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أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدم الخاص ،باستثناء ما تمت

اإلشارة إليو حيثما كرد ،كاف ىذه الرسالة ككؿ ،أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ درجة أك لقب
عممي أك بحث لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.

وأني أتحمل المسئولية القانونية األكاديمية كاممة حال ثبوت ما يخالف ذلك.
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اإلحباطات ،كتشعر بالحزف كاأللـ؛ ٌ
كجكدؾ في قمـ الجباؿ ما لـ تكف في أسفؿ الكدياف!"
(ريتشارد نيكسكف )Richard Nixon
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ت

إهداء
 إلى مف حصد األشكاؾ عف دربي ليميد لي طريؽ العمـ ..إلى مف عممني العطاء بدكف
انتظار  ..إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ افتخار ..إلى القمب الكبير )والدي العزيز(.

 إلى رمز الحب كبمسـ الشفاء ..إلى مالكي في الحياة كجنتي في األرض  ..إلى مف كاف
دعاؤىا سر نجاحي  ..إلى القمب الناصع بالبياض (والدتي الحبيبة(.

 إلى القمكب الطاىرة الرقيقة كالنفكس البريئة إلى رياحيف حياتي (أخواتي واخوتي).
 إلى مف زرعكا التفاؤؿ في مشكارم البحثي كقدمكا لي المساعدات كالتسييالت كاألفكار

كالمعمكمات ،ربما دكف أف يشعركا بدكرىـ في ذلؾ؛ فكانكا كشمعة تحترؽ لتنير لي الدرب

(أساتذتي الكرام).

 إلى مف تحمكا باإلخاء كتميزكا بالكفاء كالعطاء ..إلى ينابيع الصدؽ الصافي ..إلى مف
معيـ سعدت ،كبرفقتيـ في دركب الحياة الحمكة كالحزينة سرت ..إلى مف كانكا معي عمى
طريؽ النجاح كالخير ..إلى مف عرفت كيؼ أجدىـ كعممكني أالا أضيعيـ (زميالتي
وزمالئي).

 إلى ىذا الصرح العممي الفتي كالجبار ..إلى جامعتي العريقة (جامعة األزىر).
 في نياية مشكارم البحثي لكؿ أىؿ العمـ كركاد السالـ كمحبي اإلنسانية أىدم ثمرة جيدم
المتكاضعة.

ث

شكر وتمدير
بعد الشكر الجزيؿ هلل سبحانو كتعالى لعكنو كتكفيقو لي بإنجاز ىذا البحث المتكاضع ،أتقدـ

ببالغ الشكر لكؿ مف األستاذ الدكتكر  /أسامة محمد أبو نحل ،كاألستاذ الدكتكر  /عبد الناصر

محمد سرور ،كالتي نالت رسالتي شرؼ إشرافيما عمييا عمى ما قدماه لي مف نصح كتكجيو أثناء
إعدادىا ،فكانا نعـ المرشػديف كالمكجػييف .كأشكر كالا مف األستاذ الدكتكر  /إبراىيم خميل أبراش
كالػػدكتكر  /خالد رجب شعبان  ،عمى قبكليما مناقشة رسالتي ىذه ،كأسأؿ اهلل أف ينفعني بتكجيييما

كنصحيما.
كما كأشكر جميع أساتذتي في قسـ العمكـ السياسية في برنامج الدراسات العميا ،عمى ما

بذلكه مف عمـ نافع ،كأخص بالذكر الدكتكر مخيمر أبو سعدة رئيس قسـ العمكـ السياسية ،كاألستاذ

الدكتكر  /كمال األسطل ،كاألستاذ الدكتكر  /ناجي شراب ،كاألستاذ الدكتكر /رياض العيمة،
كالدكتكر  /حمد الف ار.

ككذلؾ أشكر الطاقـ اإلدارم في الكمية ،كما كأشكر القائميف عمى الجامعة مف أكاديمييف

كادارييف ،كأخص بالذكر القػائميف عمػى مكتبػة الجامعة .كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أخي العزيز

رامي المدىون مدير اإلعالـ كالعالقات العامة في دائرة شئكف الالجئيف التابعة لمنظمة التحرير

كفر لي كثي انر مف المراجع التي أفادتني في كتابة
الفمسطينية ،كأخي المحامي وليد المدىون المذيف ا
ىذا البحث .كما كأشكر كالدم الحبيب ككالدتي الغالية المذيف تحمال المعاناة معي أثناء د ارسػتي

ككتابػة ىػذا البحث .كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى مكتبة اإلحصائي بإدارة أخي العزيز سعيد

المدىون كزميمو محمد العسمي المذيف قاما بتنسيؽ ىذا البحث .كما كالشكر مكصكؿ لكؿ مف
أسدل لي نصيحة أك معركفان ،كأخص بالذكر األستاذ الدكتكر  /عبد العظيم بن صغير ،كاألستاذ

الدكتكر  /فوزي نور الدين ،كالدكتكرة  /سميحة طري أساتذة القانكف الدكلي في جامعة محمػد
خيضػر بسكرة في الجزائر؛ فممجميع مني جزيػؿ الػشكر كالعرفاف .ككما قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو كسمـ" :مف قاؿ ألخيو جزاؾ اهلل خي انر فقد كفاه".
فجزاكـ اهلل عنا خير الجزاء.
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ممخص الدراسة
تمحكرت الرسالة حكؿ دكر األمـ المتحدة في إدارة أزمات المنطقة العربية بيف عامي -2011
 2015بشكؿ عاـ ،كدكرىا في إدارة كمعالجة األزمة السكرية بشكؿ خاص ،حيث تناكلت الدراسة
إبراز دكرىا في إدارة األزمات العربية بمنظكر شامؿ ،يستكعب كالن مف( :الشؽ السياسي كالشؽ
القانكني) ،مف خالؿ قراءة تحميمية لمجمكعة مف المكاقؼ كالق اررات الصادرة عف مجمس األمف
كالجمعية العامة كمجمس حقكؽ اإلنساف التابع ليا ،فتـ تقسيـ الدراسة إلى ست فصكؿ؛ يعرض
الفصؿ األكؿ اإلطار العاـ لمدراسة ،بينما تناكؿ الفصؿ الثاني نطاؽ تطبيؽ مبادئ األمـ المتحدة
في مكاجية التحكالت الراىنة في المنطقة العربية .بينما ناقش الفصؿ الثالث دكر األمـ المتحدة مف
خالؿ دبمكماسيتيا الكقائية في حفظ األمف كالسمـ في المنطقة العربية ،كتـ اتخاذ حرب العراؽ،
كالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كنمكذجيف لدكرىا في معالجة أسباب النزاعات في المنطقة العربية.
أما الفصؿ الرابع فتناكؿ دكر األمـ المتحدة في إدارة أزمات دكؿ الحراكات العربية ،كما دكر
الحراكات العربية في صياغة استراتيجية جديدة لمجمس األمف .كأما الفصؿ الخامس فقد عرض
بداية الحراؾ الشعبي السكرم كتطكراتو ،كتكسع رقعتو لكافة المدف السكرية ،كانعكاسو عمى الدكؿ
المجاكرة التي باتت مالذان لمالييف السكرييف الذيف نزحكا مف الصراع الدائر في سكريا .كما تناكؿ
الفصؿ مكقؼ جامعة الدكؿ العربية كالق اررات التي اتخذتيا الجامعة لمعالجة األزمة السكرية ،كما
التدخالت اإلقميمية كالدكلية في األزمة السكرية ،كأسباب التدخؿ ،كمدل ارتباط تدخميا في الحفاظ
عمى مصالحيا اإلقميمية ،كمدل تأثير ذلؾ في تعقد المشيد السكرم كاطالة أمد األزمة.
أما الفصؿ السادس كاألخير ،فتناكؿ دكر األمـ المتحدة في إدارة األزمة السكرية عمى مدار
خمسة أعكاـ كالتي ىي عمر األزمة السكرية التي ال زالت متكاصمة ،مف خالؿ تسميط الضكء عمى
الق اررات التي اتخذتيا األمـ المتحدة تجاه األزمة السكرية ،كالمسار السياسي الذم انتيجتو مف خالؿ
مبعكثييا إلى سكريا ،كالمبادرات التي قدمتيا ،كالحكارات التي رعتيا لحؿ األزمة بالطرؽ السممية.
كاستخدمت الدراسة عدة مناىج مف أبرزىا :المنيج القانكني ،ك اقتراب تحميؿ النظـ؛ حيث تـ
التعامؿ مف خاللو مع األمـ المتحدة باعتبارىا نظامان يمثؿ أسرة المجتمع الدكلي ،تحكميا مبادئ
عامة كليا أىداؼ كمقاصد تسعى إلى تحقيقيا ،بما يجعميا نظامان ديناميكيان يمكف تحميمو كمعرفة
د

