي والعالمي.
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و أ المطالب بتعزيز دور السلطة التشريعية فيما يسمى بمشاريع الدول اإلقليميةوفي هذا اإلطار جاءت   

 Federation .أو ما تسمى "بالفدرلة" إلى أنصار الفدراليات بإضافة، Localization ما تسمى "باألقلمة"

ت على الشخصيا بعض اتطالبم الدولي جاءت المستوىعلى  البرلماني تجسيد العمل الدبلوماسيوفي سياق 

 .األمم المتحدة منظمة على مستوىبرلمان عالمي  حيث سعى إلى قيام، "بول كنيدي" سبيل المثال

بلوماسية الد مصطلح ات حوللتعريفامن  الكثير برزما من حيث تعريف الدبلوماسية البرلمانية، فقد أ

اآلن لى إ ال يوجدهذا يعني أنه حديثا   ظهر إلى حيز الوجودالدبلوماسية البرلمانية قد  مصطلحأنَّ  معالبرلمانية، 

 تعرف ،سابقة حول الدبلوماسية البرلمانيةال بعض الدراساتإلى وبالعودة . عليهومستقر  المعالم واضح تعريف

الدولة،  ودحدخارج  المتنوعةالتي تمارسها البرلمانات  الدبلوماسيات نوع من أنواعالدبلوماسية البرلمانية بأنَّها 

ي عصر ف المحلي المستوىعلى هاما   دورا   تلعبوالتي  العالميةالقضايا  مجموعةمع يتم من خاللها التفاعالت و

، (14-13، ص ص 2017، الرشيد) ةالخارج المحلية والبيئةالبيئة التي كانت تفصل بين  المسافاتفيه  تقلصت

حقيق ت الخارجي لدولة من أجلنشط في اإلطار يالدبلوماسية البرلمانية  فإن مصطلحالتعريف وتماشيا  مع هذا 

 .ةللدول الوطنية المصلحة يحققبما  المنشودة هاأهداف

تعارض بين عمل الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية يمكن القول بعدم وجود ومما ال شك فيه  

أضافة  ، للدولة للدبلوماسية الرسمية ةومكمل ةمعزز ممارسة البرلماني الدبلوماسيعمل ال وبالتالي يعدللدولة، 

رسمي، حيث أن ال الدبلوماسي يتمتع بهاأكثر من تلك التي  الدبلوماسي البرلمانيتمتع بها يأنَّ المرونة التي  إلى

والتفاوض ولعب دور مؤثر في جذب الرأي العام حول قضية  الحوار القدرة علىالدبلوماسي البرلماني يتمتع ب

 الدبلوماسي الرسمي. التي يلعبها قدرةتلك المن  أكثر

 ةلدبلوماسيا لممارسةالجماعي والعلني  على أنها العمللدبلوماسية البرلمانية ، فقد عرفت افي هذا السياقو

 ا  خاص ا  وعن البرلماني العمل الدبلوماسي وبهذا يعتبر ،السري الرسمي الدبلوماسي العمل على عكس ةالبرلماني

 حادلها مثل االت ميدانا   اإلقليمية والعالمية المنظمات واالتحاداتمن  التي تجد المعلنةللدبلوماسية الجماعية 

م، فقرة 2020 - 02 - 22 )بغورة، منظمة المؤتمر اإلسالمي واالتحاد البرلماني العربيوالبرلماني األوروبي 

في  Wilson ونلسرئيس الواليات المتحدة األمريكية وي همع النقد الذي وجهكما أن هذا التوجه يتطابق   .(5

ة األربع لسونيأي ما يطلق عليها مبادئ و عند تقديمه للكونغرس األمريكي "أربعة عشر نقطة" 1918 عام

 وب،والحر التي ينتج عنها النزاعات السري العمل الدبلوماسيخطر  وهو ما أشار اليه بوضوح عن عشر نقطة،
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 العمل الدبلوماسي يعد لذا .(Venzon, 2013, p306) ةالدبلوماسي الممارسة على الصراحة فيوالتأكيد 

على الصراحة والوضوح، كما أن الدبلوماسية البرلمانية يطلق عليها أحيانا  مكبرات  ا  مبني عمال   البرلماني

 الصوت.

 

 

 ) آليات عمل اإلتحاد البرلماني العالمي( 1الشكل رقم 

 

دول من برلمانات  1889تأسس فى عام  الذي، هذا الشكل آليات عمل اإلتحاد البرلماني الدولييوضح 

السلم القضايا ذات اإلهتمام الدولي واألمن و، يسهم فى تعزيز الدوليةبرلمانات الللحوار بين منبرا   ليصبح العالم

ريق وترسيخ الديمقراطية النيابية عن ط كما ويركز على التنسيق مع المنظمات والبرلمانات العالمية، ،العالميين

الفنى  برلمانى الدولى برنامجا للتعاونتحاد الاإليضم  ،لذا .تعزيز قنوات التواصل، والتنسيق، وتبادل الخبرات

، كما برلماناتلل والسياسية، والفنيةتعزيز القدرات المؤسسية،  من أجل المنصرمفى سبعينيات القرن  أعلن عنه

