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 "التدخل الدولي ألسباب إنسانية بعد الحرب الباردة"
 الصومال، ليبيا العراق،

 *مصعب نجم عبداهلل الدليمي د.
 الممخص

بعد "الحرب البػاردة" ميػدانال لتػداؿ المنظمػات الدوليػة والػدوؿ  المنطقة العربيةأصبحت 
الكبػػرل لح ػػػـ الصػػػرا ات دااػػػؿ ،ػػػي  المنطقػػػةا ودػػػو وقػػػت ممتمػػػ  باألحػػػداث والمت يػػػرات 
الدوليةا والتو تؤثر بال شؾ  مى نمط العالقات الدوليػةا والتػداؿ اسن ػانو ظػا،رة لي ػت 

تفشػو الحػروب ء "الحرب الباردة"ا حيػث جديدة دو العالقات الدوليةا واصوصال بعد إنتها
والصرا ات الداامية واسقميمية دو العديد مف الدوؿا وااصة ديما يتعمؽ بالعرقياتا و،ػيا 
وّلد انطبا ال بأف  الـ مػا بعػد "الحػرب البػاردة"  ػيكوف أكثػر  نفػال مػف  ػابقلى ودػرض  مػى 

ت م ػػػوغ حمايػػػة حقػػػوؽ الػػػدوؿ والمنظمػػػات الدوليػػػة مبػػػرر التػػػداؿ لحمايػػػة "األقميػػػات" تحػػػ
 اسن اف وحماية "األقميات" وتقديـ الم ا دة اسن انية. 

الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ومػػف يػػدور دػػو دمكهػػا التػػداؿ اسن ػػانو كػػأداة ا ػػتادمت 
 يا ػػػية لتحقيػػػؽ أ،ػػػػدادهاا ودػػػرض رؤيتهػػػػا الااصػػػة ومعايير،ػػػا الياتيػػػػة المرتبطػػػة بحمايػػػػة 
مصػػالحها الااصػػةا معتمػػدة  مػػى  وامػػؿ نجػػاح تػػدامهاا متمثمػػة ب ػػر ة التنفيػػي والتكػػاليؼ 

الم ػػؤوؿ الػػرايس المفتػػرض  ػػف مجمػػس األمػػف  الماديػػة والبشػػرية المنافوػػة. وأصػػب  دور
مقتصػػرال  مػػى إيجػػاد الشػػر ية القانونيػػة لعمميػػة التػػداؿا بمػػا  حفػػظ ال ػػمـ واألمػػف الػػدولييف

 يوازي مصال  الدوؿ الداامة العووية.
لكنل  يا يال يمثؿ انعكا ال لواقع القػوة دػو تباينت اآلراء حوؿ مفهـو التداؿ اسن انوا 

                                                           

 جامعة دمشؽ. -دكتورا  دو العالقات الدولية  *
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لنظػػاـ الػػدولوا دالدولػػة القويػػة توظػػؼ قػػدراتها حػػاؿ تعػػرض مصػػالحها العالقػػات الدوليػػة وا
ال يا ية واالقتصادية لماطر مف أجؿ القواء  مى مصادر ا بمعنػى  ػدـ وجػود مصػال  
 تحجـ الدوؿ  ف اتااي قرار التداؿ أو حتى التفكير دػو القيػاـ بالتػداؿا دالمصػال  ،ػو 

لقرار ياتمؼ بااتالؼ المصػال   ػواء كانػت الدادع وراء اتااي الدوؿ لقرار التداؿا و،يا ا
 . يا ية أو اقتصادية أو أمنية أو لتحقيؽ مكانة دولية
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International intervention for humanitarian 

reasons after the Cold War 

Iraq, Somalia, Libya 
 

*
 Dr. Musab Najm Abdullah Al-Dulaimi 

 

Abstract 
 

After the "Cold War", the Arab region became a field for the 

intervention of international organizations and major countries to resolve 

conflicts within this region, and at a time full of international events and 

changes, which undoubtedly affect the pattern of international relations, 

and humanitarian intervention is a new phenomenon in international 

relations, especially after the end of the " Cold war ”, as outbreaks of 

internal and regional wars and conflicts in many countries, especially 

with regard to ethnicities, and this created the impression that the post-

Cold War world would be more violent than its predecessor and imposed 

an excuse on states and international organizations to interfere to protect“ 

minorities ”under the rationale for protecting rights Human rights and 

protection of "minorities" and the provision of humanitarian assistance. 

The United States of America and its allies used humanitarian 

intervention as a political tool to achieve its goals, and impose its own 

vision and its own standards related to protecting its own interests, 

relying on the factors of success of its intervention, represented by rapid 

implementation and low material and human costs. The role of the 

Security Council has become the main responsibility assumed for the 

maintenance of international peace and security limited to finding the 

legal legitimacy of the intervention process, in line with the interests of 

the permanent members. 
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Opinions diverged on the concept of humanitarian intervention, but it 

is politically a reflection of the reality of power in international relations 

and the international system. The strong state employs its capabilities if 

its political and economic interests are endangered in order to eliminate 

its sources, meaning that there are no interests that will hold countries 

back from taking the intervention decision or even thinking about doing 

With intervention, interests are the motive behind states ’decision to 

intervene, and this decision differs in different interests, whether political, 

economic, or security, or to achieve international status. 
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 :مقدمــةال
لي ػػػت جديػػػدة دػػػو  Humanitarian Interventionظػػػا،رة التػػػداؿ اسن ػػػانو  إف  

نتهػاء "الحػرب البػاردة"ا االعالقات الدوليػةا لكنهػا أصػبحت بػارزة ومميػزة بصػورة كبيػرة بعػد 
نػػتع  ػػف  ي  الػػيي تهػػيمف  ميػػل الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػةا إ  وبػػروز النظػػاـ الػػدولو الجديػػد 

 ػػػػقوط المنظومػػػػة االشػػػػتراكية وانهيػػػػار االتحػػػػػاد ال ػػػػودييتو تفشػػػػو الحػػػػروب والصػػػػػرا ات 
الداامية واسقميمية دو العديد مف الدوؿا وااصة ديما يتعمؽ بالعرقياتا و،يا وّلد انطبا ال 

 ػػػالـ مػػػا بعػػػد "الحػػػرب البػػػاردة"  ػػػيكوف أكثػػػر  نفػػػال مػػػف  ػػػابقلا ودػػػرض  مػػػى الػػػدوؿ  بػػػأف  
والمنظمػػات الدوليػػة مبػػرر التػػداؿ لحمايػػة "األقميػػات" تحػػت م ػػوغ حمايػػة حقػػوؽ اسن ػػاف 

ا  ا د  مى يلػؾ  ػعو الػدوؿ ال ربيػةا م  وحماية "األقميات" وتقديـ الم ا دة اسن انية. وم  
األمريكيػػػةا إلػػػى نشػػػر القػػػيـ ال ربيػػػة المتمثمػػػة دػػػو الميبيراليػػػة  واصوصػػػال الواليػػػات المتحػػػدة

 والديمقراطية وآليات اقتصاد ال وؽا واصوصال دو الدوؿ الناشاة والمتحولة.
 أهمية البحث:أواًل: 

تػػأتو أ،ميػػة البحػػث مػػف اػػالؿ ت ػػميط الوػػوء  مػػى ظػػا،رة التػػداؿ الػػدولو اسن ػػانوا 
بعػد "الحػرب البػاردة" ميػدانال لتػداؿ المنظمػات  ا التو أصبحتلمنطقة العربيةا اوناص ،ن

ودػو وقػت ممتمػ  باألحػداث الدولية والدوؿ الكبرل لح ـ الصػرا ات دااػؿ ،ػي  المنطقػةا 
دمؤشرات النظاـ الدولو نمط العالقات الدوليةا  دووالمت يرات الدوليةا التو تؤثر بال شؾ 

التػػداؿ تحػػت أي م ػػوغ  ػػيظؿ قاامػػالا والواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة   مػػى أفّ  الػػرا،ف تػػدؿّ 
ومػػف يػػدور دػػو دمكهػػا  ت ػػتادمل أداة  يا ػػية لتحقيػػؽ أ،ػػدادهاا ودػػرض رؤيتهػػا الااصػػة 

ا معتمدة  مى  وامؿ نجاح تػدامهاا الااصةومعايير،ا الياتية المرتبطة بحماية مصالحها 
ا دور مجمػػػس األمػػػفا لبشػػػرية المنافوػػػة. أّمػػػمتمثمػػػة ب ػػػر ة التنفيػػػي والتكػػػاليؼ الماديػػػة وا

د ػػيكوف مقتصػػرال  مػػى إيجػػاد الشػػر ية القانونيػػة لعمميػػة التػػداؿا بمػػا يػػوازي مصػػال  الػػدوؿ 
 .الداامة العووية
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 إشكالية البحث:ثانيًا: 
التداؿ  مبدأ  دـ (2مف المادة  7 )الفقرةميثاؽ األمـ المتحدة أكد دو  مف المعمـو أفّ 
 اتقهػا  األمػـ المتحػدة أاػيت  مػى الدوؿ األ واءا و ،ػيا مػا يؤكػد أفّ الدولو دو شؤوف 

تحػريـ التػػداؿ الػػدولو دػػو الشػؤوف الدااميػػة لمػػدوؿ األ وػػاءا  ػواء مػػف قبمهػػا أو مػػف قبػػؿ 
الػػػػدوؿ األ وػػػػاءا لدرجػػػػة  ػػػػّد،ا أي أمػػػػر يعػػػػرض بهػػػػيا الاصػػػػوص أمػػػػاـ أجهزتهػػػػا  يػػػػر 

ا لكػػف األمػػر ت يػػر 1990ى  ػػاـ مشػػروع. واحترمػػت مػػا ورد دػػو ميثاقهػػا منػػي تأ ي ػػها حتػػ
ل دو ظؿ النظاـ األحادي القطبيػة حػددت الواليػات المتحػدة األمريكيػة بعد ،يا التاريخا ألنّ 

مػف كّمهػا بوووح الم ارات التو يجب  مى العالـ أف يتبعهاا مف االؿ ا تاداـ الو ااؿ 
لػػى و ػػااؿ قػػوة   ػػكرية مباشػػرة إلػػى توظيػػؼ منظمػػات األمػػـ المتحػػدة سوػػفاء الشػػر يةا إ

إلػػػػػى وقػػػػػت قريػػػػػب مػػػػػف آليػػػػػات التعػػػػػاوف دػػػػػو العالقػػػػػات الدوليػػػػػةا كالمعونػػػػػات  كانػػػػػت تىعػػػػػدّ 
وربطها بشروط اقتصػاد ال ػوؽ والنمػويج الميبيرالػو. وتػداؿ األمػـ  اوالم ا دات اسن انية

المتحدة لػـ ينحصػر دػو الشػؤوف الدااميػة لمػدوؿ األ وػاءا بػؿ تعػدا  األمػر إلػى ا ػتاداـ 
االقتصػاديةا ااصػة  نػد تعػرض بعػض الػدوؿ لنػزاع م ػم  داامػوا و،ػيا القوة والعقوبػات 

التػداؿا ما أثار الاالؼ بيف الدوؿ واألو اط الفقهية  ف مدل التزاـ المنظمة بمبػدأ  ػدـ 
 :اآلتيةحاوؿ البحث اسجابة  مى الت اؤالت مف ثـّ و 

 ما تأثير الدوادع اسن انية لمدوؿ  ند اتااي قرار التداؿ ؟  .1
 ؟ الدوليةبالشر ية  ،ؿ يتمتع التداؿ مف قبؿ الدوؿ أل راض إن انية .2

 فرضيات البحث:ثالثًا: 
 :اآلتيةينطمؽ البحث مف الفرويات الراي ة 

دو تعدد حاالت التداؿ اسن انو دو مرحمة مػا ر لقد كاف لمدوادع اسن انية دور كبي .1
 بعد الحرب الباردة.
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أ مػػب  أفّ  حػػاالت التػػداؿ اسن ػػانوا إالّ لوػػبط شػػر و أو قػػانونو  وجػػود إطػػار مػػع .2
الدرا ػػػػة  ابػػػػت  نهػػػػا األ ػػػػس الشػػػػر ية لمتػػػػداؿ  مػػػػدةالحػػػػاالت التػػػػو وقعػػػػت اػػػػالؿ 

 اسن انو.
 :المنهجيةرابعًا: 

يتطمػػب مػػف الباحػػث توظيػػؼ  ػػدد مػػف المنػػا،ع العمميػػة واال ػػتعانة بهػػا سنجػػاز بحثػػلا 
 مػى مػػنهع اال ػػتقراء )االنتقػاؿ مػػف الواقػع إلػػى النظريػػة( الػيي تبنتػػل المدر ػػة  ا تمػػدلػيلؾ 

( دػػػو العالقػػػات الدوليػػػةا بمعنػػػى رؤيػػػة المت يػػػرات  مػػػى األرض كمػػػا Realismالواقعيػػػة )
المػػنهع التػػارياو لرصػػد تػػرابط  ا تمػػد،ػػوا ولػػيس كمػػا تعك ػػل قوا ػػد النظػػاـ الػػدولو. كمػػا 

خ العالقػات الدوليػة وال يا ػة الاارجيػة التػو كانػت األحداث المهمة التو حصمت دو تػاري
مػنهع صػنع القػرار  ا تمػدا وانعكا اتها دػو الحاوػرا وأيوػال الدوؿ الكبرلمتبعة مف قبؿ 

 لمدوؿ الكبرل. وصنعل لمعردة أ،ـ الدواار التو ت هـ دو تشكيؿ القرار ال يا و
 مخطط البحث:خامسًا: 
 والثـانيتنػاوؿ مفهػـو التػداؿ الػدولو اسن ػانوا  األولمحػاورا  ةالبحث إلػى ثالثػ ـ     قى 