العالقات الحاكمة كالعكامؿ المؤثرة فيو ،كأيضان المنيج التحميمي ،كأخي انر منيج إدارة األزمات كالذم
يمكف مف خاللو إدراؾ كيفية التعامؿ مع األزمات الطارئة ،كمحاكلة تسكيتيا مف خالؿ تقديـ
المقترحات المستقبمية.
كقد تكصمت الدراسة إلى جممة نتائج أىميا :إثبات فرضية الدراسة ،كىي أف دكر األمـ
المتحدة يتأثر بتحكالت كتقمبات المجتمع الدكلي ،كىك ما يجعؿ مف ىيئة األمـ المتحدة نظامان
متحركان يتطكر باستمرار كفؽ المصالح كالحاجيات المتجددة لممجتمع الدكلي؛ كبالتالي فقكاعدىا
ليست بثابتة أك جامدة ،كتتفاعؿ مع دينامية النظاـ الدكلي ،عالكة عمى فشؿ األمـ المتحدة في
معالجة األزمات العربية ،نتيجة تداخؿ المصالح كالعكامؿ اإلقميمية في الصراعات الدائرة في تمؾ
الدكؿ.
أكصت الدراسة بضركرة فرض احتػراـ القػانكف الػدكلي بكػؿ مبادئػو مػف خػالؿ تفعيػؿ ىيئػة األمػـ

المتحدة ،كمنحيا سمطة في مكاجية كؿ أطػراؼ المجتمػع الػدكلي بػدكف تمييػز ،كمنحيػا اإلمكانيػات
المادي ػػة كالقانكني ػػة الت ػػي تمكني ػػا م ػػف بم ػػكرة ق ارراتي ػػا كمبادراتي ػػا عم ػػى أرض الكاق ػػع؛ كبالت ػػالي تعزي ػػز
قدراتيا في مجاؿ الحرص عمى فرض احتراـ القانكف الدكلي.
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Abstract

The study has focused on the role of the United Nations in crisis
management in the Arab region between 2011 – 2015 in general, and its
role in the treatment of Syrian crisis in particular. It highlights the UN role
in managing the Arab crisis with a comprehensive perspective that included
political and legal aspects. This has been done through an analysis of
attitudes and resolutions of the Security Council, the General Assembly and
the Human Rights Council.
The study was divided into six chapters; the first chapter has explored the
general framework, while the second chapter has discussed the scope of
UN principles application to confront the current changes in the Arab
region. The third chapter has discussed the role of the UN through its
preventive diplomacy in maintaining security and peace in the Arab region.
The study took Iraq war and Palestinian - Israeli conflict as models for the
UN role in addressing the causes of conflicts in the Arab region. The fourth
chapter has discussed the role of UN in managing the crisis of the Arab
countries which have such crisis, as well as role of Arab uprisings in
formulating a new strategy for the Security Council.
The fifth chapter has presented the beginning of the Syrian popular
movement and its developments which expanded to all Syrian cities, and
how that affected the neighboring countries, which has become a refuge for
the millions of Syrians who have fled the conflict in Syria. It also has
discussed the position of the Arab League and the decisions taken to
address the Syrian crisis, as well as the regional and international
intervention in the Syrian crisis, the reasons for intervention and the extent
of its involvement in maintaining its regional interests, and the effect of
such intervention on the complexity of the Syrian scene and the prolong of
the crisis. The sixth and final chapter has discussed the role of the UN in
managing the Syrian crisis over its past five years, which are still ongoing.
This has been done through highlighting the resolutions adopted by the UN
towards the Syrian Crisis, the Political track followed by its envoys to
Syria, and the initiatives and dialogue sponsored to resolve the crisis
peacefully.
The study used many approaches, especially the legal approach, and system
analysis approach which dealt with the UN as a system that represent the
international community. Such system governed by general principles,
goals and objectives sought to be achieved. This would make it as a
ر

dynamic system that can be analyzed, identify its governed relations and
influencing factors. Moreover, the study used analytical approach and crisis
management approach which illustrate how to deal with emergency crisis
and how to resolve it through the provision of future suggestions.

The study concluded that the UN role is influenced by the shifts and
fluctuations of the international community, which makes it a transferable
system that constantly evolving according to the interests and renewable
needs of the international community. Thus, its rules are not fixed or rigid,
but interact with the dynamic international system. Furthermore, the United
Nations has failed to address the Arab crises, as a result of overlapping
interests and regional factors in the ongoing conflict in those countries.
The study recommended that it is necessary to respect the international law
with all its principles. This can be done through activating the United
Nations and giving it authority to be able to confront all the parties of the
international community without discrimination. And, to give it the
material and legal means that enable it to crystallize its decisions and
initiatives on the ground. Thus, strengthening its capacity to ensure respect
for international law.

ز

انفصم األول

اإلطار اننظري نهدراست
 مقدم
 مشكمة الدراسة

 تساؤالت الدراسة
 فرضية الدراسة
 حدود الدراسة

 أىداف الدراسة
 أىمية الدراسة
 مناىج الدراسة

 مصطمحات الدراسة
 الدراسات السابقة

9

مقدمة:

لقد ظمت الكيانات الكطنية كأسرة المجتمػع الػدكلي عمػى الػدكاـ كخاصػة فػي العػالـ الػراىف تعػيش

كتتطكر في عالـ مػف األزمػات العديػدة كالمتنكعػة ذات الصػمة بالمصػالح المتضػاربة ،فاألزمػات التػي

كاجييا العالـ كثيرة ،حيث تظير اإلحصائيات مدل التنكع كالتعػدد كالتشػابؾ ألزمػات كحػركب تتجػدد
باستمرار بتجدد عالـ السياسة كالعالقات الدكلية.