 يبرلمانوعليه يعتبر االتحاد ال عمل البرلمانات الوطنية. وتعزيز تطوير متنوعة بهدفيتوفر من خالله مساعدات 

العمل البرلماني العالمي، ويسعى من خالل اتصاالته مع  أعمال بحث مختلفالدولي بمثابة نقطة مركزية ل

 ،مختلف المنظمات الدولية إلى إيجاد بيئة مشتركة للتعاون والتنسيق في إحالل األمن والسلم الدوليين

اإلتحاد البرلمان 
الدولي

حماية وتعزيز 
حقوق اإلنسان

التنسيق بين البرلمانات 
نوالبرلمانيين الدوليي

األمن والسلم 
الدوليين

القضايا ذات 
اإلهتمام الدولي

التنسيق مع 
المنظمات العالمية
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وصل بين البرلمانيين  ونشر مفاهيم الحرية والديمقراطية في أرجاء المعمورة، وهو ما يشكل حلقة 

 وصناع القرار من أجل إحالل السالم وتعزيز النمو االقتصادي في العالم.

 أن هناك ؤكدي والعالميةواإلقليمية  الوطنيةلمنظمات البرلمانية التاريخي لالتطور  إنفوفي اإلطار نفسه 

 -Inter  الدولي منظمة االتحاد البرلماني  وتعد. ةالبرلماني ةالدبلوماسي في االهتمام بممارسة ا  ملحوظا  تزايد

Parliamentary Union  بلغحيث أول مؤتمر برلماني للتحكيم الدولي  م، وكان1899عام  ظهرت في التي 

 نمئة وثالثة وأربعويضم حوالي أصبح االتحاد االّن  في حين أن ،فقط عشرة أعضاء المشاركينعدد األعضاء 

المساعدة يم العمل على تقدالتحاد البرلماني الدولي هو ل الرئيسي هدفال إنسيادة. بال تتمتع لوحدات دوليةبرلمانا  

منظمة و وواليونسك مع منظمة الصحة العالمية متينةعالقات ب كذلك يتمتع، بين الدول النزاعاتوحل في تحكيم 

 ينالتعاون بالمزيد من  بمنح عامال  مهما   البرلماني يشكل الدبلوماسي العمل ومن هنا نرى بأن  ،العمل الدولية

السلم يق في تحق الرسميةوغير  والدولية الرسميةاإلقليمية  الهيئات للوحدات الدولية ولمهاملسياسة الخارجية ا

أخيرا  والقضايا الدولية المشتركة. من  كذلك الدفاع عن كثيرحقوق اإلنسان و حماية، أضافة  إلى األمن الدوليينو

الحوارات والمحادثات والمناقشات من أجل اتخاذ من مجموعة  إالوماسية البرلمانية ما هي يتبين لدينا بأن الدبل

القرارات المناسبة من خالل الهيئات الدولية بهدف الوصول إلى حلول مناسبة للمشاكل التي تواجه الدبلوماسية 

 بشكلها العام. 

 

 :السياسة الخارجيةفي مجال  البرلمانية الدبلوماسية. 3

ل ورئيسي في مجا مهمأن العمل الدبلوماسي البرلماني بمفهومه سابق الذكر، قد انبثق ليكون له دور 

العالقات بين الدول سواء كانت الثنائية أو الجماعية على الصعيد اإلقليمي والعالمي ليتسنى له فسح المجال أمام 

سالم لمفهوم الديموقراطية في النظام الدولي، وكذلك يعمل على ترسيخ أهداف التعاون بين شعوب العالم خدمة  ل

تتعدد أنواع وأشكال الدبلوماسية على اعتبار أنها واحدة من وسائل ية. وبالتالي العالمي والتنمية والعدالة االجتماع

التي تحقق أهداف السياسة الخارجية للوحدات الدولية في النظام الدولي. ومنذ القدم، تجسد مصطلح العمل 

ي العصر كس فا  فقط على السلطة التنفيذية للدول، لكن حدث العوصروماسي في عقول الناس، على أنه مقالدبل

الحديث، حيث أن ممارسة العمل الدبلوماسي أصبح يمارس بشتى الطرق من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، 

 المجتمعات في السلطة التشريعية للدول. اممثلويمارسه  برلماني عمل دبلوماسيهناك  فأصبح
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قات العال مجاللتطور  جةجاء نتيالتشريعية،  السلطات تمارسه الذي، البرلماني الدبلوماسي فالعمل

 لتصبحقليدي الت تتخطى عملها، عليها أن للوحدة الدولية الخاضعةالسياسية  الهيئات جميعأن  على اعتبارالدولية، 

على اعتبار أن السلطة التشريعية "البرلمان" تلعب دورا  هاما  السياسة الخارجية،  الوسائل التي تمارسإحدى 

، وتسهم في تعزيز موقف دولة ما تجاه بعض ومؤثرا  في خلق الرأي العام حول بعض القضايا الوطنية بل

ن إ .(Vig & Kraft, 2012, p 85) القضايا المعينة، كون السلطة التشريعية هي الممثل الوحيد للشعوب