ــثموقػػؼ المػػدراس الفكريػػة مػػف التػػداؿ الػػدولو اسن ػػانوا و تنػػاوؿ نمػػايج لمتػػداالت  الثال
ركزنػػػػا ديػػػػل  مػػػػى حػػػػاالت مثػػػػؿ العػػػػراؽ  ايتحػػػػت  طػػػػاء اسن ػػػػانية بعػػػػد "الحػػػػرب البػػػػاردة"ا 

 والصوماؿ وليبيا مؤارال.
 نساني المحور األول: مفهوم التدخل الدولي ال 

ل "ممار ػات اارجيػة تػؤثر التػداؿ بمعنػا  الوا ػع بأّنػ بـناالا جوزيـ  س. نـا يعّرؼ 
الشػػػؤوف الدااميػػػة لدولػػػة أاػػػرل يات  ػػػيادةا أمػػػا التػػػداؿ بمعنػػػا  الوػػػيؽ ديشػػػير إلػػػى  دػػػو

ل بأّنػ Kal Holsti،ول ػتو  كػاؿ لالتداؿ بالقوة دػو الشػؤوف الدااميػة لدولػة أاػرل". ويعّردػ
"جميػػػع األنشػػػطة الاارجيػػػة التػػػو تهػػػدؼ إلػػػى ت ييػػػر القػػػادة ال يا ػػػييف أو البنػػػاء الد ػػػتوري 
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لمدولةا وبعبارة أارل يهػتـ التػداؿ باألنشػطة الاارجيػة التػو تكػوف وػد الر بػات القانونيػة 
 .1لم مطة"

ل: "األ ماؿ التو تقـو بها دولة ماا أو مجمو ة التداؿ بأنّ  Vincentفينست  ويعّرؼ
دػو الشػؤوف الدااميػة لدولػة أاػرل. و،ػيا  ا  منظمػة دوليػة بالتػداؿ ق ػريتقػـو مف الدوؿا أو 

التػػػػداؿ ،ػػػػو  مػػػػؿ منفػػػػرد لػػػػل بدايػػػػة ونهايػػػػةا و،ػػػػو موجػػػػل وػػػػد الكيػػػػاف ال ػػػػمطوي لمدولػػػػة 
أو  يػر قػانونوا ولكنػػل  الم ػتهددة بالتػداؿا ولػيس بالوػػرورة أف يكػوف ،ػيا العمػؿ قانونيػػال 

 .  2"ينتهؾ دعالل النمويج التقميدي لمعالقات الدولية
"قيػػػاـ دولػػػة أو مجمو ػػػة دوؿ بالتػػػداؿ دػػػو شػػػؤوف دوؿ : ل بأّنػػػ Arntzآرنتـــز  لويعّردػػػ

أثنػػاء ممار ػػتها ل ػػيادتهاا  ػػواء أكػػاف يلػػؾ بػػ جراءات دػػو أاػػرل انتهكػػت حقػػوؽ اسن ػػاف 
دحػؽ التػداؿ  دولة أارلا أو بالمزايدة دػو الق ػوة و ػدـ العدالػةا ومػف ثػـّ  دوتور وتؤثر 

يىمػػارس قانونػػال  ألف حػػؽ اسن ػػانية والمجتمػػع اسن ػػانو يعمػػو  مػػى حػػؽ ال ػػيادة وا ػػتقالؿ 
"قيػاـ دولػة أو مجمو ػة  : لالتداؿ الدولو اسن انو بأّنػ Stowell ستويلالدوؿ". ويعّرؼ 

بهػػدؼ حمايػػة مػػواطنو الدولػػة محػػؿ التػػداؿ مػػف المعاممػػة  دوؿ با ػػتاداـ القػػوة الع ػػكرية
القا ػػية التػػو يتعروػػوف لهػػػاا والتػػو تتنػػاقض مػػع معػػػايير العدالػػة والحكمػػة التػػو تعتمػػػد،ا 

 .  3الدولة المتدامة"
يشتمؿ التداؿ اسن ػانو  مػى الم ػا دة اسن ػانية والتػداؿ بشػقيل ال ػممو والع ػكريا 

نو مػػف األمػػـ المتحػػدةا ولكػػف يلػػؾ يتعػػارض دػػو ويػػتـ يلػػؾ دػػو ال الػػب تحػػت  طػػاء قػػانو 
بعض جوانبل مع مفػا،يـ ثابتػة دػو القػانوف الػدولو والعالقػات الدوليػةا مثػؿ مفهػـو ال ػيادة 

                                                           

والبحوث  لمدرا ات اسمارات الدوليةا أبوظبوا مركز العالقات دو اسن انو التداؿ  بدالرحمفا يعقوب محمد 1
 .16 – 14ا ص2004ا 1اال تراتيجيةا ط 

2 R.J. Vincent, Nonintervention and International Order, Princeton, Princeton University 

Press, 1974, pp.3 – 19.   
 .14 – 13ا ص2011ا العربو لمنشر والتوزيعا والتداؿ الدولو اسن انوا القا،رةمعمر ديصؿ اولوا األمـ المتحدة  3
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و ػػػدـ التػػػداؿ دػػػو شػػػؤوف الػػػدوؿ الم ػػػتقمة المنصػػػوص  ميهػػػا دػػػو ميثػػػاؽ منظمػػػة األمػػػـ 
وأطمػػؽ  مػػى القوا ػػد المتحػػدة. وقػػد ي ػػت ؿ التػػداؿ اسن ػػانو أحيانػػال با ػػـ القػػانوف الػػدولوا 

التػػػو تحمػػػو حقػػػوؽ اسن ػػػاف دػػػو أثنػػػاء النزا ػػػات )القػػػانوف الػػػدولو اسن ػػػانو(ا الػػػيي ،ػػػو 
مجمو ػػػػة القوا ػػػػد القانونيػػػػة الدوليػػػػة التػػػػو تكفػػػػؿ احتػػػػراـ اسن ػػػػافا أو تحديػػػػد المشػػػػكالت 
اسن انية الناشػاة بصػورة مباشػرة  ػف المناز ػات الم ػمحة الدوليػة و يػر الدوليػة التػو تقيػد 

 .1وأ اليبها  ؽ الحرب التو تنا بهاااأطراؼ النزاع دو ا تاداـ طر  حؽ
مػػػف ،ػػػي  التعػػػاريؼ ال ػػػالفة الػػػيكر يتوػػػ  تبػػػايف اآلراء مػػػف قبػػػؿ البػػػاحثيف دػػػو ووػػػع 
تعريؼ واو  ومحدد لوػبط مفهػـو التػداؿ الػدولو اسن ػانوا كمػا ،ػو الحػاؿ مػع مفهػـو 

نق ػـ االتبػايف انعكػس أيوػال  مػى اآلليػة التػو يػتـ مػف االلهػا التػداؿا دقػد  اسر،اب. و،يا
التداؿ يتـ با ػتاداـ الو ػااؿ الع ػكرية  ي،ب أنصار  إلى أفّ  األولالباحثوف إلى تياريف: 

مػػف جانػػب دولػػة أو مجمو ػػة دوؿ بهػػدؼ حمايػػة حقػػوؽ اسن ػػاف. دالو ػػااؿ ال يا ػػية أو 
قػػؽ أ،ػػدادهاا وقػػد تكػػوف  ػػاجزة  ػػف تحقيقهػػاا ب ػػبب االقتصػػادية تحتػػاج إلػػى وقػػت لكػػو تح

ــــانياالاػػػػتالؼ بػػػػيف  يا ػػػػات الػػػػدوؿ ومصػػػػالحها.  يػػػػرل أنصػػػػار  ا ػػػػتاداـ الو ػػػػااؿ  والث
وقػػػػؼ الم ػػػػا دات االقتصػػػػاديةا و ال يا ػػػػية واالقتصػػػػادية )قطػػػػع العالقػػػػات الدبموما ػػػػيةا 

لع ػكرية لتحقيػؽ درض قيود  مى حركػة التبػادؿ لمدولػة المتهمػة(ا قبػؿ المجػوء إلػى القػوة او 
اال تمػػاد  مػػى القػػوة الع ػػكرية لتحقيػػؽ أ،ػػداؼ التػػداؿ  أ،ػػداؼ التػػداؿا  مػػى ا تبػػار أفّ 

ا تمػػاد ،ػػي  الو ػػااؿ يكػػوف  دػػ فّ  مػػف ثػػـّ يقمػػؿ مػػف شػػأف الو ػػااؿ ال يا ػػية واالقتصػػاديةا و 
 .    2اسن افو يمة و ط  مى الدولة المتهمة لمتوقؼ  ف ممار تها بانتهاؾ حقوؽ 

                                                           

ا ب دادا الجامعة "األمـ المتحدة والموقؼ مف  مميات التداؿ اسن انو: درا ة  يا ية قانونية" ادؿ حمزة  ثمافا  1
 .  300صا 2012ا 20الم تنصريةا كمية العمـو ال يا يةا المجمة ال يا ية والدوليةا العدد 

 .16صمعمر ديصؿ اولوا األمـ المتحدة والتداؿ الدولو اسن انوا مرجع  ابؽا  2



 مصعب نجـ  بداهلل الدليمو د.        الصوماؿا ليبيا العراؽا "التداؿ الدولو أل باب إن انية بعد الحرب الباردة"

336 

 

لػى مػا تقػدـ مػف تعػاريؼا يمكننػا التوصػؿ إلػى تعريػؼ لمفهػـو التػداؿ الػدولو ا تنادال إ
ال ػػػموؾ الػػػيي  تقػػػـو بػػػل دولػػػة أو مجمو ػػػة دوؿ بالتػػػداؿ دػػػو الشػػػؤوف " :اسن ػػػانوا و،ػػػو

الدااميػػة  لدولػػة أاػػرل دوف موادقتهػػاا ال ػػرض منػػل ت ييػػر الووػػع الػػداامو ال ػػااد )د ػػـ 
الجما ػػػات االنفصػػػالية أو الحركػػػات المعاروػػػة(ا أو الحفػػػاظ  مػػػى الووػػػع القػػػااـ )د ػػػـ 

ي شػػػكالل مباشػػػرالا أو  يػػػر مباشػػػرا الحكومػػػة القاامػػػة(ا  ػػػعيال لتحقيػػػؽ مصػػػالحهاا وقػػػد يتاػػػ
 و البال ما يؤدي إلى إثارة النزا ات الداامية أو الم ا،مة دو تصعيد،ا وا تمرار،ا". 
ال ػػمـ ودػػو ،ػػيا الشػػأفا أوػػحى مجمػػس األمػػف الم ػػؤوؿ الػػرايس المفتػػرض  ػػف حفػػظ 

مػػف ا األ)ال ػػمـ العػػالمو يعنػػو انتفػػاء الحػػروب أو منعهػػا  مػػى األقػػؿا أّمػػ واألمػػف الػػدولييف
الػػػدولو ديعنػػػو تهياػػػة األ ػػػباب وال ػػػبؿ لمنػػػع االوػػػطرابات والمناز ػػػات الدوليػػػةا وتمكػػػيف 
الدوؿ مف العيش براحػة واطمانػافا دال ػالـ يفقػد معنػا  إيا تعػرض األمػف لماطػرا دػاألمف 

ا مجرد آلية لتهديد الػدوؿ واال تػداء  مػى شػعوبهاا 1إيا  اد ال الـ( الحقيقو ال يتوادر إالّ 
ض العقوبػػات الماتمفػػةا ومػػن  الوػػوء األاوػػر لمتػػداالت الع ػػكرية با ػػـ مػػف اػػالؿ دػػر 

"الشػػػر ية الدوليػػػة"ا وأصػػػب  بفعػػػؿ الوػػػ وط األمريكيػػػة يتجػػػاوز ااتصاصػػػاتل المنصػػػوص 
 ميهػػػا دػػػو الميثػػػاؽ األممػػػو إلػػػى ااتصاصػػػات أجهػػػزة األمػػػـ المتحػػػدة األاػػػرلا كالجمعيػػػة 

ؾ األمريكػػػػػػػو مػػػػػػػف اػػػػػػػالؿ ال ػػػػػػػمو  العامػػػػػػػة ومحكمػػػػػػػة العػػػػػػػدؿ الدوليػػػػػػػة. و،ػػػػػػػيا يووػػػػػػػ  أفّ 
متها الفووى التو ،و دػو  اال تراتيجيات المتعددة والمعمنة يؤ س لمرحمة دولية جديدة   

ما شجع بعػض الػدوؿ لال تػداء  مػى دوؿ أاػرل تحػت الهيمنة األمريكيةا مّ  عميؽصال  ت
ةا مثػػػؿ امػػػتالؾ أ ػػػمحة محظػػػورة أو ال ػػػعو المتالكهػػػاا أو د ػػػـ اسر،ػػػابا اد ػػػاءات  ػػػدّ 

المجوء إلى القوة لت ػوية الاالدػاتا و،ػو مػا  ػيؤدي حتمػال إلػى تهمػيش دور األمػـ  تعميؽو 

                                                           

 .190صا 2005محمد المجيوبا التنظيـ الدولوا بيروتا منشورات الحمبو الحقوقيةا  1
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ػػالمتحػدة دػػو حػؿ األزمػػات الدوليػةا م   ا يقتوػػو ووػع حػػد ل يا ػة التػػداؿ دوف حػػدود أو م 
 .1ووابط
 

  فكرية من التدخل الدولي النساني: موق  المدارس الالمحور الثاني
ظػا،رة التػداؿ الػدولو اسن ػانوا و مػى الػر ـ مػف نتهاء "الحػرب البػاردة" ازدادت ابعد 