فمنػػذ بدايػػة الح اركػػات العربيػػة دخمػػت منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط مرحمػػة تغييػػر نكعيػػة كحتػػى المحظػػة

تعػػيش ىػػذه المنطقػػة تفػػاعالت ىػػذه الح اركػػات كارتػػداداتيا .صػػحيح أف صػػكرة المشػػيد لػػـ تتضػػح بعػػد

عمى تعيينات محػددة ،سػكاء عمػى الصػعيد السياسػي أـ عمػى الصػعد الجغرافيػة كالديمكغرافيػة ،إال أف

المتػػابع لسػػير أحػػداث المنطقػػة العربيػػة سػػيالحظ مػػدل التػػداخؿ كالتعقيػػد كااللتبػػاس الػػذم أحدثتػػو تمػػؾ
الح اركػػات ممػػا خمػػؽ أزمػػات عػػدة فرضػػت تحػػديات جديػػدة أمػاـ المجتمػػع الػػدكلي المتمثػػؿ بييئػػة األمػػـ

المتحػػدة .ممػػا ال شػػؾ فيػػو أف إدارة األزمػػات اإلقميميػػة الراىنػػة ليسػػت ميمػػة يسػػيرة عمػػى ىيئػػة حممػػت
عمػػى كاىميػػا ميمػػة حفػػظ األمػػف كالسػػمـ الػػدكلييف؛ حيػػث تتػػكفر ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة عمػػى نظػػاـ يحكػػـ

سمكؾ الدكؿ األطراؼ داخؿ المجتمع الدكلي ،كقد كضع الميثاؽ عمى عاتؽ أجيزتيا الرئيسػية ميمػة

الػػدفع بالػػدكؿ نحػػك االمتثػػاؿ ألىػػداؼ كمقاصػػد األمػػـ المتحػػدة ،كاعتبارىػػا الت ازمػان أخالقيػان كقانكنيػان فػػي
إطار التعامؿ الدكلي.

حيػػث عبػػرت الػػدكؿ األعضػػاء فػػي ديباجػػة ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة عمػػى تأكيػػد تعيػػدىا كايمانيػػا

بأىداؼ كمقاصد الييئة" :نحف شعكب األمـ المتحدة كقد آلينػا عمػى أنفسػنا ،أف ننقػذ األجيػاؿ المقبمػة

م ػػف كي ػػالت الح ػػرب الت ػػي ف ػػي خ ػػالؿ جي ػػؿ كاح ػػد جمب ػػت عم ػػى اإلنس ػػانية مػػرتيف أح ازنػ ػان يعج ػػز عني ػػا

الكصػػؼ .كأف نؤكػػد مػػف جديػػد إيماننػػا بػػالحقكؽ األساسػػية لةنسػػاف كبك ارمػػة الفػػرد كقػػدره كبمػػا لمرجػػاؿ
كالنسػػاء كاحت ػراـ االلت ازمػػات الناشػػئة عػػف المعاىػػدات كغيرىػػا مػػف مصػػادر القػػانكف الػػدكلي .كأف نػػدفع

بالرقي االجتماعي قدمان كأف نرفع مستكل الحياة في جػك مػف الحريػة أفسػح .كفػي سػبيؿ ىػذه الغايػات

اعتزمنا أف نأخذ أنفسنا بالتسامح ،كأف نعيش معان في سالـ كحسف جكار كأف نضـ قكانػا كػي نحػتفظ
بالسػمـ كاألمػف الػػدكلييف ،كأف نكفػؿ بقبكلنػا مبػػادئ معينػة كرسػـ الخطػط الالزمػة ليػػا أال تسػتخدـ القػػكة

المسػ ػػمحة غيػ ػػر المصػ ػػمحة المشػ ػػتركة ،كأف نسػ ػػتخدـ األداة الدكليػ ػػة فػ ػػي ترقيػ ػػة الشػ ػػئكف االقتصػ ػػادية
كاالجتماعية لمشعكب جميعيا ،قد قررنا أف نكحد جيكدنا لتحقيؽ ىذه األغراض كليذا فػإف حككماتنػا

المختمف ػػة عم ػػى ي ػػد من ػػدكبييا المجتمع ػػيف ف ػػي مدين ػػة س ػػاف فرانسيس ػػكك ال ػػذيف ق ػػدمكا كث ػػائؽ التف ػػكيض
المستكفية لمشرائط ،قد ارتضت ميثاؽ األمـ المتحدة ىذا  ،كأنشأت بمقتضاه ىيئة دكلية تسمى األمـ

المتحدة" (ميثاؽ األمـ المتحدة)

لكػػف مػػا يضػػع عالمػػة االسػػتفياـ ،ىػػؿ األمػػـ المتحػػدة فػػي ظػػؿ التطػػكرات الجديػػدة التػػي يشػػيدىا

المحػػيط اإلقميمػػي نتيجػػة التحػكالت الراىنػػة قػػادرةن عمػػى خػػكض فػػف إدارة األزمػػات العربيػػة ىػػؿ جػػاءت
0

األمػػـ المتحػػدة لتؤكػػد مبادئيػػا ،أـ لتتنػػازؿ عنيػػا كتسػػاكـ عمييػػا ،أك جػػاءت لتستسػػمـ لمعنػػؼ كلتقػػر لػػو

مكاسػػبو كأرباحػػو ،أـ جػػاءت لتحاربػػو كتقضػػي عميػػو مػػف ىنػػا تػػأتي الد ارسػػة لتبػػيف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ
محاكل ػػة تحمي ػػؿ كتفكي ػػؾ مجمكع ػػة م ػػف المب ػػادئ كالمكاق ػػؼ كالقػ ػ اررات الص ػػادرة ع ػػف األم ػػـ المتح ػػدة،

اء فػي سػكريا أك فمسػطيف أك
كخصكصان مجمس األمف بشأف األزمات الراىنة فػي المنطقػة العربيػة سػك ن
العراؽ أك في ليبيا أك في اليمف ،لالعتماد عمييا كخمفية عممية أساسية لتقيػيـ كمالمسػة مػدل فعاليػة
دكر األمػػـ المتحػػدة تجػػاه مجمكعػػة مػػف التحػكالت العميقػػة كالتحػػديات الراىنػػة  ،كتقيػػيـ دكرىػػا فػػي ظػػؿ
تأثير المجتمع الدكلي عمى ق ارراتيا كتطبيؽ مبادئيا .كما تكضيح الدكر الذم لعبتو كؿ مػف الجمعيػة

العامة كمجمس حقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة جنبا إلى جنب مع مجمس أمنيا.

مشكمة الدراسة:

باتػػت األمػػـ المتحػػدة اليػػكـ فػػي مكاجيػػة حقيقيػػة تتعمػػؽ بمػػدل نجاعتيػػا لكسػػب رىػػاف المسػػاىمة

الفعالة فػي التػدبير الػديمقراطي فػي المنطقػة العربيػة كالتجػاكب مػع الح اركػات االجتماعيػة الراميػة إلػى
تغييػػر األنظمػػة السياسػػية الفاسػػدة كتنظػػيـ االنتخابػػات الديمقراطيػػة كمػػف ىنػػا جػػاءت الد ارسػػة لتقػػدـ

عناصػػر اإلجابػػة عػػف العديػػد مػػف األسػػئمة المرتبطػػة بمػػدل نجاعػػة األمػػـ المتحػػدة فػػي إدارة أزم ػػات
المنطقة العربية كحفظ السمـ كما مدل نجاعتيا في إدارة األزمة السكرية بشػكؿ خػاص كالػى أم حػد

ستس ػػاىـ التحػ ػكالت الراىن ػػة ف ػػي إع ػػادة ص ػػياغة اس ػػتراتيجية مجم ػػس األم ػػف القائم ػػة عم ػػى التحالف ػػات
كالص ػػداقات التقميدي ػػة م ػػع األنظم ػػة السياس ػػية العربي ػػة لتتج ػػاكب م ػػع الطمكح ػػات الجامح ػػة لمش ػػعكب
العربيػػة فػػي مناىضػػة الفسػػاد كاالسػػتبداد كاالنتقػػاؿ نحػػك مرحمػػة جديػػدة تسػػعى إلػػى إرسػػاء دعػػائـ البنػػاء

الديمقراطي كالحكـ الرشيد.