ممارسة طبيعة ل طبقا   تنمولية، العالقات الدووالمرتبطة بحقل ، المتعلقة بالسياسة الخارجية المفاهيم السياسية

 عملالممارسة وضعت، ف أساسهعلى  الذي العمل نوع وشكلمعها  يتبدل لذلكلحاجة، ا وحسبالعمل السياسي 

ئيسي لسلطة مع أنه العمل الر، على البيئة الداخلية للدولةلم يعد مقتصرا   في وقتنا الحاضرالبرلماني  الدبلوماسي

التأثير في العالم تغيرت، إضافة  إلى أن المصلحة العامة للمجتمعات لم تعد محدودة في التشريعية، إال أن وسائل 

  .(Hicks, Lauter & Colin, 2018, p 15) البيئة الداخلية للدولة فقط

فيها  سياسية تتبدل عدة مساراتوطبقا  لما جاء، هذا ال يعني تغيير األدوار الرئيسة لكل سلطة، بل هناك 

البرلمان  أن جدن لذلك، األدوار من أجل استفادة السلطات من بعضها البعض من خالل الطرق التكاملية والتعاونية

وزارة لة "بالسلطة التنفيذية ممثمع  باالتفاقالخارجية  ممارسته للعمل الدبلوماسي وتحركاتهعمل في ي في دولة ما

الجهد  يلعب دورا  رئيسا  بتوفير البرلماني العمل الدبلوماسين حيث أ. األشملظلة الم نهاعلى اعتبار أ "الخارجية

إلى التأثير على الماسة حاجة ال وهو ما يعنيالرأي العام. الهدف وهو خلق وصناعة  من أجل بلوعوالوقت 

عمليا ،  .(Lynch, 2013, p 650) للدولة الوطنية لخدمة المصالحمباشرة،  أو غيرمباشرة  المجتمعات بطريقة

عن يبا  دول لم يعد مغال جميعالعادي في  الشخص، على اعتبار أن البرلماني الدبلوماسي زمن العمل العالم يعيش

 التواصل االجتماعي يعود إلى االنتشار السريع لوسائل وبدوره، التي تجري من حولهوالقضايا األحداث 

“Social media”، قدرة على التأثير في صناعة القرار السياسي مال لهأصبح اليوم  حيث أن الشخص العادي

نطقي ، وبالتالي يكون من المالعالميةقضايا ال تجاهحيث تصنع السياسات  الدول المتقدمةفي  ال سيما، لدولته

 . ”Public opinion“ التركيز على الرأي العام
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األنظمة  عظممالبرلمان في التي يتمتع بها قوة ال عبر البرلماني تتأكد العمل الدبلوماسيأهمية وعليه فإن 

لتي تصدر اتشريعات القرارات وال على اعتبار أنالدولة  سلوكياتفي تحديد وخاصة  الديمقراطية منها السياسية 

 في إطارة دور الدبلوماسية البرلماني يظهر تبعا  لذلك، "البرلمانالسلطة التشريعية "إال بموافقة ال تمر الدولة عن 

 بعرض خرىاأل الدول توجهاتمن التأثير على  التي يتمتع بها هؤالء البرلمانيونالقدرة البرلمانيين و اتاجتماع

 لنظرائهم البرلمانيين. معا   والدولة المجتمع اّراء

نتيجة  تظهرالدبلوماسية البرلمانية، فإننا نجد أنها وبالعودة إلى تتبع المجرى التاريخي لبروز مالمح 

بالتواصل مع برلمانيين من دول أخرى، لتبادل وجهات النظر حول  توسع احتياجات البرلمانيين ورغباتهم 

 التقني طورالتكواقع سياسي في ظل وبالتالي تعزز دورها ووجودها بعض القضايا التي تعني المجتمع الدولي، 

ركة بين المصالح المشت الحاجة لتحقيقرية وتزايد عولمة التبادالت التجا إلى باإلضافةالذي ساد النظام الدولي، 

العوامل التي أدت إلى زوال  ىأحدالدبلوماسية البرلمانية  فأصبحت، (Stanzel, 2019, pp13-14) الدول

 ورةالمتط الدولفي  خاصة  هذا المفهوم واسع االنتشار  صبحأوالحرب الباردة،  في أعقابلحاجز الذي تشكل ا

البرلماني أو ما يطلق عليه العمل الدبلوماسي  لوجود الماسة الحاجة برزت لهذاالحركات السلمية،  كذلك داخلو

 الدبلوماسية البرلمانية.