 نػػػػػدرة المعالجػػػػػات التػػػػػو يمكنهػػػػػا اسحاطػػػػػة بتعقيػػػػػدات ال يا ػػػػػة العالميػػػػػة المعاصػػػػػرةا دػػػػػ فّ 
ا ػػػتعراض المػػػدارس الراي ػػػة دػػػو العالقػػػات الدوليػػػة يمكػػػف أف يقػػػدـ تف ػػػيرال لهػػػي  الظػػػا،رة 

ا   فاصة واحتماالت تطور،ا دو الم تقبؿا وكؿ مدر ة قدمت تف يراتها الا ،ػيا المفهػـو
 والمدارس التو تناولها البحث بالدرا ة ،و الواقعية والميبيرالية والمارك ية:

: الواقعيػػػة تف ػػػر ال يا ػػػة الدوليػػػة كمػػػا ،ػػػوا ال كمػػػا Realismالمدرســـة الواقعيـــة أواًل: 
يطمػ  المػرء ألف تكػػوفا ويشػّكؿ مفهػـو القػػوة والمصػمحة الوطنيػة مػػف وجهػة نظر،ػا جػػو،ر 

الدوليةا بمعنى أف الدوؿ يات ال يادة ال ت ػتطيع حمايػة مصػالحها الوطنيػة دوف ال يا ة 
وجػػود صػػراع ديمػػا بينهػػا مػػد ـو بعنصػػر القػػوة. والمصػػمحة الوطنيػػة تتطمػػب امػػتالؾ الدولػػة 
لعناصػر جديػػدة تزيػػد مػػف قوتهػػاا دعنػػدما تػػزداد قػػوة الدولػػة تتعػػزز المصػػال  الوطنيػػة. ويػػرل 

النظػػاـ الػػدولو يتكػػوف مػػف دوؿ م ػػتقمة  أفّ  Frederick Schumannدريػػدريؾ شػػوماف 
ا وتعمػػؿ  مػػى تػػأميف مصػػالحها الوطنيػػة يات  ػػيادة ال تعتػػرؼ بوجػػود  ػػمطة أ مػػى منهػػا

بالقتػػاؿ أو التفػػاوضا و،ػػدؼ البقػػاء والحفػػاظ  مػػى الػػيات ال ياوػػع ألي تحفػػظ وال يقبػػؿ 
الدولية صرا ال مػف  وح ب ،ي  المدر ةا تمثؿ العالقاتالم اومة بأية حاؿ مف األحوؿ. 

أجؿ القػوة والنفػوي بػيف الػدوؿ التػو يهمهػا تحقيػؽ مصػالحها الوطنيػة دح ػبا  مػى ا تبػار 

                                                           

 ابؽا ا مرجع "األمـ المتحدة والموقؼ مف  مميات التداؿ اسن انو: درا ة  يا ية قانونية" ادؿ حمزة  ثمافا  1
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مف النظاـ الدولو نظاـ دوووي ال  مطة مركزية ديل قادرة  مى وبط  موؾ الدوؿا و  أفّ 
 . 1حماية الدوؿ مف بعوها البعض ثـّ 
لحماية األمػف القػومو اػالؿ الواقعية كانت مع التداؿ دو شؤوف الدوؿ األارل   

ػ ركػزت ،ػػي  دقػد ا أصػبحت وػد التػداؿد بعػد إنتهػاء "الحػرب البػػاردة"ا "الحػرب البػاردة"ا أم 
المدر ػػة  مػػى مشػػكمة المكانػػة المطمقػػة والن ػػبيةا وانتقػػدت دكػػرة تمكػػيف المؤ  ػػات الدوليػػة 
مف درض تامو الدوؿ  ف المكا ب اآلنيػة مػف أجػؿ الحصػوؿ  مػى مكا ػب كبػرل  مػى 

الفووػػػػى التػػػػو تحكػػػػـ النظػػػػاـ الػػػػدولو تػػػػددع الػػػػدوؿ إلػػػػى القمػػػػؽ إزاء  لمػػػػدل الطويػػػػؿا ألف  ا
المكا ػػب المطمقػػة لمتعػػاوفا والطريقػػة التػػو يػػتـ بهػػا توزيػػع المكا ػػب  مػػى الػػدوؿ المعنيػػةا 

التعػػاوف بػػيف الػػدوؿ يبقػػى ،ػػددال مػػف   ػػدـ تكػػادؤ توزيعهػػا بػػيف الشػػركاءا بمعنػػى أفّ  مػػف ثػػـّ و 
ظ  ميلا و،يا انعكػس  مػى قيػاـ بعػض الػدوؿ الكبػرل بهػدؼ ادمػة الصعب تحقيقل والحفا

 مصػػالحها الوطنيػػة بتػػداالت   ػػكرية تحػػت قيػػادة األمػػـ المتحػػدة. وبح ػػب الواقعيػػةا دػػ فّ 
المحادظة  مى ،ي   النظاـ واألمف وال الـ ،و القيـ األ ا ية لمعالقات الدوليةا ليلؾ د فّ 

التصػػػعيد إلػػػى حالػػػة الحػػػرب  مػػػى الم ػػػتول  القػػػيـ ي ػػػّوغ التػػػداؿ الع ػػػكري لمحيمولػػػة دوف
اسقميمػػو أو الػػدولوا لكػػف الق ػػـ األكبػػر مػػف حػػاالت التػػداؿ الع ػػكري لػػـ تاػػدـ مصػػمحة 
النظاـ الدولو بقدر ما تادـ المصمحة الوطنية لمدوؿ المتدامةا و،ػيا يػتـ ح ػب معطيػات 

ة الدولػػة  مػػى التػػداؿ الع ػػكري مقبػػوؿ إيا كػػاف  ػػيزيد مػػف قػػو  القػػوة والمصػػمحةا بمعنػػى أفّ 
ح اب الدوؿ األارلا دو حيف إيا كانت تكاليفل أكبر مقارنة بالعوااد المرجوة منلا ويثقؿ 

ل يؤدي إلى تآكؿ قوتهاا اصوصال ألنّ اكا،ؿ الدولة المتدامة د  ادة النظر بل أمر مقبوؿ 
 . 2الفووى التو ت ود النظاـ الدولو تشجع الدوؿ  مى تد يـ قوتها الن بية أفّ 

                                                           

 .48محمد يعقوب  بدالرحمفا التداؿ اسن انو دو العالقات الدوليةا مرجع  ابؽا ص 1
 .51 - 49المرجع ال ابؽا ص 2



   2020-العدد األوؿ -36المجمد  -مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية

339 

 

 :1المدر ة  مى التداؿ الدولو اسن انوا نيكر منها،ي  أ باب وراء تحفظ  و،ناؾ
ل مػػف الم ػػتبعد النظػػر إلػػى ،ػػي  ال تقػػـو الػػدوؿ بالتػػداؿ ال تبػػارات إن ػػانيةا ألّنػػ .1

اال تبػػػارات أو التعػػػاطؼ معهػػػا دػػػو  يا ػػػاتهاا دالػػػدادع مػػػف تػػػداؿ الػػػدوؿ ،ػػػو تحقيػػػؽ 
 مصالحها الوطنية.

يا مػػا انهػػارت أيػػة  ػػمطة مدنيػػة  بطريقػػة إف الػدوؿ م ػػؤولة دقػػط  ػػف  .2 ر ايا،ػػاا واا
مرو ػػػػة إزاء مواطنيهػػػػاا دالم ػػػػؤولية تقػػػػع  مػػػػى  ػػػػاتؽ مػػػػواطنو تمػػػػؾ الدولػػػػة وقادتهػػػػا 

ا األجانب دميس لهـ أي مبرر أاالقو يمنحهـ الحؽ بالتػداؿا حتػى لػو ال يا ييفا أم  
ا و ػػػمطتها كػػػاف دػػػو مقػػػدور،ـ تح ػػػيف الووػػػع ووقػػػؼ القتػػػاؿا دالدولػػػة تتمتػػػع ب ػػػيادته

 القانونية دوؽ أراويها.
ل شػػكؿ ا ػػتثنااو لمبػػدأ  ػػدـ جػػواز ا ػػتاداـ  ػػدـ جػػواز ت ػػويخ التػػداؿ  مػػى أّنػػ .3

ة تقػػدر الظػػروؼ ل يػػؤدي إلػػى  ػػوء اال ػػتاداـا ودػػو  يػػاب وجػػود آليػػة نزيهػػالقػػوةا ألّنػػ
ا قػػد تعتنػػؽ الػػدوؿ مبػػدأ الػػدادع اسن ػػانو كيريعػػة لتبريػػر اسن ػػانو التػػو ت ػػم  بالتػػداؿ

دداع وراء مصػػػػالحها الوطنيػػػػةا وقوػػػػية  ػػػػوء اال ػػػػتاداـ تبقػػػػى  ػػػػالحال ي ػػػػتادمل االنػػػػ
 األقوياء ود الوعفاء. 

التنػػاقض دػػو ال يا ػػة النػػاتع  ػػف االنتقاايػػة التػػو تمار ػػها الػػدوؿ دػػو التػػداؿا  .4
التداؿ ال يمس مصالحهاا و،ي  االنتقااية تنشأ  نػدما  دالدوؿ التتداؿ  ندما ترل أفّ 

 القية المتعارؼ  ميها لماطر مف قبؿ أكثر مف طرؼ واحد.تتعرض المبادئ األا
 يػػػػاب اسجمػػػػاع القػػػػانونو الػػػػيي يحػػػػدد المبػػػػادئ التػػػػو تحكػػػػـ الحػػػػؽ الفػػػػردي أو  .5

الجما و دو التداؿ الدولو اسن انوا و،يا مف شػأنل أف يجعػؿ حقػال كهػيا قػادرال  مػى 
ـ التػداؿ تقويض النظاـ العالموا اليي يتحقؽ بشكؿ أدوؿ  ف طريػؽ د ػـ مبػدأ  ػد

       .بدالل مف ال ماح بل دو ظؿ  ياب توادؽ دولو لتحديد مفهومل
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 مػػى  كػػس الػػواقعييفا الميبيراليػػوف متفػػااموف  :Liberalismالمدرســة الميبيراليــة ثانيــًا: 
تطبيػػؽ مبػػادئ القػػيـ اسن ػػانية يػػتـ بشػػكؿ  ل يمكػػف ت ييػػر ممار ػػات الدولػػةا إي يػػروف أفّ بأّنػػ

و،ػػيا التوجػػل يتج ػػد دػػو  دهػػـ مػػع التػػداؿ أل ػػراض إن ػػانية ونشػػر الديمقراطيػػةا انتقػػااوا
نظرية المجتمع الدولو التوامنوا أي ورورة التداؿ ودؽ مبدأ الحؽ القانونو واألاالقو 

 . 1لم ألة التداؿ
ؽ ااويؤكد الميبيراليوف دو نظريتهـ قوة القانوف الػدولو دػو حػؿ الاالدػات الدوليػة بػالطر 

 :2ومف أ،ـ ما طرحتل نظريتهـا اآلتوال مميةا 
التػػػداؿ الػػػدولو ،ػػػو أحػػػد االلتزامػػػات األاالقيػػػة لممجتمػػػع الػػػدولو دػػػو بنػػػاء نظػػػاـ  إفّ  .1

 إن انو جديد تحتـر ديل حقوؽ اسن اف با تاداـ القوة.
الػػدداع  ػػف الوػػعفاء با ػػـ األاػػالؽ يتجػػاوز  الػػرأي العػػاـ العػػالمو يصػػادؽ  مػػى أفّ  .2

 الدولية. والمواثيؽالحدود 
 ها تكمؿ الحرية ديل.مف نشر القيـ األمريكية الميبيرالية دو العالـا ألنّ  ال بدّ  .3
 مػف ثػـّ مػا كانػت  ميػلا و ما بعد "الحرب الباردة" أكثر مّ  مرحمةالنزا ات الداامية دو  .4

 أصب  مف الوروري إقرار التداؿ اسن انو لحماية األدراد مف ،ي  الحروب. 
مػػػف حقػػػوؽ اسن ػػػاف أمػػػػرال مقد ػػػالا وقػػػدمت المصػػػػمحة قػػػد جعمػػػت النظريػػػة الميبيراليػػػػة د

الشاصية  مى المصال  االجتما يةا وحماية الحقوؽ والحريات الفردية مف اال تداء ،ػو 
وظيفػػػػة الدولػػػػةا دػػػػالفرد ،ػػػػو المحػػػػور األ ا ػػػػو الػػػػيي تػػػػدور حولػػػػل المعطيػػػػات ال يا ػػػػية 

 :3واالقتصاديةا وليلؾ تركز ،ي  النظرية  مى الد ااـ اآلتية
                                                           

ا دو: جوف بيميس و تيؼ "الدوليةالتداؿ أل راض إن انية و القتل بال يا ة "نيكوالس ج. ويمرا  1
 .820ا ص2004ا 1ا ترجمة ونشر مركز الاميع لألبحاثا ط دبو ولمة ال يا ة العالميةا  ميثا 

ا التداؿ الع كري واأل محة النوويةا ترجمة  دناف  باس  موا أبو طبوا مركز شتيفانو زونيوسو  ،ارالد مولر 2
 .8ا ص2007ا 1 اسمارات لمدرا ات والبحوث اال تراتيجيةا ط

 .42 – 41محمد يعقوب  بدالرحمفا التداؿ اسن انو دو العالقات الدوليةا مرجع  ابؽا ص 3



   2020-العدد األوؿ -36المجمد  -مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية

341 

 

   نظريػػة الحقػػوؽ الطبيعيػػةا داسن ػػاف لػػل حقػػوؽ م ػػتمدة مػػف صػػفتل اسن ػػانيةا و مػػى   .1
 الدولة أف تعترؼ بهي  الحقوؽ وتحترمها.