تساؤالت الدراسة:

يتمحكر السؤاؿ الرئيسي عمى النحك االتي:

 مػػا دكر األمػػـ المتحػػدة فػػي إدارة األزمػػات المتعػػددة فػػي المنطقػػة العربيػػة بػػيف عػػامي -2011
2015

كيتفرع مف السؤاؿ الرئيسي عدة أسئمة فرعية كىي:
 .1ما المقصكد بالدكر الديناميكي لألمـ المتحدة في إدارة األزمات

 .2مػا مػدل نطػاؽ تطبيػػؽ مبػادئ األمػـ المتحػػدة فػي إدارة كمعالجػة األزمػػات العربيػة عامػةن كاألزمػػة
السكرية خاصةن

 .3مػػا أبػػرز المكاقػػؼ كالق ػ اررات الصػػادرة عػػف األمػػـ المتحػػدة بشػػأف األزمػػات العربيػػة عام ػةن كاألزمػػة
السكرية خاصة
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 .4ما دكر األمـ المتحدة في إدارة األزمة السكرية
 .5ما مدل نجاح األمـ المتحدة كأدائيا في إدارة األزمات العربية بشكؿ عاـ كادارة األزمة السكرية
نمكذج الدراسة بشكؿ خاص

فرضية الدراسة:

اعتمدت ىذه الدراسة الفرضية الرئيسية ،كمفادىا:

 يتأثر دكر األمػـ المتحػدة بتحػكالت كتقمبػات المجتمػع الػدكلي ،كىػك مػا يجعػؿ مػف األمػـ المتحػدة
نظامان ديناميكيان يتطكر باستمرار ليتماشى كيساير مصالح الدكؿ.

حدود الدراسة:

 .1الحد الزمني :حيث تغطي ىذه الدراسة الفترة الممتدة بيف عامي .2015-2011

 .2الحد المكاني الجغرافي :تشػتمؿ بعػض دكؿ المنطقػة العربيػة؛ كػالعراؽ كليبيػا كالػيمف كفمسػطيف،
كسكريا كدراسة حالة.
 .3مجػػاؿ دكر األمػػـ المتحػػدة فػػي إدارة األزمػػات العربيػػة :تتنػػاكؿ الد ارسػػة دكر األمػػـ المتحػػدة فػػي

إدارة األزمػػات العربيػػة بمنظػػكر شػػامؿ ،يسػػتكعب ك ػالن مػػف( :الشػػؽ السياسػػي كالشػػؽ القػػانكني)
بػػإبراز دكرىػػا مػػف خػػالؿ ق ػراءة تحميميػػة لمجمكعػػة مػػف المكاقػػؼ كالق ػ اررات الصػػادرة عػػف مجمػػس

األمػػف كالخاصػػة بإدانػػة اسػػتعماؿ القػػكة كالعنػػؼ مػػف قبػػؿ الق ػكات التابعػػة لػػنظـ دكؿ الح اركػػات

العربية ضد المتظاىريف كالمعتصميف في الشكارع العربية.

أىداف الدراسة:

سعت الدراسة إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ التالية:

 .1تحميؿ كدراسة بعض مبادئ األمـ المتحدة في مكاجية األزمات العربية الراىنة.

 .2تفكيؾ كتحميؿ مجمكعة مف المكاقؼ كالق اررات الصػادرة عػف األمػـ المتحػدة بشػأف ىػذه األزمػات
بشكؿ عاـ كاألزمة السكرية نمكذج الدراسة بشكؿ خاص.

 .3تحميؿ األزمة السكرية كدراستيا دراسة عممية كالكقكؼ عمى الدكر الذم لعبتو األمـ المتحػدة مػف
اقتراح خطط كاصدار ق اررات لتسكيتيا.

 .4اس ػػتخالص النت ػػائج الرئيس ػػية م ػػف تحمي ػػؿ أبع ػػاد دكر األم ػػـ المتح ػػدة ف ػػي ى ػػذه األزم ػػات ككيفي ػػة
االستفادة منيا مستقبالن.

 .5محاكل ػػة تقي ػػيـ دكر األم ػػـ المتح ػػدة ف ػػي ض ػػكء الد ارس ػػة العممي ػػة لمس ػػتكل كمع ػػالـ كطبيع ػػة ال ػػدكر
الديناميكي في إدارة أزمات المنطقة العربية.
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أىمية الدراسة:

تبػػدك األزمػػات العربيػػة الناجمػػة عػػف الح اركػػات العربيػػة كحتػػى كقتنػػا الحاضػػر أكثػػر تعقيػػدان كفتك ػان

كقػتالن عمػػى المسػتكيات المحميػػة كاإلقميميػػة كالدكليػة ،ممػػا جعػؿ السػػعي إلػػى إدارتيػا كاسػػتيعاب صػػدمة

ػتدع تحرك ػان عػػاجالن مػػف األمػػـ المتحػػدة لمحػػد مػػف ىػػذه األزمػػات كمنػػع
كقكعيػػا أكثػػر إلحاح ػان ،بمػػا يسػ ً

انتشارىا ،عبر تطكيقيا ،فكانت دواعي ومبررات ىذه الدراسة عمى النحو التالي:

 .1خطػكرة األزمػػات الراىنػػة فػػي المنطقػػة العربيػػة عمػػى مسػػتقبؿ شػػعكبيا كنظميػػا ،بػػؿ خشػػية تفشػػييا
كانتقاليػػا بمػػا ييػػدد أمػػف دكؿ الج ػكار ،فكانػػت الد ارسػػة إلب ػراز دكر ىيئػػة دكليػػة ليػػا ثقميػػا كػػاألمـ

المتحدة في التعامؿ مع ىذه األزمات في محاكلة منيا لتطكيقيا كتسكيتيا.

 .2مثالية مبادئ األمـ المتحدة كغمكض أىدافيا ،فكانت الدراسة لتبرز نطاؽ تطبيػؽ ىػذه المبػادئ
عمى أرض الكاقع في إدارة األزمات العربية قاطبةن كاألزمة السكرية عمى كجو الحصر ،كتكشؼ

الستار عف أىدافيا ،كما قد تنضكم عميو ق اررات مجمس األمف مف ازدكاجية معايير.

 .3النقص العاـ في الدراسات حكؿ ىذا المكضكع بشكؿ خاص.

كما تمثل ىذه الدراسة أىميـة كبيـرة عمـى المسـتويين العممـي والشخصـي ،وذلـك عمـى النحـو

التالي:

 .1استكماؿ ما بدأه بعض الباحثيف مف دراسات تتعمؽ بمجريات األحػداث المتسػارعة التػي تشػيدىا
المنطقة العربية.

 .2التعرؼ عمى مفردات إدارة األزمات ،كمدل نجاعة ىيئة األمـ المتحدة في تكظيفيػا فػي التعامػؿ
مع األزمة السكرية عمى كجو الخصكص لككنيا نمكذج كاألزمات العربية بشكؿ عاـ.

 .3االىتماـ الشخصي بكزف األمـ المتحدة كييئة دكلية أخذت عمى عاتقيػا إدارة األزمػات ،كتحقيػؽ
السػػمـ ،كنبػػذ العنػػؼ ،كالحاجػػة إلػػى معرفػػة مػػدل تكفيقيػػا فػػي تحقيػػؽ مبادئيػػا فػػي ظػػؿ األزمػػات
الراىنة كتأثير القكل العظمى عمى ق ارراتيا.