 مع في إطار تواصلهم ونالبرلماني يقوم بهالذي  الجهد خاللمن  البرلماني العمل الدبلوماسي دورأتي وي

ض نا االستدالل على ذلك ببعالواقع الشعبي، ويمكن من نابعا  الخارجي ، ومن هنا يصبح رأيه الشعبية القواعد

المشاركة إن  :التي بينت المساهمات التشريعية في تعزيز العمل الدبلوماسي البرلماني نذكر منها العملية األمثلة

األمم المتحدة وفي المؤتمر اإلقليمي لالتحاد البرلماني الدولي التي قام بها وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين 

، والذي كان يهدف إلى المنعقد في جمهورية مصر العربية م2019عام األفريقي شمال الللشرق األوسط و

 وأب،) ،نباء البحرينوكالة أ) من منظور برلمانيالفكر المتطرف مكافحة اإلرهاب و محاربة

دبلوماسية لل أحد النماذجيعتبر  العالمبرلمانيين تم بين يالتواصل الذي  وبالتالي فإن، (1فقرة  ،(2019/مارس/01

وكذلك مشاركة األمانة العامة لالتحاد  البرلماني العربي في اجتماع  ،الهدف السياسي للدولة لتحقيقبرلمانية ال

م 2017م عالالتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مدينة سان بطرسبرغ في روسيا االتحادية  137رقم الجمعية 

مناقشة عدد من القضايا مثل حقوق االنسان، مكافحة اإلرهاب، التنمية العالمية المستدامة ودور والذي ركز على 

 ،المرأة والشباب في رسم السياسة
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كما أشار رئيس االتحاد البرلماني الدولي في كلمته أمام المؤتمرين بالدور المحوري الذي تلعبه  

لعنف والنزاعات، ومتحررة من الجوع والخوف، إضافة  إلى الدبلوماسية البرلمانية، في إيجاد بيئة خالية من ا

  .(8-4ص  ، ص2017، البرلماني العربيالتحاد ل األمانة العامة( بيئة يتساوى فيها الجميع

 بالمنظمات ملييءصبح في الوقت الحاضر أ ”The international community“ أن المجتمع الدولي

يجة وذلك نتالسياسة الخارجية  وصياغة رسم في تسهم هذه المؤسساتأن واجب من الأصبح  لذاحكومية، الغير 

 مساعدةتستطيع التحرك دون  فالدولة ال ،”Globalization“ المعولمة القضايا لتعامل مع مجموعة من

 البرلماني الدبلوماسي وفي إطار العمل  .(14-12، ص ص 2019بغورة، ) المنظمات غير الحكومية ودعمها

لعمل اكون يبحيث  ،الساحة الدولية في تواجههاالضغوطات السياسية التي الدول أن تتخلص من تستطيع 

 ال سيما في، وحبوض طرحهاتستطيع  التي الالسلطة التنفيذية في بعض القضايا  منبر هو البرلماني الدبلوماسي

 .المشتركةعلى المصالح  ، حفاظا  العالممر بها ي النزاعات التيظل 

 :تدخل البرلماناتأجل  من ثالثة مجاالتعلى المستوى الدبلوماسي: هناك 

  الثنائيةفي الدبلوماسية “Bilateral diplomacy”،  والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع البرلمانات األخرى

 ل أخرىودو دولة مايساهم تطوير هذا القطاع في تقوية العالقات بين كما . الشعوبوبالتالي تعزيز روابط 

(Sonnleitner, 2018, p180). 

 في الدبلوماسية المتعددة األطراف “Multilateral diplomacy”  التي يتم تطويرها في البرلمانات من ،

خالل الوفود البرلمانية، إما على مستوى االجتماعات البرلمانية للهيئات الدولية )منظمة األمن والتعاون في 

الناتو، منظمة التعاون االقتصادي في منطقة البحر األسود(، أو على مستوى أوروبا، مجلس أوروبا، 

المؤسسات البرلمانية الدولية )الجمعية البرلمانية الدولية المعنية باألرثوذكسية( في دبلوماسية المؤتمرات، 

ية الثنائية لوماسعادة ما تعقد على مستوى رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية وتلبية احتياجات كل من الدب

والمتعددة األطراف. مثل هذه االجتماعات تكون إقليمية بطبيعتها )مثل البحر المتوسط، البلقان، أوروبا 

 ,Muldoon & Jr, 2018 الوسطى( أو تركز على مواضيع محددة مثل الجريمة المنظمة وحقوق اإلنسان

pp1-3). 

 في االجتماعات األوروبية “European meetings”،  المؤتمرات  إلى حد كبير اجتماعاتالتي قد تشبه

مارسات م فيإنها تعمل بطريقة مؤسسية من الناحية العملية أي طابع خاص. ب مع إنها تتمتعالدبلوماسية، 
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مؤتمرات رؤساء البرلمان،( في و اجتماعات لجان الشؤون األوروبية للبرلمانات، األوروبي )مثل االتحاد

 .(Gaens & Khandekar, 2017, pp118-119) اإلقليمية والدولية ماناتالصداقة بين البرل لجان

وطبقا  للتحليل السابق أعاله، يمكننا أن نصل إلى أن األشكال المعاصرة للدبلوماسية البرلمانية تعمل 

ضمن مجموعات غير رسمية، مثل التعاون البرلماني أو البرلماني المخصص، وسوف تصبح وسائل متقدمة 

متعدد لذا سيكون قبل كل شيء،  ،”A globalized world“ التعاون البرلماني الدولي في عالم معولممن أجل 

 إن بروز عدد من الهيئات تشاركي.وال قد يغلب عليه الجانب التعاونيالتخصصات، متعدد الثقافات ولكن 