الحريػػػة  األاالقيػػػةا وتتمثػػػؿ بوػػػرورة إطػػػالؽ الحريػػػة الكاممػػػة ل ن ػػػافا ألفّ  النظريػػػة .2
 تمع.الوصوؿ إلى أح ف النتااع لمصمحة الفرد والمج مف ثـّ تفت  باب المناد ةا و 

قيػػاـ الدولػػة يػػتـ بػػيف األدػػراد بالتراوػػو  مػػى  نظريػػة العقػػد االجتمػػا وا التػػو تػػرل أفّ  .3
ن  كّمهػػا أ ػاس دكػػرة التعاقػػد التػػو وػػمنت حقػػوقهـا والفػػرد ال يتنػػازؿ  ػػف حرياتػػل مػػا ا واا

 ػػف جػػزء منهػػا سقامػػة ال ػػمطةا وب مكانػػل ا ػػتعادة يلػػؾ الجػػزء دػػو حػػاؿ نقػػض العهػػد 
 مف قبؿ الدولة.

األدوػػؿ لقدرتػػل  قتصػػاديةا وتقػػـو  مػى اال تقػػاد بوجػػود نظػػاـ طبيعػو يىعػػدّ النظريػة اال .4
 مػػػى تػػػودير الحريػػػة وال ػػػعادة لمفػػػردا وا ػػػتناد  إلػػػى الحريػػػة الفرديػػػةا واسبقػػػاء  مػػػى 

 الممكية الفردية سنتاج الثروة.  
االجتما يػػػةا وتقػػـو  مػػػى مبػػدأ البقػػاء لألصػػػم ا دالتقػػدـ الطبيعػػػو  الدارونيػػةالنظريػػة  .5

 يتطمب دناء الوعيؼا والتوحية ببعض األدراد ،و ثمف تأميف حياة المجتمع.
و،نػػاؾ ثالثػػة اتجا،ػػات دااػػؿ المدر ػػة الميبيراليػػةا تهػػدؼ إلػػى تطػػوير التفػػا،ـ الػػدولو وادمػػة 

القتصادي المتبػادؿ لثنػو الػدوؿ  ػف ا ػتاداـ يركز  مى اال تماد ا األولأ،داؼ ال الـ العالمو: 
 يعػػػدّ  الثـــاني. ولألطػػػراؼ جمػػػيعهـالقػػػوة تهػػػدد التقػػػدـ واالزد،ػػػار  ا ألفّ ا  القػػػوة وػػػد بعوػػػها بعوػػػ

الػػدوؿ الديمقراطيػػة م ػػالمة بطبيعتهػػاا وتتبنػػى  المبػػادئ الديمقراطيػػة مفتاحػػال لم ػػالـا  مػػى أ ػػاس أفّ 
المؤ  ػات الدوليػة  ػامالل  يعػدّ  الثالـثا الػبعض. والحؿ الو ط بدالل مف ا تاداـ القوة ود بعوػه

مػػف  ػػموؾ الػػدوؿ االنفػػراديا مػػف اػالؿ تشػػجيع الػػدوؿ  مػػى االبتعػػاد  ػػف المكا ػػب  م ػا دال لمحػػدّ 
 .  1اآلنية مف أجؿ مكا ب كبرل ناتجة  ف التعاوف  مى المدل البعيد
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التػداؿ الع ػكريا ،تماـ الميبيرالية بحقوؽ اسن افا وتبرير،ا لعمميػات ا مى الر ـ مف 
ف كػاف ،ػيا االاػتالؼ لػػـ  أفّ  إالّ  أنصػار،ا ااتمفػوا دػو رؤيػتهـ لمتػداؿ الػػدولو اسن ػانوا واا

دػػو  يػػاب ومبرراتػػل مواقػػؼ التػػداؿ الع ػػكري  دػػ فّ  . ومػػف ثػػـّ 1يمنػػع مػػف تبريػػر،ـ لمتػػداؿ
 :2دو النقاط اآلتية Michael Walzer د،ا مايكؿ ولزرالعدواف الصري  حدّ 

 لحفظ ا تقالؿ الدولة مف العدواف اارجو. التداؿ الوقااو .1
التداؿ ود تداؿ اارجو  ابؽ  مثؿ حؽ تقرير المصػيرا والماػاوؼ مػف تػداؿ  .2

 اارجو.
التػػداؿ لم ػػا دة الحركػػات االنفصػػالية بعػػد التحقػػؽ مػػف ،ويتهػػا كحركػػة انفصػػاؿا ويػػتـ  .3

 يلؾ  ندما تطمب الحركة الم ا دة دو االنفصاؿا واا الف ا تقاللها كشعب.
النظريػػة الميبيراليػػة تؤيػػد التػػداؿ الػػدولو اسن ػػانو مػػف حيػػث نظرتهػػا التقميديػػة لمدولػػةا 

قيػػاـ الدولػػة مشػػروط بموادقػػة األدػػراد أ ا ػػالا لػػيلؾ ،ػػو ت ػػّوغ ا ػػتاداـ القػػوة وػػد  وتػػرل أفّ 
 ػػػػػيادة الدولػػػػػة تتأ ػػػػػس  مػػػػػى احتػػػػػراـ حقػػػػػوؽ  الدولػػػػػة التػػػػػو تنتهػػػػػؾ حقػػػػػوؽ اسن ػػػػػافا ألفّ 

 .     3المواطنيف
حتػػػػى نهايػػػػة "الحػػػػرب البػػػػاردة" وانهيػػػػار المنظومػػػػة : Marxismالمدرســــة الماركســــية : ثالثــــاً 

كانػت المارك ػية ،ػػو البػديؿ  ػف الواقعيػة والميبيراليػػةا وطرحػت تف ػيرال لمصػراع مػػف ، االشػتراكية
اػػػػالؿ تركيز،ػػػػا  مػػػػى العامػػػػؿ االقتصػػػػادي واالجتمػػػػا و بوصػػػػفل األ ػػػػاس لتووػػػػي  المصػػػػال  

العامػػػػؿ ال يا ػػػػو اال ػػػػتراتيجو مػػػػف تف ػػػػير،اا وحمّػػػػت مفػػػػا،يـ مثػػػػؿ  الماتمفػػػػةا التػػػػو ال يػػػػتمكف
 .  4اسمبريالية والتبعية واال ت الؿ محؿ مفا،يـ القوة والمصمحة الوطنية وميزاف القول

                                                           

 .48معمر ديصؿ اولوا األمـ المتحدة والتداؿ الدولو اسن انوا مرجع  ابؽا ص 1
 .46 - 45 ابؽا ص محمد يعقوب  بدالرحمفا التداؿ اسن انو دو العالقات الدوليةا مرجع 2
 .49 – 48معمر ديصؿ اولوا األمـ المتحدة والتداؿ الدولو اسن انوا مرجع  ابؽا ص 3
 .49المرجع ال ابؽا ص 4
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ل مفهػػـو ليبيرالػػو ال يػػؤدي إلػػى تحريػػر انتقػػدت المارك ػػية مفهػػـو حقػػوؽ اسن ػػافا ألّنػػ
وػػػمف حقػػػوؽ المجتمػػػعا و،ػػػي  الحقػػػوؽ  إالّ حقيقػػػوا وتؤكػػػد أنػػػل ال وجػػػود لحقػػػوؽ اسن ػػػاف 

حقػػوؽ اسن ػػاف  دػػ فّ  تكػػوف شػػكمية لعػػدـ تكػػادؤ الفػػرص االقتصػػادية واالجتما يػػةا ومػػف ثػػـّ 
ر  ف أيديولوجيا تدادع باأل اس  ف القيـ األنانية لممجتمع البرجوازيا التو تجعؿ مف تعبّ 

تمػا و ال يمكػف أف ،و باأل ػاس كػااف اج دو حيفاسن اف شاصال معزوالل  ف اآلاريفا 
مف االؿ الجما ة التو ينتمو إليها. و مى الر ـ مف أف المارك ية قػدمت  ؽ ياتل إالّ يحقّ 

هػا تػرل أف التػداؿ أنّ  الحقوؽ االقتصادية واالجتما ية  مى الحقوؽ المدنية وال يا يةا إالّ 
الػػدوؿا انتهاكػػال ل ػػيادة  دػػو شػػؤوف الػػدوؿ األاػػرل تحػػت يريعػػة حمايػػة حقػػوؽ اسن ػػاف يىعػػدّ 

و ػػواء أكػػاف ،ػػيا التػػداؿ درديػػال أو جما يػػالا لكنػػل دػػو الحقيقػػة يمثػػؿ انتصػػار القػػوي  مػػى 
الوػػعيؼ. وتػػرل أيوػػال أف تػػداؿ الػػدوؿ الرأ ػػمالية المتقدمػػة دػػو شػػؤوف الػػدوؿ الناميػػة ،ػػو 

  إ ػػادة إنتػػاج مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ مصػػالحها اال ػػتراتيجيةا ولػػيلؾ تػػردض ،ػػيا التػػداؿ وتعػػدّ 
ػوؿ التػو تعػانو مػف اوػطرابات وصػرا ات دااميػة بػيف "األقميػات"ا م  اال تعمار دو الػد ا م 

 .1يودر الظروؼ التو تبرر التداؿ
 نماذج لمتدخالت تحت غطاء النسانية بعد "الحرب الباردة": المحور الثالث

نتيجػػػة لمت يػػػرات التػػػو  امشػػػكمة ت ػػػييس حقػػػوؽ اسن ػػػاف تنطػػػوي  مػػػى أبعػػػاد جديػػػدة إف  
نتهػػػاء "الحػػػرب اطػػػرأت  مػػػى صػػػنا ة القػػػرار الػػػدولو ب ػػػبب ت يػػػر المػػػوازيف الدوليػػػة بعػػػد 

البػػػاردة". ولػػػـ يعػػػد بو ػػػع المجتمػػػع الػػػدولو تجا،ػػػؿ الصػػػرا ات الم ػػػمحة بعػػػد أف ات ػػػعت 
ال ػريعا و،ػيا أ ػفر  ػف ات ػاع  لتػو ات ػمت بالتنػاموالمرحمػة انتااجها وتأثيراتهػا دػو ،ػي  

ا وباتػت تػؤدي اصوصػا   العربيػةمنطقػة الرقعة التداؿ الدولو دو منػاطؽ العػالـ  مومػالا و 
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دورال رياديال دو إدارة ،ي  الصرا اتا وما تامفل مف  واقب دو الميداف اسن انوا ووصؿ 
 .1األمر إلى ا تاداـ القوة لفرض ال مـ واألمف

درا ػػػػػة حػػػػػاالت العػػػػػراؽ والصػػػػػوماؿ وليبيػػػػػا كنمػػػػػايج لمتػػػػػداؿ  نػػػػػاوتووػػػػػيحال لػػػػػيلؾ تناول 
 اسن انو:
ـــدخل فـــي العـــراق عـــام أواًل:  تعػػػرض العػػػراؽ لمجمو ػػػة مػػػف العقوبػػػات ب ػػػبب  :1991الت

 مجمو ػة مػف القػراراتود  ا دقد أصدر مجمس األمف 1990/آب/2اجتياحل لمكويت دو 
ال  ػابقة لهػا دػو تػاريخ  (1990/آب/6دػو  661و 1990/آب/2دو  660ف )امنها القرار 

يا كانت ،ي  القرارات تندرج  دو األمـ المتحدةا مع درض حصار اقتصادي  مى شعبل. واا
إطػار معاقبػػة العػػراؽ الجتياحػػل الكويػػتا لكنهػػا تحولػت ديمػػا بعػػد إلػػى يريعػػة المتالكػػل أ ػػمحة 

لزامػػل بنػػزع  ػػالحلا ومػػف بعػػد،ا  القتػػل باسر،ػػاب.  يف ػػر حصػػوؿ  يلػػؾ كمّػػلدمػػار شػػامؿا واا
تفػا،ـ القػول الرأ ػػمالية ال ربيػةا و جػز واوػػ  لألمػـ المتحػػدة  مػى القيػاـ بػػدور،اا و مػى حػػد 

ي ددعتػػػل الحػػػرب وػػػد العػػػراؽ الػػػدداع الفرن ػػػو آنػػػياؾا الػػػي قػػػوؿ جػػػاف بييػػػر شػػػودنمافا وزيػػػر
   .2األمـ المتحدة أصبحت كيانال  اجزال  ف ا تاداـ حريتل" إلى اال تقالة: "إفّ  1991 اـ

ا وان حاب الجيش العراقو مف الكويتا وبد ـ مف 1991نتهاء الحرب دو آيار/ا بعد
الدوؿ ال ربية ودوؿ إقميمية تطورت األحداث دو الدااؿ العراقوا وحدثت اوػطرابات دػو 
مػػا المحادظػػات الجنوبيػػة والشػػمالية دػػو محاولػػة سوػػعاؼ نظػػاـ الحكػػـ الشػػر و وت ييػػر ا مّ 

مميػػات   ػػكرية لم ػػيطرة ووػػبط مواجهػػة ،ػػي  األحػػداث بعاوػػطر الحكومػػة العراقيػػة إلػػى 
وجػػػاءت المبػػػادرة مػػػف درن ػػػاا إي ، نػػػزوح إلػػػى البمػػػداف المجػػػاورة مميػػػات  هػػػانػػػتع  ناألمػػػف 

تقػدمت بمشػػروع قػػرار إلػػى مجمػػس األمػػف الػدولوا يتعمػػؽ بالووػػع دػػو العػػراؽا وبعػػد إجػػراء 

                                                           