مناىج الدراسة:

اعتمدت الباحثة عمى العديد مف المناىج كمنيا:

 .1المنيج القانوني ،كىك يستيدؼ كاقع دكلػي مثػالي أيضػا كلكػف مػف خػالؿ مجمكعػة مػف القكاعػد
القانكنيػػة التػػي تيػػدؼ إلػػى كاقػػع عػػالمي فاضػػؿ .كىػػذا المػػنيج ىػػك مػػنيج د ارسػػة كػػؿ مػػف (القػػانكف
الػػدكلي كالمنظمػػات الدكليػػة) .حيػػث ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة يتضػػمف مجمكعػػة مػػف قكاعػػد قانكنيػػة
تسػػتيدؼ تحقيػػؽ كاقػػع دكلػػي مثػػالي ،كمػػف ىػػذه القكاعػػد :المسػػاكاة فػػي السػػيادة بػػيف الػػدكؿ ،حػػؿ

المنازعات بالطرؽ السممية ،نبذ القكة في العالقات الدكلية.
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 .2اقتراب تحميل النظم ،حيػث تتعامػؿ الباحثػة مػف خاللػو مػع األمػـ المتحػدة باعتبارىػا نظامػان يمثػؿ
أس ػرة المجتمػػع الػػدكلي ،تحكميػػا مبػػادئ عامػػة كليػػا أىػػداؼ كمقاصػػد تسػػعى إلػػى تحقيقيػػا ،بمػػا
يجعميا نظامان ديناميكيان يمكف تحميمو كمعرفة العالقات الحاكمة كالعكامؿ المؤثرة فيو.

 .3المــنيج التحميمــي ،كالػذم تسػػتيدؼ منػو الباحثػػة التعمػػؽ فػي كصػػؼ الكضػػع القػائـ كالعمػػؿ عمػػى
تحميمػػو كمعرفػػة أبعػػاده كارتباطاتػػو كالعالقػػات الكامنػػة فيػػو ،كالسػػعي إلػػى كشػػفيا كابرازىػػا ،كمعرفػػة

العكامؿ المؤثرة فيو ،حيث تتناكؿ الدراسة عرض كتحميؿ كتقييـ مجمكعة مػف المكاقػؼ كالقػ اررات

الصػػادرة عػػف األمػػـ المتحػػدة بشػػأف األزمػػات العربيػػة بػػيف ع ػامي  2015-2011إلب ػراز دكرىػػا
كمعرفة العكامؿ المؤثرة فييا.

 .4مـــنيج إدارة األزمـــات ،كال ػػذم يمك ػػف م ػػف خالل ػػو إدراؾ كيفي ػػة التعام ػػؿ م ػػع األزم ػػات الطارئ ػػة،
كمحاكلػة تسػكيتيا مػػف خػالؿ تقػديـ المقترحػػات المسػتقبمية ،حيػث تعػػرض الد ارسػة أسػاليب تعامػػؿ
األمـ المتحدة مع األزمات العربية مػف خػالؿ تكضػيح مكاقفيػا كالقػ اررات الصػادرة عنيػا لمتخفيػؼ
مف حدة أزمات المنطقة كمحاكلة تطكيقيا.

مصطمحات الدراسة:
الدول القوية :ىي الدكؿ الخمػس الحمفػاء المنتصػرة فػي الحػرب العالميػة الثانيػة :الكاليػات المتحػدة

األمريكيػػة كالمممكػػة المتحػػدة كاالتحػػاد السػػكفييتي كفرنسػػا كالصػػيف ،كىػػي الػػدكؿ الدائمػػة العضػػكية فػػي

مجمػػس األمػػف كالممنكحػػة حػػؽ الػػنقض الفيتػػك لػػذلؾ مجمػػس األمػػف ال يمثػػؿ المجتمػػع الػػدكلي؛ حيػػث
تكص ػػمت ال ػػدكؿ الحمف ػػاء إل ػػى اتف ػػاؽ ح ػػكؿ تش ػػكيؿ كص ػػالحيات مجم ػػس األم ػػف كال ػػى تحدي ػػد طريق ػػة
التصكيت فيو ككيفيػة اتخػاذ القػ اررات بداخمػو ،كىػذا ممػا أدل إلػى إقػرار مػكاد الميثػاؽ المتعمقػة بػو فػي

مشػػركع الميثػػاؽ كالتػػي أعطػػت كضػػعان خاص ػان كمتمي ػ انز لمػػدكؿ الخمػػس المتحالفػػة كالتػػي يطمػػؽ عمييػػا

مصطمح الدكؿ القكية (ايشمبرغر.)1970 :10 ،

حق النقض (إجماع القوى العظمى) :حؽ الفيتػك أك حػؽ الػنقض ىػك حػؽ االعتػراض عمػى أم

قػرار يقػػدـ لمجمػػس األمػػف دكف إبػػداء أسػػباب ،كيمػػنح لألعضػػاء الخمسػػة دائمػػي العضػػكية فػػي مجمػػس
األمف ،كىـ :ركسيا ،الصيف ،المممكة المتحدة ،فرنسا ،الكاليات المتحدة (ىانيماكي.)57 :2013 ،

الدبموماسية الوقائية :ىي جميع اإلجراءات كالمساعي السممية لحؿ المنازعات الدكلية كما تنص

عمػػى ذلػػؾ المػػادة ( )33مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة .فالدبمكماسػػية الكقائيػػة حسػػب ىػػذا المنظػػكر ىػػي

المعالجػػة السػػممية التػػي تػػتـ مػػف خػػالؿ عمميػػة التفػػاكض بػػيف الػػدكؿ لتسػػكية أم ن ػزاع بينيػػا ،ككػػذلؾ

المس ػػاعي كاإلجػ ػراءات الت ػػي تق ػػكـ بي ػػا أي ػػة دكل ػػة أك أي ػػة ىيئ ػػة إقميمي ػػة أك دكلي ػػة بي ػػدؼ من ػػع نش ػػكب

الن ازعػ ػػات بػ ػػيف الكحػ ػػدات الدكليػ ػػة ،كمنػ ػػع تصػ ػػاعد المنازعػ ػػات القائمػ ػػة ،كالحيمكلػ ػػة دكف تحكليػ ػػا إلػ ػػى
صػ ػراعات كحصػػػر انتشػ ػػار األخيػ ػرة عنػػػد كقكعيػ ػػا ،كيمكػ ػػف أف تش ػػمؿ ى ػػذه المسػ ػػاعي كاإلج ػ ػراءات:
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المفاكضة كالتحقيؽ كالكساطة كالتكفيؽ كالتحكيـ كالتسكية القضائية (الخزندار.)26 :2011 ،
األ زمة :تعني مجمكعة الظركؼ كاألحداث المفاجئة التي تنطكم عمى تيديد كاضػح لمكضػع الػراىف
المستقر في طبيعة األشياء كىي النقطة الحرجة كالمحظة الحاسمة التػي يتحػدد عنػدىا مصػير تطػكر

ما إما إلى األفضؿ أك إما إلى األسكأ (شدكد. )48 :2002 ،

األزمــة المصــنوعة :تتميػػز األزمػػة المصػػنكعة بصػفة غيػػر أخالقيػػة كال إنسػػانية كىػػي أزمػػة ظرفيػػة

مرتبطة بمكضكع معيف كىػي بالتػالي محػدكدة فػي المكػاف كالزمػاف عمكمػان مػع التنبيػو إلػى أنيػا يمكػف