حال  المؤسسات البرلمانية، الديمقراطية في العديد من دول العالم وخضوع الحكومات المختلفة للرقابة من قبل

دون قدرة الحكومات على عقد صفقات سياسية سرية مع بعض الوحدات الدولية األخرى، حيث أن الصالحيات 

التي منحت إلى المؤسسات البرلمانية أعطتها حق التأكد من أن السياسات الخارجية التي تقوم بها الدول تخدم 

ن تتمتع بعدد مكما أن المؤسسات البرلمانية المنتخبة شعبيا   (.34ص، 2016 المصلحة الوطنية للدولة )المدني،

البرلمانية ال  ةلة والمراقبة وتوجيه البيئة الخارجية والبيئة الداخلية، وبالتالي فإن الدبلوماسيالوظائف مثل المساء

ي أهدافها عن الدبلوماسية الرسمية التي تمارسها وزارة الخارجية وصناع القرار في الدولة في تختلف كثيرا  ف

إنجاز أهداف السياسة الخارجية، لذا فإن الدبلوماسية البرلمانية تتميز بأنها هادئة وطويلة النفس )العالونة، 

 (.98ص ،2017عايش، فارس، محادين، 

من  ،بابمن األس لمجموعة يعود الدبلوماسية البرلمانيةالذي تلعبه  ارزوأخيرا  يمكننا القول بأن الدور الب

لى عقدرة البرلمانيين  قواعدهم الشعبية، هذا يعني جانبالبرلمانيين تفويض قانوني وثقة من  منح -أهمها:

لى على التأثير ع ة البرلمانيينقدر إضافة  إلى للدولة، في تحقيق أهداف السياسة الخارجية مهمدور  ممارسة

 طبقا   ىرخأ دولة إلىالتأثير يتفاوت من أن  حيثالسياسة الخارجية،  بصنع والمراكز ذات الصلةع القرار اصن

لتعاون ا مجاالت تنشيطالقدرة على  كذلك ما تتمتع به البرلمانات من صالحيات،لما تتمتع به البرلمانات من 

ل الدولية الثنائية في المحاف اللقاءات من خاللالقضايا الثنائية بل و، المشتركة بعض القضايا الدولية حلةلحل

ان لج إطار فيالدولية  النزاعاتحل  من أجل وتكريس الجهود ،صداقة برلمانية جمعيات العمل على تكوينو

 .المتصارعةالوساطة بين األطراف 

ى فاعلية والتأكيد عل، وطنية تفيما بينهم حوارا يجسدواأن  العالم دول جميععلى البرلمانيين من  يجب لذا

، الميةالعاإلرادة السياسية  على لتأثيرالرأي العام العالمي الحوارات واستمراريتها بما يضمن خلق وصناعة 
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دور  بين لناوهو ما ي، الفاعلينعلى تشريعات  سلبا   التي تؤثر بين الدول االتفاقيات مضمون يكفلبما كذلك و

شكٍل ب دور العمل الدبلوماسيالحالي يؤكد على  الدوليالوضع ال سيما وإن ، البرلماني العمل الدبلوماسيأهمية و

 أوسع.

وعليه يمكننا القول بأن ممارسة العمل الدبلوماسي البرلماني ال يمكن أن يكون بديال  للعمل الدبلوماسي 

عد السلطة التنفيذية، كما أنه يالرسمي الذي تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بل يعد مكمل لما تقوم به 

أحد الوسائل الداعمة للسياسة الخارجية وكذلك الدبلوماسية الرسمية التي تقوم بها الدولة، ونتيجة لتقليص 

ذ أن إ المسافات بين البيئتين الداخلية والخارجية للدول زادت أهمية ممارسة العمل الدبلوماسي البرلماني.

أوسع للعب دور مهم في ممارسة العمل الدبلوماسي وهو ما يؤكد  أخذ مجال البرلمانية يجب عليها المؤسسة

وجود مكانة واضحة للمؤسسات التشريعية في ميدان السياسة الخارجية للدول، حيث أن العمل الدبلوماسي 

لية مدبلوماسيين ويعطي مصداقية وشفافية أكثر، وهو ما يقنع األخرين بأن العلل ا  جديد ا  البرلماني يعد سلوك

 الحاكة أو نظرة القيادة يةالدولية ليست ناتجة عن نظرة شخص للوحدة ”Negotiating process“ التفاوضية

 فقط، بل هي ناتجة عن تصور شعب أو مجتمع كامل تمثله المؤسسة التشريعية التي تعبر عن إرادته.