: العنؼ « ادلة»ا دو :دو ظؿ حروب "تأثير النظاـ الدولو  مى النشاطات اسن انية"،يرؼ برادوؿا  –جاف  1
 .14ا ص2006ا 1اسن انوا أبوظبوا مركز اسمارات لمدرا ات والبحوث اال تراتيجيةا ط  وال يا ة والعمؿ

 الدرا ات ب دادا جامعة ب دادا مركز ا"الفرن ية – العراقية لمعالقات الم تقبمية اآلداؽ"ناظـ  بد الواحد الجا ورا  2
 .155ا ص1997 ا3العدد  الدوليةا الدرا ات مجمة الدوليةا
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 الػيي ا ػتندا  1991//ني ػاف5دو  688المرقـ ألمف القرار تعديؿ  ميل أصدر مجمس ا
إلى الفصؿ ال ابع مف ميثاؽ األمـ المتحدةا بمعنى المجوء إلى القوة لتنفيػي . وبنػاءل  ميػلا 
قامػػت الواليػػػات المتحػػدة األمريكيػػػة وبريطانيػػػا ودرن ػػا باالتفػػػاؽ  مػػى تجميػػػع النػػػازحيفا وال 

ؿ الػثالث  يما األكراد دو مايمػات آمنػة دػو شػماؿ العػراؽ وتحػت الحمايػة الع ػكرية لمػدو 
 . 1بهدؼ توصيؿ الم ا دات اسن انية العاجمة لهـ

بررت الػدوؿ الػثالث تػدامها دػو العػراؽ  ػف طريػؽ ا ػتاداـ القػوة الع ػكرية بحجتػيف: 
ا مف االؿ إقامػة وجنوبل مبرر التداؿ اسن انو لحماية المدنييف دو شماؿ العراؽ األولى

 تكػوف Provide Comfort ممجػأال ميهػا تػودير منطقة حظر لمطيػراف وػمف  مميػة أىطمػؽ 
63)شماؿ اط  رض

63)لحماية األكراد دػو الشػماؿا وجنػوب اػط  ػرض (°
°) ا لحمايػة

 كاف المنطقة الجنوبية يات األ مبية "الشيعية"ا و زؿ ،ي  المناطؽ  ف  ػيطرة الحكومػة 
لماطػػط تق ػػيـ العػػراؽ إلػػى منػػاطؽ  مػػى أ ػػاس  رقػػو  عميػػؽالمركزيػػةا و،ػػيا بحػػد ياتػػل ت

 ا إالّ 688تصػرداتها ،ػي  ،ػو تطبيػؽ لمقػرار  وطاافو. و مى الر ـ مف ز ـ ،ػي  الػدوؿ أفّ 
إجبػػار العػػراؽ  مػػى االمتثػػاؿ لقػػرارات  الثانيــةالقػػرار لػػـ يتوػػمف أيػػة إشػػارة إلػػى يلػػؾ. و أفّ 

                                                           

  القرار دو ديباجتل اسشارة إلى م ؤولية مجمس األمف دو صوف ال مـ واألمف الدولييفا وأشار دو الوقت ياتل تومف
ما يتعرض لل ال كاف المدنيوف دو أجزاء مف ( مف الميثاؽا معربال  ف قمقل مّ 2( مف المادة )7إلى أحكاـ الفقرة )

ؽ الالجايف  مى الحدود. لممزيد مف التفاصيؿ أنظر: نص ما المناطؽ الكرديةا التو ترتب  ميها تددالعراؽا ال  يّ 
: اآلتو(  مى موقع منظمة األمـ المتحدة  مى الرابط 1991/ني اف/5دو  688القرار )

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1991.shtml   2/7/2016في. 
 .203محمد يعقوب  بدالرحمفا التداؿ اسن انو دو العالقات الدوليةا مرجع  ابؽا ص 1
 /نطاؽ ،يا الحظر مف قبؿ الواليات المتحدة األمريكية وبريطانياا ليشمؿ جنوب اط  وّ عا 1996دو أيموؿ

دو شماؿ العراؽ تحديدالا بطمب مف م عود برزانو  1996(ا كرد دعؿ  مى تداؿ الجيش العراقو دو آب/°33 رض)
ز يـ الحزب الديمقراطو الكرد تانو دو الصراع مع مقاتمو حزب االتحاد الوطنو الكرد تانو بز امة جالؿ طمبانوا 
وأدل تداؿ الجيش العراقو إلى تطهير أربيؿ مف مقاتمو حزب االتحاد وت ميمها لم عود برزانوا ومف ثـ ان حاب 

ل ال لعراقو مف المنطقةا لكف المفارقة ،و أف تو يع نطاؽ الحظر كاف دو جنوب العراؽا  مى الر ـ مف أنّ الجيش ا
المرجع نظر: اتوجد  القة بيف مكاف حدوث العمميات الع كرية ومكاف الحظر دو الجنوب. لممزيد مف التفاصيؿ 

 .237صالدولو اسن انوا مرجع  ابؽا  معمر ديصؿ اولوا األمـ المتحدة والتداؿنظر: ا. كيلؾ 205صال ابؽا 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1991.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1991.shtml
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ا وجنوبػل نة دو شماؿ العراؽمجمس األمف الدولوا داألمر لـ يتوقؼ  ند درض منطقة آم
وحتػػػى احػػػتالؿ العػػػراؽ  ػػػاـ  1993/كػػػانوف الثػػػانو/17الػػػدوؿ المتدامػػػة بػػػدأت منػػػي  بػػػؿ إفّ 
 قط الطاارات العراقيػة التػو تنفػي تقصؼ ب داد العاصمة والمحادظات األارل و تا 2003

التمييز قصؼ المنشآت المدنية والع كرية دوف تر ددا اتل الجوية و واجباتها اليوميةا وتدمّ 
كػػاف دػػو إطػػار ا ػػتراتيجية أمريكيػػة االصػػةا تحػػت  طػػاء تنفيػػي قػػرارات  كمّػػل بينهػػاا يلػػؾ

الشػػر ية الدوليػػةا لكػػف الهػػدؼ األ ا ػػو ،ػػو ال ػػيطرة  مػػى الػػنفط العراقػػوا ووػػماف أمػػف 
قػػد د"إ ػػراايؿ"ا ودػػرض الهيمنػػة  مػػى المنطقػػة العربيػػة لتطبيػػؽ مشػػروع "الشػػرؽ األو ػػط". 

 امػػال حتػػى احتاللػػلا ودػػاة أكثػػر مػػف مميػػونو  13العراقػػو مػػدة  أدت  مميػػة حصػػار الشػػعب
األدويةا وتراجع م تول الادمات األ ا ية مف صحة وتعميـ وكهربػاء.  نقصطفؿ ب بب 

ا والقوػاء  مػى 2003/ني ػاف/9قد حوصر الشعب العراقو قبؿ أف يتـ احػتالؿ بمػد  دػو د
ميػػوف شػػاصا و،جػػرة مػػا ال م 1.2دولتػػل وحكومتػػل الشػػر يةا وت ػػبب االحػػتالؿ دػػو مقتػػؿ 

مميػػوف  5مميػػوف أرممػػة و 4ومميػػوف  راقػػو أصػػبحوا الجاػػيف دػػو دوؿ العػػالـا  4يقػػؿ  ػػف 
طفؿ يتػيـا ونهػب آثػار  و ػمب وزاراتػلا وحػؿ مؤ  ػاتل الع ػكرية والشػرطة وأجهػزة األمػفا 
شعاؿ النعرات الطاافيةا التو مػا زالػت م ػتمرة حتػى وقػت كتابػة ،ػي  الدرا ػةا بػؿ زادت  واا

 .1ى م تول تق يـ البمد  مى أ اس طاافو و رقوإل
جوزيػؼ نػػاي ا دقػد أحيػػت ،ػي  الحػربا  مػى حػد تعبيػر كمّػل لكػف  مػى الػر ـ مػف يلػؾ

اسبػػفا نظػػاـ األمػػف الجمػػا و الػػيي يحػػوؿ دوف وقػػوع أحػػداث مماثمػػةا بينمػػا كانػػت ،نػػاؾ 
 ،ػػػػيا الصػػػراع اسقميمػػػو كػػػأنمويجا دقػػػػد دمػػػرت ،ػػػي  الحػػػرب القػػػػدرات ،ػػػؿ يصػػػم شػػػكوؾ 

أصػػب  وقػػؼ إطػػالؽ النػػار  والع ػػكرية العراقيػػة و"أ ػػمحة الػػدمار الشػػامؿ" قبػػؿ ا ػػتكمالهاا 
بمقتوػػا  تمكػػف مفتشػػو األمػػـ المتحػػدة مػػف زيػػارة العػػراؽ واسشػػراؼ   ػػابقة مػػف نو هػػاا ألفّ 

                                                           

أحمد وادوا اآلليات الدولية لحماية حقوؽ اسن اف ومبدأ ال يادةا أطروحة دكتورا  دو القانوف الدولو والعالقات  1
 .214 – 212 ا ص2011ا كمية الحقوؽا 1الدولية  ير منشورةا جامعة الجزاار رقـ 
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لػـ تػنج  الحػرب دػو ت ػوية الصػرا ات  دػو حػيف مى تدمير منشآتل النوويػة والكيمياويػة. 
 .1الصهيونو -لـ توع ت وية لحؿ الصراع العربو ا و «دو "الشرؽ األو ط

دػو نهايػة الثمانينيػات مػف القػرف العشػريفا تػأـز : 1993التدخل فـي الصـومال عـام ثانيًا: 
الووع الػداامو دػو الصػوماؿا وبػدأت  ػمطة الػرايس  ػياد بػري توػعؼ بعػد  م ػمة مػف 

الصػػومالو الموحػػد اسافاقػػات الدااميػػةا وواجهػػت  ػػمطتل معاروػػة شػػديدة بقيػػادة المػػؤتمر 
ب ػػػبب مطالبتػػػل بتح ػػػيف األووػػػاع االقتصػػػادية وو ػػػطها الػػػيي تشػػػّكؿ دػػػو شػػػماؿ الػػػبالد 

وال يا ية والم اواة مع إقميـ الجنػوبا ولكػف األمػور تطػورت إلػى انتفاوػة شػعبية م ػمحة 
 مو مهدي راي ال مؤقتال لمبالد مف قبؿ مؤتمر  وااتيرأطاحت بحكومة الرايس  ياد بريا 

لػـ ت ػتقر بعػد  األووػاع. لكػف 1991الوطنية اليي  قد دو جيبوتو دو تموز/المصالحة 
إ الف الحركة الوطنيةا بقيادة محمد درح  يديدا االنفصاؿ  ػف الصػوماؿا وتشػكيؿ دولػة 
م ػػػتقمة دػػػو الصػػػوماؿ لػػػـ يػػػتـ اال تػػػراؼ بهػػػا مػػػف قبػػػؿ المجتمػػػع الػػػدولوا وكػػػاف الحتػػػداـ 
الصراع بيف الطرديف و ياب دولة مركزية قوية انهيػار الصػوماؿ كدولػة. و مػى الػر ـ مػف 

لمتحػػػدةا لػػػـ تفمػػػ  جهود،ػػػا دػػػو التوصػػػؿ إلػػػى ت ػػػوية  ػػػممية بػػػيف األطػػػراؼ تػػػداؿ األمػػػـ ا
ػػالمتناز ػػةا م   هػػا تهػػدد ال ػػالـ العػػالموا ا زاد األووػػاع  ػػوءال دػػو الصػػوماؿا ووصػػفت بأنّ م 

صػػػػػػػدار القػػػػػػػرار المػػػػػػػرقـ  دػػػػػػػو  746ممػػػػػػػا د ػػػػػػػا مجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف الػػػػػػػدولو إلػػػػػػػى التػػػػػػػداؿ واا
ا دات اسن ػانية واأل ييػة لمػدة ا وباشر بووع برنامع دولو لتأميف الم 1992/آيار/17

يقػاؼ القتػاؿ بينهػاا مّ أثالثػة  مػا اوػطر شػهرا ولكػف الفصػااؿ المتحاربػة لػـ تمتػـز بػالقرار واا
صدار القرار رقـ  ا وتشػّكمت 1992/ني اف/24دو  751مجمس األمف لمتداؿ مرة ثانية واا

                                                           

بفا المناز ات الدولية: مقدمة لمنظرية والتاريخا ترجمة أحمد أميف الجمؿ ومجدي كامؿا جوزيؼ س. نايا اال 1
 .227ا ص1997ا 1القا،رةا الجمعية المصرية لنشر المعردة والثقادة العالميةا ط 
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يصػػاؿ ل شػػراؼ  مػػى وقػػؼ إطػػالؽ النػػار و  بموجػػب ،ػػيا القػػرار قػػوات حفػػظ  ػػالـ دوليػػة اا
 . 1الم ا داتا لكنها لـ تودؽ دو مهمتها

ا الصػادر دػػو كػػانوف 794ونتيجػة لػػيلؾا تبنػى مجمػػس األمػف الػػدولو دػػو قػرار  المػػرقـ 
ا مقترحػػال تقػػدمت بػػل الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة لقيػػادة تحػػالؼ اػػارج األمػػـ 1992األوؿ/

ؿ قػوات تابعػة لألمػـ المتحدة لتوزيع الم ا دات بصورة مباشرة دو الصوماؿا  مى أف تحػ
،ػػيا القػػرار مػػف القػػرارات الاطيػػرة  قصػػيرة. ويىعػػدّ  مػػدةالمتحػػدة محػػؿ القػػوات األمريكيػػة بعػػد 

الصػػػادرة  ػػػف المجمػػػس باصػػػوص الووػػػع دػػػو الصػػػوماؿا كونػػػل توػػػمف الموادقػػػة  مػػػى 
ال ماح لقوة   كرية تشّكؿ القوات األمريكية الجزء األكبر منهاا وكيلؾ ا ػتاداـ الو ػااؿ 