أف تفم ػػت م ػػف أص ػػحابيا أحيانػ ػان كالس ػػيما إذا ل ػػـ يخط ػػط لي ػػا بش ػػكؿ جي ػػد كم ػػف ث ػػـ تني ػػار األى ػػداؼ
كالمصالح التي أريد تحقيقيا جراء ذلؾ الصنع (العمارم. ) 50-49 :1993 ،

إدارة األزمــات :يقصػػد بيػػا االسػػتعماؿ األفضػػؿ لةمكانيػػات كالكسػػائؿ المتاحػػة سػكاء أكػػاف ذلػػؾ مػػف

خالؿ اقتراح خطط تسكية أك إصدار ق اررات أك إرسػاؿ مبعػكثيف إلػى منػاطؽ النػزاع لمحاكلػة التكفيػؽ
 ...بيدؼ تحقيؽ األىداؼ التي تـ تسػطيرىا فػي ىػذه األزمػة أك تمػؾ مػف خػالؿ المسػاىمة فػي حميػا

أك منػػع تفاقميػػا أك القضػػاء عمييػػا كىػػي فػػي الميػػد كتختمػػؼ منيجيػػات إدارة األزمػػات بػػاختالؼ كاقػػع
األزمات كطريقة التفكير بكيفية التعامؿ معيا (شدكد. ) 48 :2002 ،

إدارة األزمات عبر منع انفجارىا :بمعنى أف إدارة األزمػات ىػي تمػؾ التػي تحقػؽ أغ ارضػيا دكف

أف تس ػػمح لألزم ػػات باالنفج ػػار .كاذا حص ػػؿ كاف انفج ػػرت ،ف ػػإف ميم ػػة اإلدارة الفاعم ػػة لألزم ػػات ى ػػي

القضاء عمى عكامؿ االنفجار بسرعة أك التحكـ فييا كعػدـ السػماح ليػا بػالتطكر كاالنتشػار (بكعشػة،

. )43 :2007

إدارة األزمات من خالل تغذيتيا :ىي بمثابة كجو آخر إلدارة األزمات حيػث قػد تػرل جيػات مػا

(دكؿ أك منظمات) في انتشار كتطكر األزمػة خدمػة لمصػالحيا اآلنيػة أك تحقيقػان لمصػالح مسػتقبمية،
كم ػػف ث ػػـ س ػػكؼ تتبن ػػى اس ػػتراتيجية إدارة ى ػػذه األزم ػػة عم ػػى أس ػػاس تغ ػػذيتيا كتنش ػػيطيا كالدعاي ػػة لي ػػا

باستمرار باطنيان كجي انر باتجاه انتشارىا عمػى مسػتكل منػاطؽ كقػكل عديػدة داخميػة كخارجيػة (بكعشػة،

. )43 :2007

إدارة األزمــات مــن خــالل صــنعيا :حيػػث تقػػكـ جيػػات مػػا (دكؿ أك منظمػػات) بصػػنع األزمػػات

حينمػػا تكػػكف بحاجػػة إلييػػا كذلػػؾ بغيػػة تحقيػػؽ أىػػداؼ معينػػة كإعػػادة ترتيػػب م ػكازيف القػػكل محمي ػان أك

إقميميان أك دكليان (بكعشة. )43 :2007 ،

تطويق األزمة :يتـ مف خالؿ مجمكعة مف الخطكات كالقدرات التي تستيدؼ تطكيؽ األزمػة كمنػع
تفاقميا كتحكليا إلى نزاع مسمح حفاظان عمى المصالح الحيكية لمدكلة (العمارم. )13 :1993 ،
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الدراسات السابقة:

ىػػي د ارسػػات تناكلػػت دكر األمػػـ المتحػػدة فػػي حفػػظ األمػػف كالسػػمـ الػػدكلييف (أم الػػدكر العػػالمي

لألمػػـ المتحػػدة) ،كمػػا أف ىنػػاؾ د ارسػػات تناكلػػت دكر األمػػـ المتحػػدة فػػي إدارة األزمػػات الدكليػػة بشػػكؿ
عػػاـ كأزمػػات الشػػرؽ األكسػػط بشػػكؿ خػػاص بفت ػرات زمنيػػة متباينػػة ،كأىػػـ الد ارسػػات التػػي ليػػا عالقػػة
بالمكضكع ىي عمى النحك التالي:

أوالً :دراسة رامي نمر راضي حشاش  ،بعنوان (التدخل اإلنساني واشكاليتو مع سيادة الدول),
رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة النجاح الوطنية.2015 ,

حيث تناكلت الدراسة مكضكع التدخؿ اإلنساني كاشكاليتو مع سيادة الدكؿ .فقد تكصمت الدراسة

إلى أف التدخؿ الدكلي اإلنساني أصبح مشكمة في الكقت الحاضر ،كذلؾ لتعارض الفكػرة مػع بعػض
المبادئ الدكلية الثابتة فػي القػانكف الػدكلي العػاـ ،كالمنصػكص عمييػا فػي ميثػاؽ األمػـ المتحػدة "مبػدأ
عػػدـ التػػدخؿ ،مبػػدأ تح ػريـ اسػػتخداـ القػػكة فػػي العالقػػات الدكليػػة ،كمبػػدأ السػػيادة" ،فالمبػػادئ السػػابقة

تتعػػارض مػػع فك ػرة التػػدخؿ العتبػػارات إنسػػانية .لػػذلؾ أتػػت ىػػذه الد ارسػػة فػػي ضػػكء المبػػادئ الدكليػػة

السابقة كمدل استيعاب ىذه المبادئ لفكرة التدخؿ ،كامكانية اعتبار التػدخؿ فػي ىػذه الحالػة مشػركعان

أـ ال

وخمصـــت ىـــذه الدراســـة إلـــى أن ىنػػاؾ جػػدال فقييػػا كاسػػعا حػػكؿ مشػػركعية التػػدخؿ العتبػػارات

إنسانية بيف مؤيد كمعارض ،كما زاؿ ىذا المكضكع مكضكع خالؼ إلى كقتنا الحالي كال يكجد إطار

قانكني ينظـ فكرة التدخؿ العتبارات إنسانية .حيث يعد التػدخؿ اإلنسػاني مػف بػيف المكاضػيع األكثػر
التػػي تثػػار حكليػػا جػػدؿ فػػي القػػانكف العػػاـ بػػيف الفقيػػاء كالكتػػاب ،فػػالتطكرات الحاصػػمة باإلضػػافة إلػػى
التغيرات الكاضحة في بعض المفاىيـ كالمبادئ القانكنية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كالسيادة ،كاف ذلؾ
كراء اتخاذ مكاقؼ كقػ اررات دكليػة فػي بعػض الشػؤكف ،سػكاء مػف قبػؿ األمػـ المتحػدة نفسػيا ،أك تحػت

إشرافيا ،أك بالنيابة عنيا ،أك مف قبؿ عدد مف الدكؿ.
ثانياً :دراسة محمد مطاوع  ،بعنوان (الغرب وقضايا الشـرق األوسـط مـن حـرب العـراق إلـى ثـورات

الربيع العربي (الوقائع والتفسيرات)) مركز دراسات الوحدة العربية .2014

حيث سعت الدراسة إلى تفسير التقارب كالتباعػد فػي السياسػة األمريكيػة كاألكركبيػة تجػاه منطقػة
الشػػرؽ األكسػػط ،كمػػا سػػعت إلػػى رصػػد كتحميػػؿ مالمػػح التغييػػر فػػي إدراؾ كتصػػكرات النخبػػة العربيػػة

لمسياسات األمريكية كاألكركبية تجاه المنطقة بعد ثكرات الربيع العربي ،مف خالؿ مجمكعة مقػابالت
أجريػت مػػع أكػػاديمييف كسياسػػييف كدبمكماسػييف كصػػحافييف مػػف جنسػػيات عربيػة فػػي المنطقػػة مكضػػع

الدراسة.