 

 دور الدبلوماسية البرلمانية في حل النزاعات اإلقليمية والدولية:. 4

أحد أبرز أهداف  ”To resolve international disputes“يعتبر السعي وراء حل النزاعات الدولية 

ممارسة العمل الدبلوماسي البرلماني، وهو ما أكده تقرير االتحاد البرلماني الدولي، الذي سعى إلى معالجة بعض 

. اإلنسان لمساواة بين الجنسين، وكذلك حقوقالمواضع المتعلقة ببيئة المجتمع الدولي، كقضية التنمية المستدامة، ا

حول المشاركة البرلمانية في الشؤون الدولية، التي  2005إضافة  إلى الدراسة التي قدمها االتحاد البرلماني عام 

 ,O'Connell, 2017) جاء فيها العديد من المبادرات لفض النزاعات الدولية وكان منها على سبيل المثال

pp49-50): 

م، المسار الديمقراطي في  2004االتحاد البرلماني الدولي بدعوة رؤساء دول الجوار العراقي عام قام  -1

 جمهورية العراق.

داول أذربيجان، أرمينيا للت جورجيا، دعا رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى لقاء بين رؤساء برلمانات -2

 حول أزمة إقليم كارا باخ.
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تماعات الثنائية بين الهند وباكستان خففت إلى حد كبير من إن البرلمان الباكستاني يرى بأن االج -3

 التوترات القائمة بين الجانبين.

 أثناء ”Democratic governance“ إن المجتمع الدولي يعمل على دعم عمليات الحكم الديمقراطي

النزاعات وبعدها، وبشكل دقيق، البرلمانات. حيث أن البرلمانات تعتبر الممثلين الشرعيين للشعوب، على اعتبار 

 المراقبةو مشبعة بمسؤولية اإلشرافوهي مؤسسات  التنفيذية للدولة،عن السلطة  مستقلةأن تلك المؤسسات 

تتمتع و. (Raube, Müftüler-Baç & Wouters, 2019, pp 300-301) الحكومية الممارساتعلى 

 كممثلين- ةجيد بمكانة( واإلقليميةوالمجالس  المحليةالتمثيلية األخرى )مثل المجالس  والمؤسساتالبرلمانات 

الصراعات العنيفة و نزاعاتال ومنع نشوب أو غيرها، االجتماعية األزمات سواء كانت أزمات إلدارة-للشعوب

 في كل عام، يستثمر المجتمع الدولي مئات الماليين من الدوالرات لدعمو المنشودين. واألمن وتحقيق السالم

 وإقامة سالم دائم. ات والنزاعاتالصراع لمنع كأداةاالنتخابات الديمقراطية  ومساندة

إن المؤسسات البرلمانية ليست الوسيلة الوحيدة لحل الصراعات أو بناء السالم الدائم األخير. بسبب وجود 

ديد من العوامل التي تجعل المؤسسات البرلمانية غير فعالة خالل الصراع وفي أعقابه، بما في ذلك اتفاقيات الع

السالم المعيبة، إضافة  إلى وجود احزاب سياسية ضعيفة، والفساد، والموارد المادية والمعنوية التي قد تكون 

 المؤسسات البرلمانية، تمتلك السياقوفي نفس . (Asamoah, 2012, p 256) سبب غير كافي للبرلمانات

ينبغي  ،وفي نفس الوقتاإلشراف على عمليات إعادة اإلعمار العادلة. وللبناء  هائلةإمكانات  المنتخبة ديمقراطيا  

 ات.سعى إلى تعزيز عملية التنمية الديمقراطية بعد الصراعيالمجتمع الدولي أن  على

 United Nations Development“ة اإلنمائي وفي نفس السياق، تمكن برنامج األمم المتحد

Programme”  من خالل برنامج التعاون بين مكتب السياسات التنموية وبين البرنامج العالمي لمساعدة

المؤسسات البرلمانية، وكذلك المكتب الخاص بمنع األزمات، مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز قدرة البرلمانات 

والصراعات المسلحة والوقاية منها، وإعادة األمن والسلم إلى الشعوب. وبالتالي قام الوطنية على منع النزاعات 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بوضع مسودة عمل تهدف إلى إعطاء البرلمانات والعاملين فيها منهجية واضحة 

 United Nations Development) المعالم لتعزيز قدرة البرلمانات على جل النزاعات اإلقليمية والدولية

Programme Annual Report (2008) (UNDPAR ,2009,p21). 
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 :يتم من خالل ما يليفي منع النزاعات المحلية واإلقليمية والدولية الدبلوماسية البرلمانية  دور إن تعزيز

عد مشاركة وتتعتبر الجمعية البرلمانية أن الدبلوماسية البرلمانية أداة مكملة للدبلوماسية التقليدية. كما  .1

البرلمانيين في الشؤون الخارجية اليوم جانبا  حاسما  في التعاون الدولي وتنمية الديمقراطية في شتى أنحاء 

 العالم.

يحق للمؤسسات البرلمانية منح الموافقة على المعاهدات الدولية قبل التصديق الرسمي عليها. لذلك ال ينبغي  .2

والبرلمانيين على المرحلة الرسمية من العالقات الدولية. من أجل  فقط أن يقتصر دور المؤسسات البرلمانية

 محلية.المع الحكومات  للمعلومات وتنسيق أكثرمشاركة البرلمانيين إلى تبادل  ال بد منأن تكون فعالة، 

 يت ظهر التجربة الحديثة أنه ي طلب من البرلمانيين مراقبة نشاط المؤسسات الدولية والمشاركة فيه، وبالتال .3

 تنشيط قوة عملهم الديمقراطي وتعزيز الدعم الشعبي.