لحمايػػة  مميػػػات اس اثػػة اسن ػػػانيةا لكنػػػل دػػو الحقيقػػػة تمهيػػد لعمميػػػة تػػػداؿ  كّمهػػػا الالزمػػة
ألؼ جندي مف األمـ المتحدة دػو  30دولو إن انو بتفويض مف مجمس األمف. وقد نشر 

مػا أووػحل إطار ما ي مى بعممية "إ ادة األمؿ"ا و مػى الػر ـ مّ ا دو 1993كانوف الثانو/
)الػػػػرايس الواحػػػػد  George Herbert Bushش بػػػػو ،ربػػػػرت جػػػػورج الػػػػرايس األمريكػػػػو 

ال ػػػرض مػػػف التػػػداؿ ،ػػػو إن ػػػانو بحػػػتا لكػػػف  بػػػأف   (1993 -1989مػػػف  لممػػػدةواألربعػػػوف 

                                                           

  عزيز ا لت"اطة ال الـ"بوثيقة  1992/حزيراف/17تقدـ بطرس بطرس  الو األميف العاـ ال ابؽ لألمـ المتحدة بتاريخ
دو إطار الميثاؽ وأحكامل. ومّيز دو الوثيقة بيف أربعة مفا،يـا ،و: الدبموما ية  وتو يعها م ؤوليات األمـ المتحدة

صنع  (ا اتتحولها إلى صراع نشوب النزا ات بيف األطراؼا والحيمولة دوف اسجراءات الرامية إلى من) الوقااية
مجمؿ (ا حفظ ال الـ )األطراؼ المتصار ةا وال  يما طريؽ الو ااؿ ال مميةالعمؿ الرامو إلى التوديؽ بيف ) ال الـ

ا بهدؼ حفظ ال الـ ومنع تجدد النزاع لها مميات األمـ المتحدة دو الميدافا التو مف االلها يتـ نشر قوات تابعة 
ف تقـو بهاا لد ـ الجهود مجموع اسجراءات والترتيبات التو يتعيف  مى األمـ المتحدة أ) بناء ال الـ (ابيف أطرادل

قامة بياة جديدة بمعنى الرامية إلى تثبيت الت وية ووماف  دـ تجدد حالة النزاعا  العمؿ  مى ت يير بياة الصراع واا
 كيواف دمشؽا دارا الصراع الدولو بعد الحرب الباردة المعينوا نظر: االدا. لممزيد مف التفاصيؿ (أقؿ إثارة لمنزا ات

نظر: معمر ديصؿ اولوا األمـ المتحدة والتداؿ الدولو ا. كيلؾ 172ص ا2009 ا1ط  لتوزيعاوا والنشر لمطبا ة
 .146 – 144اسن انوا مرجع  ابؽا ص
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،ػػيا التػػداؿا  ّيػػاتل تػػداؿ  يا ػػوا و،ػػيا مػػا أووػػحل بعػػض المشػػككيف بنالحقيقػػة ،ػػو أّنػػ
ل محاولػة مػف الواليػات المتحػدة األمريكيػة لتأكيػد ،يمنتهػا  مػى ينظر إليل  مى أّنػ هـدبعو

 اآلاػر أفّ  هـيػرل بعوػ دو حيفالنظاـ الدولو الجديد دو مرحمة ما بعد "الحرب الباردة". 
،يا التداؿ ،و باأل اس مف أجؿ حماية ا تثمارات شركات النفط األمريكيػة المنتشػرة دػو 

قد أدل تطور األحػداث إلػى د. 1القاامة ديهاثمثو األراوو الصومالية مف مااطر الحرب 
ان ػػػحاب القػػػوات األمريكيػػػة مػػػف الصػػػوماؿ مػػػف دوف تحقيػػػؽ الهػػػدؼ اسن ػػػانو الػػػيي كػػػاف 

جنػػديال أمريكيػػال دػػو  18التػػداؿ ب ػػببلا ويلػػؾ بعػػد  ػػقوط ثػػالث مروحيػػات أمريكيػػة ومقتػػؿ 
. ا دػػػو مواجهػػػات تمػػػت مػػػع قػػػوات محمػػػد دػػػرح  يديػػػد لمقوػػػاء  ميػػػل1993تشػػػريف األوؿ/

وأ منػػػػت الػػػػدوؿ ال ربيػػػػة أيوػػػػال  ػػػػف ان ػػػػحابها مػػػػف المشػػػػاركة دػػػػو قػػػػوة حفػػػػظ ال ػػػػالـ دػػػػو 
كػاف تػداؿ الػدوؿ الكبػرل دػو الصػوماؿ  ؼ.1995الصوماؿا وأنهت ان حابها دػو شػباط/

 – وامػؿ المناد ػة األمريكيػة  أّدتا تجابة لمصالحها  مػى ح ػاب المصػال  اسن ػانيةا و 
األمريكيػػةا  مػػى المصػػال  االقتصػػادية واال ػػتراتيجية دػػو  –ما الفرن ػػية  ػػي  األوروبيػػةا وال

القػػارة األدريقيػػة دورال مهمػػال دػػو قػػرار التػػداؿ األمريكػػو. وكانػػت المصػػال  التجاريػػة سيطاليػػا 
 . 2ودرن ا مع الصوماؿ  ببال دو مشاركة ،اتيف الدولتيف دو إطار  ممية األمـ المتحدة

يػا وكينيػا وجيبػوتو(ا دقػد تباينػت وتناقوػت دوؿ الجوار الصػومالو )أثيوبالى وبالن بة 
مواقفهػػا بح ػػب مصػػال  كػػؿ دولػػةا وكانػػت ت ػػعى سدشػػاؿ جهػػود المصػػالحة الوطنيػػة بػػيف 

وكينيػػا كانتػػا تاشػػياف انتقػاؿ األزمػػة إلػػى أراوػػيهماا االفصػااؿ المتحاربػػة. دكػػؿ مػػف أثيوبيػا 
ماؿ با ػػتعادة واالدػػادة مػػف إبقػػاء الصػػوماؿ دػػو حالػػة وػػعؼ لمحيمولػػة دوف مطالبػػة الصػػو 
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األقػػاليـ التابعػػة لػػل )األوجػػاديف دػػو إثيوبيػػا والنفػػد دػػو كينيػػا(ا وكػػيلؾ ات ػػاع دور الحركػػات 
 .1اس المية الصا دة دو الصوماؿ دو ظؿ الحرب األ،مية وانعداـ األمف

لـ تفم  جهود الواليات المتحدة األمريكية دو الصوماؿا ومعها الدوؿ ال ربية المتدامة 
ـ المتحػػدة مػػف التػػورط دػػو انتهػػاؾ حقػػوؽ اسن ػػافا دقػػد  ػػمحت لنف ػػها تحػػت مظمػػة األمػػ

ولفصػػػااؿ مرتبطػػػة بهػػػا بارتكػػػاب ،ػػػي  االنتهاكػػػات. و مػػػى الػػػر ـ مػػػف تأكيػػػد األمػػػـ المتحػػػدة 
الهجمػػات التػػو نفػػيتها وػػد المػػدنييف بقصػػد القوػػاء  مػػى  والواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة أفّ 

ا ترادػال واوػحال وصػريحال بػالتورط دػو مثػؿ  محمد درح  يديد  ير مقصػودةا لكػف ،ػيا يىعػدّ 
مػواطف  200،ػي  االنتهاكػاتا وبم ػة األرقػاـ قامػت القػوات البمجيكيػة بقتػؿ مػا ال يقػؿ  ػف 

حالػػػػػة ا تػػػػػداء وقتػػػػػؿ  11صػػػػػومالو دػػػػػو كي ػػػػػمايوا وقامػػػػػت الوحػػػػػدات الكنديػػػػػة بارتكػػػػػاب
لصػومالييفا وأدت حػػاالت اال تصػػاب واال ػدامات التع ػػفية بحػػؽ الصػومالييف إلػػى نػػزوح 

المقػػابر الجما يػػة التػػو تػػـ اكتشػػادهاا  دوػػال   ػػفأ ػػداد كبيػػرة مػػنهـ إلػػى الػػدوؿ المجػػاورةا 
 10كيلؾ قياـ القوات األمريكية بارتكاب ميبحة وقتؿ أكثر مف ألؼ مواطف صومالو بعػد 

مف وصولها إلى الصوماؿا ويلؾ دو إطار محاولة أ ر الز يـ محمد درح  يديػدا  شهور
باسوادة إلى االنتهاكات التػو ارتكبتهػا القػوات اسيطاليػة والفرن ػيةا التػو ات ػمت بػالعنؼ 

 .  2والشيوي والعنصرية تجا  الصومالييف
حراكػػال  2010ـ شػػهدت المنطقػػة العربيػػة أوااػػر  ػػا :3111التــدخل فــي ليبيــا عــام ثالثــًا: 

ر ديها ووع معظـ الدوؿ مف حػاؿ إلػى آاػرا  ػواء  ير م بوؽ دو النظـ ال يا يةا ت يّ 
ديهػا. دكانػت البدايػة دػو تػونسا  دا ػؿ بفعؿ  وامؿ اارجية أو دااميػة كػاف لمشػعوب دور

ثـ تبعتها مصرا إي انتهػت األولػى برحيػؿ الػرايس زيػف العابػديف بػف  مػوا والثانيػة بتنحػو 
مد ح نو مبارؾ  ف الحكـ. لكف ،ي  األحداث تحوؿ م ار،ا مف ال ممو إلى الرايس مح

                                                           

شكالياتلا أبو ظبوا مركز زايد لمتن يؽ والمتابعةا  1  .50صا 2002 الء شمبوا التداؿ الدولو اسن انو واا
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مػػػا ودّػػػر  طػػػاء لمقػػػول الم ػػػم  انػػػدلعت بموجبػػػل االوػػػطرابات والفووػػػى كمػػػا دػػػو ليبيػػػاا مّ 
يجػػػػاد م ػػػػو ات التػػػػداؿ بيريعػػػػة حمايػػػػة اسن ػػػػانية.  الكبػػػػرل لتصػػػػب  "مالاكػػػػة الرحمػػػػة" واا

ما يهـ الدرا ة ،نا ،و ليس  واع اسن انية. إفّ دالتدويؿ الحقيقو لمنزاع نفي مف بوابة األو 
النظاـ ال يا و دو ليبيػا أو أي بمػد  ربػو آاػرا بػؿ يريعػة التػداؿ الػدولو لت ييػر النظػاـ 

 ال يا و أو محاولة ت يير .
لػدوؿ المجػاورةا مثػؿ اإلػى أدت األحداث دو ليبيا إلى تددؽ أ داد كبيػرة مػف الالجاػيف 

مػػا أوػاؼ إلػػى الووػػع العربيػػة وبمػػداف ال ػاحؿ األوروبػػوا مّ مصػر وتػػونس ومعظػػـ الػدوؿ 
القػػااـ تراكمػػات إن ػػانيةا ووجػػد المجتمػػع الػػدولو نف ػػلا ومػػف اػػالؿ منظمػػة األمػػـ المتحػػدة 
و بػػر مجمػػس األمػػف الػػدولوا موػػطرال التاػػاي اسجػػراءات الالزمػػة بػػد ول حمايػػة المػػدنييف 

جػاء صػدور القػرار األممػو المػرقـ  مف األحداث الم محة التو  ّمت الػبالدا ونتيجػة لػيلؾ
 . 1ا ليكوف المظمة الشر ية لمتداؿ الدولو اسن انو دو ليبيا2011/شباط/26دو  1970

 ك ػػت حالػػة الجمػػود الع ػػكري وال يا ػػو التػػو شػػهدتها األحػػداث دػػو ليبيػػاا توػػارب 
و،ػو ا BRICS"" المصال  الدوليػة. دفػو الوقػت الػيي أكػدت ديػل مجمو ػة دوؿ البػريكس

ا  مػػػى 2011رازيػػػؿا رو ػػػيا االتحاديػػػةا الهنػػػدا الصػػػيفا جنػػػوب أدريقيػػػا(ا دػػػو ني ػػػاف/)الب
األطم و دػو ليبيػا.  الت وية ال ممية لألزمة وردض التداؿ الع كري لحمؼ شماؿورورة 

بػػالمجمس الػػوطنو االنتقػػالو دػػو بن ػػازي مػػف جهػػةا وقيػػادة   ػػار ت درن ػػا إلػػى اال تػػراؼ
مػػف جهػػة أاػػرلا  باتجػػا  التػػداؿ الع ػػكري دػػو ليبيػػاتحريوػػية لحشػػد الػػد ـ الػػدولو  حممػػة

معتمػػػػػػػدة دػػػػػػػو يلػػػػػػػؾ  مػػػػػػػى موقػػػػػػػؼ جامعػػػػػػػة الػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػة )اتاػػػػػػػيت الجامعػػػػػػػة بتػػػػػػػاريخ 
ا قػػػػرار الموادقػػػػة  مػػػػى دػػػػرض حظػػػػر جػػػػوي  مػػػػى ليبيػػػػا مػػػػف أجػػػػؿ حمايػػػػة 2011/آيار/2

المدنييفا وليس التداؿ الع كري البري لوجػود اػالؼ  مػى يلػؾا وأف ،ػيا الحظػر ينتهػو 
                                                           