وتوصــمت الدراســة إلــى أن النتيجػػة النيائيػػة لمسياسػػات األمريكية ػ األكركبيػػة تجػػاه ثػػكرات الربيػػع
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تمثم ػػت بتن ػػاقص النف ػػكذ الغرب ػػي ف ػػي الش ػػرؽ األكسػ ػػط ف ػػي مقاب ػػؿ ت ازي ػػد النف ػػكذ الػركسػ ػػي كالصػػػيني،

كبػخػاص ػػة ف ػػي األزمػ ػػة الػسػكري ػػة كاألزمػ ػػة الػنػككي ػػة اإليػ ارنػي ػػة ،كاغػض ػػاب الػكالي ػػات المتحػػدة األمريكيػػة

لحمفائي ػػا الػقػدامػ ػػى (مػصػ ػػر كدكؿ الخم ػػيج الػعػربػ ػػي) دكف اكتس ػػابيا حمف ػػاء جػ ػ ػددا ن ،كتػ ازيػ ػػد الػ ػرفض
الشػعبي العربػػي لمسياسػات الغربيػػة فػػي الشػرؽ األكسػػط ،كفشػؿ الرىػػاف الغربػػي عمػى القػػكل اإلسػػالمية

المعتدلة كفقان لممنظكر األمريكي ،في التحكؿ الديمقراطي في الشرؽ األكسػػط ،كقبػكؿ الغػرب بػاألمر
الكاقع لممكجة الثانية مف الثكرة المصرية كمحاكلة اإلبقاء عمى حمفائيا قدر اإلمكاف في المنطقة.

ثالثاً :دراسة مفيد محمود شـياب  ،بعنـوان (دور األمـم المتحـدة فـي أزمـة الشـرق األوسـط بعـد 6

أكتوبر) ,مركز دراسات الوحدة العربية.2011,

حيػػث تناكلػػت الد ارسػػة تحمػػيالن لػػدكر األمػػـ المتحػػدة بشػػكؿ عػػاـ كدكرىػػا تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية

كالص ارع العربي اإلسرائيمي حتى أكتكبر  ،1973كما تناكلت دكرىػا إزاء الصػراع العربػي اإلسػرائيمي

بعػػد  6أكتػػكبر .وقــد توصــمت الدراســة إلــى جممــة نتــائج أبرزىــا  :أف األمػػـ المتحػػدة تغاضػػت عػػف
الممارسػػات الييكديػػة الدمكيػػة ضػػد اإلنسػػاف الفمسػػطيني كأرضػػو ،كخيانػػة القػػكل العظمػػى المػػؤثرة فػػي

الييئة الدكلية لمقضايا العربية كخاصة القضية الفمسطينية كتراجعيا عف جميع تعيداتيا تجاىيـ كما
سػػككت الييئػػة الدكليػػة عمػػى التع ػػديات كالتجػػاكزات اإلس ػرائيمية قبػػؿ الح ػػرب كأثنائيػػا ،بػػؿ حتػػى ى ػػذه

السػػاعة ،بػػدءان مػػف المػػذابح كمػػرك انر الحتالليػػا لمسػػاحات أكثػػر ،ممػػا خصػػص ليػػا فػػي التقسػػيـ إلــى
جانب ذلك توصمت الدراسة إلى عجػز األمػـ المتحػدة عػف تطبيػؽ النظػاـ الخػاص بالقػدس الػذم أقػره

مجمػػس الكصػػاية كمػػا تكصػػمت إلػػى مماطمػػة ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة فػػي تطبيػػؽ الجػػزء الخػػاص بإقامػػة
الدكلػػة العربي ػػة ف ػػي فمس ػػطيف ،بع ػػد أف اطمأن ػػت المؤسسػػة ب ػػدعـ ال ػػدكؿ العظم ػػى أف الدكل ػػة الييكدي ػػة

أقيمت بالفعؿ.

رابعاً :دراسة محمد شوقي  ،بعنوان (أزمة القانون الدولي المعاصر فـي أعقـاب نيايـة الحـرب

الباردة) ,سمسمة بحوث سياسية ،العدد  ،149مركز البحوث والدراسات السياسية ،كميـة االقتصـاد
والعموم السياسية ،جامعة القاىرة.2005 ،

كقػد ركػػزت ىػػذه الد ارسػة عمػػى حالػػة القػػانكف الػدكلي بعػػد انتيػػاء الحػرب البػػاردة كاحػػتالؿ الكاليػػات
المتحدة قمة النظاـ الدكلي كمحاكلتيا إعادة تشكيؿ القانكف الدكلي بما يتفؽ كمصالحيا كيمكنيػا مػف

إحكػػاـ قبضػػتيا عمػػى النظػػاـ الػػدكلي بػػؿ كمػػف إعػػادة تشػػكيؿ العػػالـ كمػػا تريػػد .ككضػػحت الد ارسػػة أف

مبعػػث األزمػػة الراىنػػة التػػي يعػاني منيػػا القػػانكف الػػدكلي ىػػك التنػػاقض الكبيػػر بػػيف األىػػداؼ كالمبػػادئ
التػػي قػػاـ عمييػػا المجتمػػع الػػدكلي كبػػيف ممارسػػات الػػدكؿ الكبػػرل عمػػى أرض الكاقػػع .كتناكلػػت ثالثػػة

تحديات يكاجييا القانكف الدكلي المعاصر أكليا ظاىرة العكلمة كدكرىا في خمؽ قكاعد قانكنية جديدة

لتناسب متطمباتيا ،إضافةن إلى دكرىا في ترسيخ الييمنة األمريكية ،كثانييا محاكلػة الكاليػات المتحػدة
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تغيير بعض القكاعد كالمفاىيـ القانكنية الدكلية حيث لـ تعد تكتفي بالخركج عمى ىػذه القكاعػد ،كانمػا

أضحت تسعى إلى زعزعة بعض ثكابت القانكف الدكلي كخاصةن فيما يتعمؽ بمشركعية استخداـ القكة
فػي العالقػػات الدكليػة كتحديػػد معنػى اإلرىػػاب الػدكلي ،كثالثيػػا محاكلػة اسػػتخداـ األمػـ المتحػػدة – مػػف

جانػػب الكاليػػات المتحػػدة – كػػأداة مػػف أدكات الييمنػػة األمريكيػػة .كبيػػذا تكػػكف ىػػذه الد ارسػػة قػػد تناكلػػت
أحد أىـ جكانب تأثير السياسة الدكلية عمى القانكف الدكلي في كقتنا المعاصر.

توصمت الدراسة إلى جممة نتـائج أىميـا أن ميثػاؽ األمػـ المتحػدة يحػرـ فػي المػادة  51تحريمػان

صريحان المجكء إلى الدفاع الكقائي ،كىك ليس منبتػان فػي ىػذا عػف السػياؽ الزمنػي الػذم نشػأ فيػو .كمػا

ال تتكافر لمدفاع الكقائي ضد الخطػر الكشػيؾ أيػان مػف شػركط الػدفاع الشػرعي ،الػكاردة بالمػادة (،)51

لػػذا تنطػػكم األعمػػاؿ الكقائيػػة عمػػى انتيػػاؾ لممػػادة  2فقػرة  ،4إذ ال تػػدخؿ ضػػمف االسػػتثناءات عمييػػا.