غالب ا ما تحقق الدبلوماسية البرلمانية وأساليبها نتائج يصعب تحقيقها من خالل القنوات التقليدية األخرى.  .4

تساعد االتصاالت المستمرة مع البرلمانات في الخارج على تبادل الخبرات بين أعضاء البرلمان، عالوة 

التفاهم بين النخب السياسية في البلدان المعنية. كما أنها تساعد على إنشاء وبناء عالقات الثقة على تعزيز 

 .للحيلولة دون وقوع النزاعات بين األفراد

ن الحوار والتعاون بين البرلمانيين، الذين يمثلون جوهر الدبلوماسية البرلمانية، البرلمانية إتدرك الجمعية  .5

حديدا  تلك وت المعقدة،ي تخفيف التوترات بين الدول وإيجاد حلول مجدية للمشاكل يقدمون مساهمة إيجابية ف

 الموجودة في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية البرلمانية وحكم القانون.

طويل  ا  إلى جانب كون الدبلوماسية البرلمانية وسيلة للتفاوض، يمكن أن يكون للمؤسسات البرلمانية تأثير .6

المدى على منع النزاعات. سواء كان ذلك من خالل المشاركة المؤسسية أو من خالل البرلمانيين المتشابهين 

ل للتحديات بفهم أفض ،داخل دولة ماالفاعلة في التفكير، فإن هذه التبادالت يمكن أن تسمح للجهات السياسية 

ا قناة بديلة للمفاوضات التي يمكن  هذهن كوتيمكن أن و. األخرىالدول  فيالتي يواجها صناع القرار  أيض 

 أن تعالج دوافع النزاعات، مثل النزاعات الحدودية وحقوق التجارة واألقليات.

 جاءت فكرة من أسلحة الدمار الشامل، كما ا  أن يكون العالم خالييسعى إلى إن االتحاد البرلماني الدولي  .7

 طرق السلمية والحوار السياسي.س البرلمان الدولي على أساس حل النزاعات بيتأس
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 ”Global وفي هذا السياق، تلعب الدبلوماسية البرلمانية في إطار المنتديات البرلمانية العالمية

parliamentary forums”  دورا  رئيسيا  في تقديم مبادرات السالم والحد من النزاعات في دول العالم. وإذا

نظرنا إلى الدور الفعال والنشط الذي لعبته الجمعية البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون في القارة األوربية في 

الدور الذي اضافة  إلى  ”Moldova“على سبيل المثال "مولدوفا" ”Commonwealth“دول الكومنولث 

تحقيق السالم واألمن في منطقة البحيرات في القارة األفريقية. وأيضا الدور  في“ ”AMANI أمانيلعبه منتدى 

الذي لعبته المنتديات البرلمانية في حلحلت بعض القضايا المتعلقة بالنزاعات العابرة للحدود كقضايا تهريب 

-Kastner, 2017, pp180) السالح والالجئين والجماعات التي ترتكب نشاطات إجرامية متعلقة بالحروب

181)  . 

لذا سعى البرلمان االفريقي إلى تجسيد دور البرلمانات في حل النزاعات الناشبة بين الدول اإلقليمية، 

حيث يلعب أعضاء البرلمان االفريقي دورا  بارزا  في ممارسة العمل البرلماني الدبلوماسي من خالل المساهمة 

ضا المساعي الحميدة من أجل الحد من النزاعات اإلقليمية في مهام المالحظات االنتخابية، تقصي الحقائق، وأي

(O'Brien, Stapenhurst & Johnston, 2008, pp209-210 ومن األمثلة على دور البرلمانات في .)

الحد من التوترات أيضا  البرلمان العربي الذي يشهد دبلوماسية برلمانية نشطة، حيث يشارك في لجان المالحظة 

عديد من الدول اإلقليمية أو مشاركته مع بعض الوفود البرلمانية لحل بعض النزاعات اإلقليمية االنتخابية في ال

 والحد منها.

مانية في الدبلوماسية البرل الذي تلعبه دورال علىمؤكد  تدل بشكلإن األمثلة سابقة الذكر ب ويمكننا القول

النزاعات والتوترات في كثير من مناطق العالم، وهذا مؤشر إيجابي على العمل الدبلوماسي بعض الحد من 

ل لتخفيف قدرت البرلمانات على العموبالتالي أظهرت الكثير من الهيئات البرلمانية البرلماني في الساحة الدولية. 

 أو حل األزمات والصراعات.

انية واحدة من أهم األدوات المستخدمة للحد من النزاعات تعتبر الدبلوماسية البرلموبناء  على ما سبق، 

، أكثر نهم ممثلين الشعوبأن يكون البرلمانيين على اعتبار أاإلقليمية وبناء السالم واألمن الدوليين، لذا يجب 

الل خاسهاما  في أي دور يعمل على صنع االتفاقيات اإلقليمية والدولية. إضافة  يستطيع أن يلعب البرلمانيون من 

اللقاءات اإلقليمية والدولية دورا  مهما  في منع النزاعات والوقاية منها في إطار ارسال بعثات تقصي الحقائق 

 للمناطق الساخنة وخلق حوارات بناءة بين المؤسسات البرلمانية العالمية.
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وم بها حينما تفشل الحلول التي تق كما وتلعب االتصاالت بين البرلمانات دورا  مهما  في تجسيد التواصل 

نتيجة إلى تسارع األحداث  ظهرقد  البرلماني العمل الدبلوماسيأن  اإلشارة إلىيمكن  عام بشكلالحكومات. 