ا ر الة ماج تير  ير منشورةا  زةا جامعة 2011درا ة حالة ليبيا  –تي ير إبرا،يـ قدي ا التداؿ الدولو اسن انو  1
 .140ا ص2013األز،را كمية االقتصاد والعمـو اسداريةا 
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اء األزمة الميبيةا و،يا ما أكػد   مػرو مو ػى األمػيف العػاـ لمجامعػة دػو يلػؾ الوقػت. ب نته
دػػػػػو  1973و،ػػػػػيا القػػػػػرار مهّػػػػػد الطريػػػػػؽ سصػػػػػدار مجمػػػػػس األمػػػػػف الػػػػػدولو القػػػػػرار المػػػػػرقـ 

ا والقاوو بتداؿ حمؼ شماؿ األطم وا وتاويمل صالحية درض حظػر 2011/آيار/17
طػػرا واسمػػارات العربيػػة المتحػػدةا والكويػػتا جػػوي ومراقبػػة تطبيقػػل بمشػػاركة دوؿ  ربيػػة: ق

ما  ػهؿ موقػؼ الجامعػة العربيػة بهػيا الاصػوصا العالقػات  يػر الجيػدة بػيف ليبيػا دػو ومّ 
ا مددو ػة بعػدة 1يلؾ الوقت و دد مف الدوؿ العربية مثؿ المممكة العربية ال عودية وقطػر(

منهػػػػا درن ػػػػا  مػػػػى  تعػػػانو وامػػػؿا مػػػػف أ،مهػػػػا: األزمػػػػة االقتصػػػادية الاانقػػػػة التػػػػو كانػػػػت 
الم ػتول الػدااموا بشػػكؿ أدل إلػى تػػدنو شػعبية الػػرايس الفرن ػو آنػػياؾ )نيكػوال  ػػاركوزي 

Nicolas Sarkozy ا الػػيي وجػد دػػو األزمػة الميبيػػة درصػة ي،بيػػة لتفعيػؿ الػػدور الفرن ػػو)
دػػو  مميػػة  اال ػػهاـ دػػو مجػػاؿ الحصػػوؿ  مػػى مكا ػػب ماديػػة مػػف دولػػة ثريػػةا مػػف اػػالؿ

ح ػابات التاريايػة لفرن ػا مػع ليبيػاا ب ػبب الصػراع الوكػيلؾ بعد الحػرب.  اس مار والبناء
 مػػى المنػػاطؽ الحدوديػػة بػػيف ليبيػػا وتشػػاد حميفػػة درن ػػاا ومعاروػػة الػػرايس معمػػر القػػيادو 
لمشػػروع االتحػػاد مػػف أجػػؿ المتو ػػط الػػيي تبنتػػل درن ػػاا و ػػعيل إلػػى حشػػد الػػدوؿ العربيػػة 

مػػا أثػػػار ؿ  ػػرب أدريقيػػا  ػػػف بقيػػة القػػارةا مّ ل يفصػػلموقػػوؼ وػػد ،ػػيا المشػػروعا بحجػػػة أّنػػ
حفيظة درن اا وأيوال  يا ة ليبيا المعادية لفرن ػا دػو القػارة األدريقيػةا وبشػكؿ اػاص دػو 

 . 2مجاؿ اال تثمارات المالية
موقػػؼ الفرن ػػو لػـػ يػػأت  مػػف دػػراغا و نػػد ا ػػتقباؿ الػػرايس  ػػاركوزي دػػو درن ػػا أل وػػاء ال

ا قبػػؿ ا تػػراؼ المجتمػػع الػػدولو بػػل 2011/آيار/10مػػف المجمػػس الػػوطنو االنتقػػالو الميبػػو دػػو 
وقػػت الم ػػا دات اسن ػػانية قػػد دػػاتا وبعوػػهـ يفكػػر  كممثػػؿ لمشػػعب الميبػػوا قػػاؿ: "إفّ ر ػػميال 

                                                           

 .4ا ص2015ا الدوحةا مركز الجزيرة لمدرا اتا قواياا آيار/"إشكاليات التداؿ الدولو دو ليبيا"بدر شادعوا  1
ا  مافا الجامعة "الاصوصية وتحديات المرحمة االنتقالية 2013 – 2011الثورة الميبية شباط "أحمد اميؼ  فيؼا  2

 .  668 – 667ا ص2015ا 3ا العدد 42األردنيةا مجمة العمـو اسن انية واالجتما يةا المجمد 
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فّ بالتػػداؿ الجػػويا بفػػرض م الحػػؿ المنا ػػب أمػػاـ  نطقػػة حظػػر جػػوي  مػػى طػػاارات القػػيادوا واا
 .1ما ،و العممية الع كرية"العنؼ المتعاظـ وامتداد الجرااـ التو تىرتكبا إن  

 اركوزي أراد االنفراد دو بادئ األمر بوربة ا تباقية تتي  لل البروز كقااد لبمػد رااػد  
 ريقيػػا و"الشػػرؽ األو ػػط"ا اصوصػػال أفّ دػػو مجػػاؿ مواكبػػة الت ييػػرات الواقعػػة دػػو شػػماؿ أد

دػو مف أكثر الدوؿ ال ربية المعنية بهي  التطوراتا  واء لدواع تارياية )دور،ػا  درن ا تىعدّ 
أثناء دترتو احتالؿ شماؿ أدريقيا واالنتداب(ا أو  يا ية وا تراتيجية )قربهػا الج رادػو مػف 

صػػرار،ا منػػي زمػػف بعيػػد  مػػى  . و،ػػيا يؤكػػد النيػػة الم ػػبقة 2دور دّعػػاؿ ديهػػا( أداءالمنطقػػة واا
 لدل درن ا بتشكيؿ جبهة مف أجؿ التداؿ الع كري دو ليبياا و،و ما تـ دعالل. 

ا الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة التػػو كانػػت ال تػػزاؿ تعػػانو مػػف تبعػػات تػػدامها دػػو كػػؿ أّمػػ
كف مف مصمحتها التػورط مف أد ان تاف والعراؽا دقد اتايت موقفال مترددال دو البداية )لـ ي

جبهػػة العػػراؽ وأد ان ػػتافا وأيوػػال الػػى دػػو دػػت  جبهػػة ثالثػػة دػػو "الشػػرؽ األو ػػط"ا توػػاؼ 
 ػػدـ ر بتهػػا دػػو أف تػػؤدي ،ػػي  األحػػداث إلػػى تحػػوالت جيريػػة دػػو  يا ػػات دوؿ المنطقػػة 

موقفهػػػا يقػػػع أ ػػػير ثالثػػػة  توػػػ  أفّ اتمػػػس بمصػػػالحها ومصػػػال  حميفتهػػػا "إ ػػػراايؿ"(. دقػػػد 
،ػػػػػي  االتجا،ػػػػػات  ّبػػػػػرت  نػػػػػل  أولود المؤ  ػػػػػات والمصػػػػػال  األمريكيػػػػػةا اتجا،ػػػػػات ت ػػػػػ

النفطية األمريكية التو تر ب دو الوصوؿ إلى النفط الميبوا حتى لو كاف الثمف الشركات 
تق ػػػيـ ليبيػػػاا والثػػػانو  ّبػػػرت  نػػػل وزارة الػػػدداع األمريكيػػػة التػػػو ال تريػػػد أف تاػػػوض حربػػػال 

تبط بموقػػؼ البيػػت األبػػيض مػػف الحػػرب دػػو ليبيػػاا لمصػػمحة الشػػركات النفطيػػةا والثالػػث يػػر 
 Barack Hussein Obama الػػػيي  ّبػػػر  نػػػل الػػػرايس األمريكػػػو بػػػاراؾ ح ػػػيف أوبامػػػا

 بوػػرورة رحيػػؿ الػػرايس معمػػر (2016إلػػى  2009مػػف  لمرحمػػة)الػػرايس الرابػػع واألربعػػوف 
                                                           

1
،نري ليفوا الحرب دوف أف نحبهاا ترجمة  مر محمد  عدا  وريةا جبمةا دار بدايات لمطبا ة والنشرا ط  –برنار  
 .70 – 69ا ص2012ا 1
 تقاريرا لمدرا اتا الجزيرة مركز ا الدوحةا"اتحاد بمواقؼ متواربة - "أوروبا أماـ الثورة الميبيةميكاايؿا  براء 2

 .2ص ا2011أيار/
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مػع التفويض الدولو ال يشمؿ "ت يير النظاـ" دو ليبيا. ولكنها  القيادوا  مى الر ـ مف أفّ 
يلؾ انددعت إلى مناواة نظاـ حكـ الرايس معمر القيادوا مف االؿ ت ػريع تطبيػؽ القػرار 

أ،مهػا: األحػداث الم ػمحة دػو ليبيػا التػو تتو ػط   ّدة  وامؿ الىا م تندة دو يلؾ 1973
 ػػعى لتحقيػػؽ نػػوع مػػف اال ػػتقرار ديهمػػا بعػػد مصػػر وتػػونسا دالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ت

ـ مػع مصػالحهاا وكػيلؾ ح ػابات تاريايػة مػع القػيادوا كقوػية ءنتهاء األحػداث بمػا يػتالا
الػيي بموجبػل تامػت ليبيػا  2003طاارة لػوكربوا  مػى الػر ـ مػف االتفػاؽ بػيف البمػديف  ػاـ 

لعوااػػؿ وػػحايا  ػػف برنامجهػػا لأل ػػمحة النوويػػةا وتمػػت ت ػػوية األمػػور بػػددع التعويوػػات 
الطػػاارة المنكوبػػة. كػػيلؾا وجػػدت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة أف التػػداؿ دػػو ليبيػػا  ػػي ير 
صػػورتها ال ػػمبية التػػو  مقػػت بهػػا ب ػػبب العػػراؽا مػػف اػػالؿ العمػػؿ مػػع المجمو ػػة الدوليػػة 
تحػت مظمػة مجمػس األمػف الػدولوا وبتأييػد  ربػو ودقػال لقػرار الجامعػة العربيػة. واأل،ػـ مػػف 

ا وبينمػا حاولػت بريطانيػا ار دو مجاؿ الػنفطاالدادة مف مشاريع اس مار واال تثم لكمّ  يلؾ
المحػػػػاؽ بركػػػػػب التػػػػػدادع الػػػػػدولو  مػػػػػى ليبيػػػػػاا ومحاولػػػػػة التقريػػػػػب بػػػػػيف المػػػػػوقفيف الفرن ػػػػػو 

مػػا يحػػدث دػػو ليبيػػا ال يهػػدد  واألمريكػػوا ردوػػت ألمانيػػا التػػداؿ دػػو ليبيػػا  مػػى أ ػػاس أفّ 
أمف الدوؿ ال ربيةا وكػيلؾ  ػدـ قابميتػل االتحػاد األوروبػو تحمػؿ نفقػات الحػربا دػو حػيف 
ات ـ موقؼ بقية دوؿ حمؼ شماؿ األطم ػو )إيطاليػاا تركيػاا اليونػاف( بػال موض والتػردد. 

مايػػػة وكػػػاف موقػػػؼ كػػػؿ مػػػف رو ػػػيا االتحاديػػػة والصػػػيف تأكيػػػد القػػػرارات الدوليػػػة الهاددػػػة لح
المدنييفا لكنهما ردوتا التداؿ الع كريا وااصة البريا تح بال مػف قيػاـ نظػاـ حكػـ دػو 

يػػداؿ إطػػار توػػارب المصػػال   و،ػػيا كمّػػل ليبيػػا مػػواؿغ لم ػػرب بعػػد رحيػػؿ الػػرايس القػػيادوا
 .1الدولية

                                                           

ا مرجع  ابؽا "الاصوصية وتحديات المرحمة االنتقالية 2013 – 2011الثورة الميبية شباط "أحمد اميؼ  فيؼا  1
 .668ص
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تمّيز التداؿ الدولو دو ليبيا بانتقااية واوحةا وأ ػاد طػرح الت ػاؤؿ: لمػايا ،نػا ولػيس 
ا الجانػب ،يا جانػب إشػكالو دػو المواقػؼ الدوليػة الرا،نػة مػف التػداؿ دػو ليبيػاا أّمػ ،ناؾ؟

اسشػػكالو الثػػانو دػػيكمف دػػو التػػوتر الػػدااـ بػػيف مبػػدأيف دػػو القػػانوف الػػدولو: احتػػراـ  ػػيادة 
الدوؿ ووحدتها مف جهةا والتداؿ اسن انو مف جهة أارل  الفريػؽ الم ػاند لمتػداؿ يقػوؿ 

يقػػوؿ الفريػػؽ المعػػارض لػػل بالمبػػدأ األوؿ. ويبقػػى لممصػػال  القػػوؿ  حػػيفدػػو بالمبػػدأ الثػػانوا 
 ما يصب  أبرز درس يى تامص دو العالقات الدولية ،و أفّ ا وربّ كّمها الفصؿ دو الحاالت

التجربػػة الدوليػػة إيا كانػػت مصػػالحها  مػػى المحػػؾا  الػػدوؿ ال تمجػػأ إلػػى القػػوة الع ػػكرية إالّ 
األاالقيػة واال ػتراتيجيةا دػو ال يا ػة ال ربيػة تحديػػدالا أف التػوتر بػيف اال تبػارات أظهػرت 
 . 1ال لصال  األايرةوميح ـ د
حماية الحقوؽ والقيـ اسن انية التو تنادي بها القول الكبرلا ما ،و إال دليؿ  مى  إف  

إمبرياليػة مبتعثػة وجػػدت الػيرااع المنا ػبة النتهػػاؾ  ػيادة الػدوؿ. والقػػيـ التػو ي ػعى ال ػػرب 
ل لو كانت شػاممة تحديدال ولي ت شاممةا ألنّ ،و دو آار المطاؼ قيـ إقميمية  إلى دروها

ال ػػػتمـز األمػػػر إ ػػػادة صػػػو ها مػػػف منطمقػػػات م ػػػايرة تنػػػدرج دػػػو  ػػػياقها النز ػػػة القوميػػػة. 
( Westphalia Orderدالنظػاـ الػدولو القػااـ  مػى دولػة قوميػة ) مػى  ػرار نظػاـ وي ػتفاليا 

مػا الحماية دو الماوو ود داػوؿ ال ربػاء لمبمػدافا ومّ  باير  وشّر ا واحد مف أدوؿ نظـ
العدوانية والتو ػعيةا و،ػيا مػا ددػع  شؾ ديل أف إل اء يلؾ النظاـ  يمهد الطريؽ لمحرب ال

 .2الواليات المتحدة األمريكية إلى التنديد بنظاـ وي تفاليا
إف مفهـو التداؿ الدولو اسن انو حالل كما حاؿ اسر،ػاب مػف المفػا،يـ  :يمكننا القوؿ

ا لكنل  يا يال يمثؿ انعكا ال لواقع القوة دو العالقات ديلالمثيرة لمجدؿا ب بب تبايف اآلراء 
                                                           

ا 2011ا الدوحةا مركز الجزيرة لمدرا اتا تقاريرا ني اف/"المواقؼ الدولية مف الثورة الميبية" بد النور بف  نترا  1
 .1ص

ا  2 ّياغا بيروتا مركز "1991 - 1914 صر التطرُّدات: القرف العشروف الوجيز "إريؾ ،وبزباـو ا ترجمة دايز الصى
 .1007صا 2011ا 1درا ات الوحدة العربيةا ط 
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الدوليػػة والنظػػاـ الػػدولوا دالدولػػة القويػػة توظػػؼ قػػدراتها حػػاؿ تعػػرض مصػػالحها ال يا ػػية 
ؿ القوػاء  مػى مصػادر ا بمعنػى  ػدـ وجػود مصػال   ػتحجـ واالقتصادية لماطر مػف أجػ

الدوؿ  ف اتاػاي قػرار التػداؿ أو حتػى التفكيػر دػو القيػاـ بالتػداؿا دالمصػال  ،ػو الػدادع 
وراء اتاػػػاي الػػػدوؿ لقػػػرار التػػػداؿا و،ػػػيا القػػػرار ياتمػػػؼ بػػػااتالؼ المصػػػال   ػػػواء كانػػػت 

 لتحقيؽ مكانة دولية.  ـأمنية أ ـاقتصادية أ ـ يا ية أ
أصػػب  مفهػػـو الديمقراطيػػة وحقػػوؽ اسن ػػاف وكيفيػػة تطبيقهػػا أمػػرال لػػيس دااميػػال بػػؿ شػػأنال 

المتحػػدة  كثيػػرال مػػا شػػّكمت م ػػألة حمايػػة حقػػوؽ اسن ػػاف دػػو العػػالـا يريعػػة لمواليػػاتدوليػػال. 
شػػػؤوف الػػدوؿا بنػػػاء  األمريكيػػة بأجهزتهػػا ومؤ  ػػػاتها الر ػػمية و يػػػر الر ػػمية لمتػػػداؿ دػػو

 ا  اسن ػػػافا متم ػػػكة بكونهػػػا بمػػػد ،ػػػي  الػػػدوؿ ووصػػػمها باػػػرؽ حقػػػوؽ  مػػػى تقيػػػيـ  ػػػموكيات
 واجبل حماية ،ي  الحقوؽ  مى الم تول الدولوا يحتـر الديمقراطية وحقوؽ اسن افا ومف

وجػل آاػر لهػي  الدولػة التػو منحػت لنف ػها صػفة  كشػفت  ػف 2001/أيموؿ/11لكف أحداث
معظػـ أ وػاال )الػدوؿ( "قاصػرال"ا  دّ ،يا العػالـ الػيي ت عػ "الوصو"  مى حقوؽ اسن اف دو

ما كانت تنهػى  نػل بػاألمس مػف أ مػاؿ ت ػوء لحقػوؽ اسن ػاف  ا  دقد أوحت تمارس  مني
لهػػي   أوالل ول ػػمعتها المزيفػػة ثانيػػالا بػػؿ أوػػحت تشػػجع وتتػػي  الفػػرص لػػدوؿ أاػػرل ل  ػػاءة

ت حممتهػا ولكػف ،ػؿ كانػت اسجػراءات الدوليػة التػو واكبػ الحقوؽ با ـ مكادحة "اسر،ػاب".
 لمقواء  مى اسر،اب ومنت حقوؽ اسن اف؟

مجرد يكػر كممػة تػداؿ  ف  إ   ي  بعض البمداف العربية تردض دكرة التداؿ اسن انوا إ   إف  
مػػف حقبػػػة اال ػػتعمارا ويثيػػػر ردود دعػػؿ كثيػػػرة ة مريػػػرة يعيػػد إلػػػى األي،ػػاف يكريػػػات تاريايػػ

قػع أف تتعػاطؼ أي دولػة  ربيػة مػع ل مػف  يػر المتو وأحا يس بعػدـ األمػاف. وبالفعػؿا د ن ػ
هػػا ،ػػو الم ػػتهدؼ األكبػػر بهػػيا المبػػدأ لمتػػداؿ دػػو شػػؤونها مفػػا،يـ التػػداؿ اسن ػػانوا ألن  

وتبرير،ػا  مميػة دهػـ التػداالت اسن ػانية  فّ ايلؾا يعتقد الفقل العربو  دوال   فالداامية. 
تكوف مردقة بػتهـ االنحيػاز والكيػؿ بمكيػاليفا وينطبػؽ يلػؾ  مػى معانػاة الفم ػطينييف تحػت 



   2020-العدد األوؿ -36المجمد  -مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية

357 

 

االحػػتالؿ "اس ػػراايمو" دبينمػػا يعجػػز العػػالـ  ػػف حمػػايتهـ مػػف اال تػػداءات اس ػػراايمية يػػرل 
 .1الحجة اسن انية ،و دقط يريعة لمتداؿ دو البمداف األارل أف   هـبعو

مفهػـو التػداؿ الػدولو اسن ػانو وبػروز  بشػكؿ ممفػت لمنظػرا ال ػػرض  يػرل الباحػث أف  
ف كاف ردال  مػى مػا يعانيػل األدػراد مػف  منل محاولة تحقيؽ أ،داؼ محددة  مفالا دالمفهـو واا
 ياب األمف نتيجة لمتحوؿ دو أنماط الصرا ات مف صػرا ات بػيف الػدوؿ إلػى صػرا ات 

تو باأل ػاس دػو ظػؿ بياػة دوليػة وأمنيػة  يػر بروز المفهـو يأ أفّ  دوال   فدااؿ الدوؿا 
مالامػةا ويلػؾ دػو ظػػؿ ،يمنػة قطػب دولػػو واحػدا و ػيطرة مفػػا،يـ  مػى م ػتول العالقػػات 
الدوليػػة ب يػػة تحقيػػؽ أ،ػػداؼ  يا ػػية وأمنيػػة بعيػػدال  ػػف اال تبػػارات اسن ػػانيةا  مػػى  ػػبيؿ 

قميمية ودولية معادية تاي دو بياة إاالمتعمؽ بالووع دو العراؽ قد  688القرار  المثاؿ أفّ 
وكػيلؾ درن ػا التػو  المعراؽا وال يما مف قبؿ الواليات المتحدة األمريكية وحميفتهػا بريطانيػا

ت يػػػر موقفهػػػا مػػػف األزمػػػة العراقيػػػةا و ميػػػة دالتػػػداؿ الػػػدولو اسن ػػػانو ال يمكػػػف أف يكػػػوف 
معانػاة شػعوب  إن انيال إيا كانت أ،دادل حماية مصال  المتداؿ  يا ػيال واقتصػاديالا وزيػادة

 الدوؿ المتداؿ دو شؤونها.
لكػػف التػػداؿ اسن ػػانو يتاػػي طابعػػال   ػػكريال تقػػـو بموجبػػل قػػوات دولػػة أو دوؿ بالتػػداؿ 
دو دولة أارل أل ػراض إن ػانية ودػؽ القػرارات الدوليػة أو بمبػادرة إقميميػةا كمػا حػدث دػو 

ا دهػيا 1996قػاف أو دػو البم ا1992أو التداؿ دو الصوماؿ  1991حرب الاميع الثانية 
المبدأ يعطو الحؽ لممجتمع الدولو لمتداؿ دػو شػؤوف دولػة مػا لمعالجػة تػد،ور األووػاع 
اسن ػػػانية نتيجػػػة لمنزا ػػػات الدااميػػػة. و،ػػػيا يف ػػػر اتاػػػاي الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة مػػػف 
الديمقراطية وحقوؽ اسن اف معيارال لهػا لمتعامػؿ مػع بقيػة الػدوؿا دوػالل  ػف كونػل ي ػتادـ 

                                                           

محمد قدري  عيدا الرؤل والتوجهات العربية حوؿ التداؿ اسن انو دو الدوؿ العربيةا دبوا مركز الاميع لألبحاثا  1
 .105ا ص2005
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داة لموػػػ ط  مػػػى الحكومػػػات مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ مكا ػػػب  يا ػػػية واقتصػػػادية لصػػػالحهاا أ
شػا ة مفػػا،يـ ال ػالـ إلػى أدوات لموػ ط واسكػرا ا  مػى  ػػبيؿ  وتحػوؿ مػف آليػة لمتعػاوف واا

 يا ػػػة العقوبػػات االقتصػػػادية التػػػو تطبقهػػػا الواليػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة  مػػػى  المثػػاؿ تىعػػػدّ 
 لحقوؽ اسن اف.   ا  واوح ا  مة األمـ المتحدةا انتهاكالدوؿا  واء منفردة أو تحت مظ

ػػػم   الػػػدوؿ ال ربيػػػة وال ػػػيما الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة  فّ ا : ن ػػػتطيع القػػػوؿ اا  ػػػبؽم 
تحاوؿ ا تاداـ آلية حقوؽ اسن اف وحماية "األقميات" تحت واجهة "التداؿ اسن انو" مػف 
حيػػث كونهػػا آليػػة ل ػػحب ايػػوط الن ػػيع الػػوطنو لكػػؿ دولػػة ال تنػػتهع طريقهػػا ومشػػرو هاا 

االقتصادية والع كريةا واتااي األمـ ويلؾ تكامالل وان جامال مع اآلليات األارل ال يا ية و 
المتحػػدة وأجهزتهػػا الفر يػػة مػػف أجػػؿ إيجػػاد التبريػػرات المقنعػػة دااميػػال واارجيػػال لتمريػػر حػػؽ 

يا ما أاينا "التداؿ اسن انو".  صراع القول ال ربية دو مرحمة ما بعد الحرب  بالح بافواا
ركة االاػػػػتالؼ الػػػػدولو  مػػػػى ليبيػػػػاا أي مرحمػػػػة اال مػػػػارا دتػػػػردد درن ػػػػا وتأار،ػػػػا دػػػػو مشػػػػا

ا 2003البريطانو لمعػراؽ  ػاـ  –ا وردوها ال زو األمريكو 1991المنا،ض لمعراؽ  اـ 
تريػػد أف تكػػوف ،ػػو  مػػف ثػػـّ أوػػر بمصػػالحها وبعالقتهػػا مػػع الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػةا و 

أوؿ مػػف يقت ػػـ  نيمػػة اال ػػتثمارات والعقػػود مػػا بعػػد مرحمػػة القػػيادوا دكانػػت ،ػػو أوؿ مػػف 
مػا حػدث دػو ليبيػا أمػر تعػدل الاػالؼ ممة الع كرية ود ليبيػا. لػيلؾا إن  ويقود الح يحّور

بيف الحكومة الوطنية والمعاروةا ثـ تطور إلى نزاع م م ا ثـ تداؿ دولو انتهى برحيػؿ 
الػػرايس معمػػر القػػيادو ومقتمػػل  مػػى أيػػدي الم ػػمحيف. لكػػف ،ػػي  الحػػرب أدامػػت ليبيػػا دػػو 

 ال موض والمصير المجهوؿ لشكؿ الدولة ما بعد الحرب. مرحمة جديدة اكتنفها كثير مف
التػػداؿ الػػدولو اسن ػػانوا وتػػداؿ األمػػـ المتحػػدة بصػػفة ااصػػة دػػو  بصػػفة  امػػة يىعػػدّ 

 االنزا ات الم محة مف الم ااؿ التو أثارت جدالل كبيرال بيف الدوؿ والفقل والقواء الدولييف
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تعريػػػػؼ التػػػػداؿ الػػػػدولو  ليػػػػةا ألفّ ا مواقػػػػؼ المنظمػػػػات اسقميميػػػػة والدو ديهػػػػكمػػػػا ااتمفػػػػت 
اسن ػػانو ومػػدل مشػػرو يتل مػػا زاؿ مثػػارال لمجػػدؿ ال يا ػػو والقػػانونوا ومحػػؿ اػػالؼ مػػف 

باألحػػػداث والتطػػػورات  (إلػػػى حػػػد بعيػػػد)جانػػػب العديػػػد مػػػف الػػػدوؿا و،ػػػيا الاػػػالؼ قػػػد تػػػأثر 
الدولية  واء تمؾ التو حدثت قبؿ قيػاـ األمػـ المتحػدة أو بعػد،اا دعمػى الػر ـ مػف ال ػوابؽ 
المػػػيكورة لػػػـ يتحػػػوؿ إلػػػى قا ػػػدة قانونيػػػة  رديػػػة ممزمػػػةا دوػػػبابية المصػػػطم  و ػػػدـ تحديػػػد 
المعايير والووابط مكنت الدوؿ الكبرل مػف أف تفػرض رؤيتهػا الااصػة المصػمحية ب ػض 

 ر  ف اال تبارات اسن انية أو األاالقية.النظ
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