  والتي تختلف تماما  عما كان يحدث في السابق. التي يعيشها المجتمع الدولي

 

  الخاتمة: .5

حدات الو تقصدهاالتي  الرئيسية األدواتإحدى  أضحتالدبلوماسية البرلمانية  إنَّ ي مكن القول  وأخيرا  

لدبلوماسية ا على اعتبار أنفي السياسة الخارجية،  يةلبرلمانلمؤسسات افعالية لنشاط ودور أكثَر  إلعطاء يةالدول

مع  التعامل في الرسميةالدبلوماسية  تتمتع بهما  بعكسمن الحرية  هائل وهامشعالية مرونة تتمتع بالبرلمانية 

عاليات التي تقوم عبر الف والعالمية اإلقليمية الهيئات المعلن التي تتبناهالعمل الجماعي  السياسية في إطارالقضايا 

لعمل ل وتتجسد األهمية. الدولبين مختلف برلمانات  ولقاءاتالبرلمانية الدولية من مؤتمرات  عليها المؤسسات

 مكملة عتبركذلك ت، نفس الوقتوالشعبية في  الرسمية لإلرادتين الممثل اعتبار أنه على البرلماني الدبلوماسي

مؤسسات اليعد دور لم . المنشودة أهداف الدولةمعها من أجل تحقيق  بالتنسيقتعمل و ألي دولةللسياسة الخارجية 

ومة عبر البرلماني داعم رئيسي للحكمحدودا  على التشريع والرقابة فقط، بل أصبح العمل الدبلوماسي  البرلمانية

إضافة   ،بناء جسور العالقات مع دول العالم األخرى وكذلك تعمل على تقريب وجهات النظر المتباينة بين الدول

 البرلماني سيالدبلوماعمل ال وسائل تنشيط دور من خالليتم ذلك بالتالي . والمتبادلالتفاهم و إلى تجسيد التعاون

ور على الصعيدين العالمي واإلقليمي وكذلك تنشيط د فيه والدور الرئيسي المنوطالبرلمانية الشعبة  سواء كانت

 لجان الصداقة مع برلمانات الدول من أجل تبادل الوفود.

 توصل الباحث إلى عدد من النتائج وذلك على النحو التالي:

إن االهتمام بتعزيز دور العمل الدبلوماسي البرلماني قد عاد إلى الحياة من جديد في العقدين األخيرين من  -1

 القرن العشرين وازدادت االهتمامات بتطبيقه على المستويين اإلقليمي والعالمي.  

ة أهداف السياس توفير الجهد والوقت من أجل خدمةسي البرلماني يلعب دورا  رئيسا  في العمل الدبلوماإن  -2

، كما وأضحت لبنة من لبنات العمل الدبلوماسي الدولي، وتساهم إلى حد كبير في رسم العمل الخارجية للدولة

 . السياسي العالمي في حلحلت بعض القضايا الدولية

 ،يميةلالمستخدمة للحد من النزاعات اإلق السياسة الخارجية دواتأتعتبر الدبلوماسية البرلمانية واحدة من أهم  -3
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يا  في دورا  رئيس - في إطار المنتديات البرلمانية العالمية -تلعب ، كما وإنها وبناء السالم واألمن الدوليين

 تقديم مبادرات السالم والحد من النزاعات في دول العالم.

 لال يوجد تعارض بين عمل الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية للدولة، وبالتالي يعد العم -4

 .لتحقيق األهداف المنشودة الدبلوماسي البرلماني ممارسة معززة ومكملة للدبلوماسية الرسمية

 :باآلتيوبناء على النتائج المشار إليها فإن الباحث يوصي 

العمل على رفع مستوى الدبلوماسية البرلمانية بين دول العالم من أجل تحقيق أهدافها دون اللجوء إلى أدوات  -1

 الخارجية األخرى.السياسة 

ت الدبلوماسية البرلمانية من أجل منع النزاعا أكبر علىبشكل  إن الواقع يتطلب من المجتمع الدولي التركيز -2

 .اإلقليمية والدولية

إن االرتقاء بممارسة الدبلوماسية البرلمانية يستحضر ضرورة وجود برلمانيين ذو كفاءة عالية لهم مؤهالت  -3

 والفاعلية في التعاطي مع القضايا التي تتعلق بالسياسة الخارجية.تسمح بإظهار القوة 

بين ممارسة العمل الدبلوماسي الرسمي والعمل الدبلوماسي البرلماني وتعاون يجب أن يكون هناك تشاركية  -4

 للوصول إلى األهداف المنشودة التي تسعى السياسة الخارجية لتحقيقها.
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