كمػا أف العػػرؼ الػدكلي المعاصػػر لػػـ يتغيػر بشػػأف األعمػاؿ الكقائيػػة ،كال يػزاؿ يعتبرىػا انتياكػان لمقػػانكف
الدكلي ،كقكاعده اآلمرة ،كعمى رأسيا قاعدة حظر استخداـ القكة أك التيديد بيا في العالقات الدكليػة،
كىي المكتكبة في أسمى معاىدة دكلية .حيث استنتجت الدراسة أف القانكف الدكلي المعاصػر العرفػي

كاالتف ػػاقي ال يس ػػمح ب ػػالمجكء إل ػػى األعم ػػاؿ الكقائي ػػة .كعم ػػى أرض الكاق ػػع ،م ػػف المؤك ػػد أف الس ػػماح
باألعمػػاؿ الكقائيػػة سػػكؼ يػػؤدم إلػػى زعزعػػة االسػػتقرار ال ػدكلي ،كمػػا يػػؤدم اإلق ػرار بمشػػركعيتيا إلػػى

العكدة إلى عصكر ما قبؿ حظر الحرب ،كالقضاء عمى أحد أىـ التطكرات فػي التنظػيـ الػدكلي عمػى

مر العصكر.

خامســاً :دراســة صــالح الــدين عــامر ،بعنــوان (القــانون الــدولي فــي عــالم مضــطرب) ,السياســة

الدولية ،العدد .2003 ،153

حيػث بحػث فييػا عػف الخمػؿ الحػادث فػي مسػار العالقػات الدكليػة فػي الكقػت الػراىف كانعكاسػاتو

عمػػى القػػانكف الػػدكلي ممػػا أثػػار تسػػاؤالت حػػادة حػػكؿ جػػدكل القػػانكف الػػدكلي فػػي المجتمػػع المعاصػػر
فض ػالن عػػف فاعميتػػو .كقػػد تنػػاكؿ فػػي ىػػذا اإلطػػار ثالثػػة محػػددات ألزمػػة القػػانكف الػػدكلي تتعمػػؽ أكالن
بظػػاىرة العكلمػػة كافرازىػػا العديػػد مػػف القكاعػػد القانكنيػػة الجديػػدة كالكثيػػر مػػف قػ اررات المنظمػػات الدكليػػة

مما أدل إلى نشكء القانكف الدكلي اليش أك المرف كما يطمؽ عميو البعض ،إضافةن إلى دكر العكلمة
فػػي ترسػػيخ الييمنػػة األمريكيػػة عمػػى النظػػاـ الػػدكلي كمػػف ثػػـ زيػػادة التحػػدم ألحكػػاـ ىػػذا القػػانكف مػػف

جانبيػا .كثانيػان المكقػػؼ األمريكػػي مػػف القػػانكف الػػدكلي بتػػدخؿ الكاليػػات المتحػػدة فػػي المسػػائؿ المتعمقػػة
ػاء كتطبيق ػان كتنفيػػذان خاص ػةن المسػػائؿ المتعمقػػة بالسػػيادة الكطنيػػة كتح ػريـ اسػػتخداـ
بالقػػانكف الػػدكلي إنشػ ن
القػػكة فػػي العالقػػات الدكليػػة باالدعػػاء بػػأف قيػػكد ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة بشػػأف اسػػتخداـ القػػكة لػػـ تعػػد
تتناسب مع التطكرات الدكلية الراىنة .كثالثػان :مكقػؼ الكاليػات المتحػدة مػف األمػـ المتحػدة كمحاكالتيػا
تيميش دكر المنظمة الدكلية.
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وقـد توصــمت الدراســة إلـى نتيجــة رئيســية مفادىــا أن القػانكف الػػدكلي لديػو مػػف عناصػر الثبػػات
كالدكاـ ما يجعمو قاد انر عمػى تجػاكز األزمػات التػي تكاجيػو كاف بػدت عاتيػة كسػيجد الجميػع فػي نيايػة

المطاؼ أف القانكف الدكلي كاألمػـ المتحػدة ىمػا المػالذ األخيػر ،ألنيمػا يجسػداف القػيـ كالمبػادئ التػي
يمتقػػى عمييػػا كعنػػدىا جميػػع الفرقػػاء كيكػػاد المػػرء يمحػػظ فػػي رحػػـ المسػػتقبؿ القريػػب إرىاصػػات عػػكدة

التكازف إلى الساحة الدكلية المضطربة بصعكد قكل دكليػة بخطػى ثابتػة ال تخطئيػا العػيف الفاحصػة،

كتصاعد مد قكل المجتمع الدكلي المدني التي تدرؾ العكاقب الكخيمة حقا الستمرار عدـ التكازف فػي
العالقات الدكلية كتدرؾ أف عكدة الرشد كالتكازف إلى المعادلة الدكلية ىك السبيؿ الكحيد لتجاكز آثػار

الخمؿ كاالضطراب في العالقات الدكليػة عمػى القػانكف الػدكلي ،كاألمػـ المتحػدة جميعػا ،بمػا يعيػد إلػى
القانكف الدكلي فاعميتو ،كالى األمـ المتحدة ىيبتيا كاعتبارىا .
سادسـاً :دراسـة  ، David Rodinبعنـوان ) ,)War and Self-Defenseدار نشـر جامعـة

أكسفورد نيويورك .2002

بحث فييا حؽ الدفاع عف الػنفس مػف خػالؿ مقدمػة عػف الحقػكؽ بصػفة عامػة مػف حيػث مفيػكـ

الحػػؽ كالييكػػؿ المنطقػػي لػػو ،كدرس حػػؽ الػػدفاع عػػف الػػنفس كنمػػكذج عمػػى الحقػػكؽ كاضػػعان تأصػػيالن
مفاىيميان لمدفاع عف النفس كحؽ ،ثػـ نػاقش حػؽ الػدفاع عػف الػنفس فػي القػانكف الػدكلي :القيػكد التػي
يتحػػدد بيػػا كالحاجػػة ألسػػاس أخالقػػي لػػو ،ثػػـ تحػػدث عػػف الحػػرب كالػػدفاع عػػف األشػػخاص كالمسػػئكلية

الدكلية كتطبيؽ القانكف.

وخمصــت الدراســة إلــى الوصــول لــبعض النتــائج الميمــة منيــا :كصػػكؿ النظريػػات كالمػػدارس

الفقييػػة إلػػى كضػػع أسػػس ارسػػخة لمصػػطمح الػػدفاع الشػػرعي تػػـ الرجػػكع إلييػػا كاألخػػذ بيػػا فػػي سػػف

األحكػػاـ كالنصػػكص المتعمقػػة باسػػتخداـ ىػػذا الحػػؽ .كاعتمػػاد بعػػض الػػدكؿ عمػػى تفسػػير غيػػر كاقعػػي
لمقكاعد القانكنية يقكـ عمى اعتبارات غير صحيحة لمفيكـ الدفاع الشػرعي بغيػة تبريػر عػدكانيا عمػى

الغيػػر .كقػػد تػػـ فػػي ختػػاـ الد ارسػػة تقػػديـ التكصػػيات كالمقترحػػات التػػي ارتػػأل الباحػػث أنيػػا يمكػػف أف
تسػػاىـ فػػي بمػػكرة كتفعيػػؿ تطبيػػؽ مبػػدأ الػػدفاع الشػػرعي تطبيقػػا صػػحيحا يػػتـ التقيػػد فيػػو بأحكػػاـ القػػانكف
كمقتضيات العدالة بعيدا عف المزايدات كالتحريؼ ،كأف ترفع المعكقات كالعقبات التي تحد مف نشاط

األجيزة الدكلية المختصة كصػكالن لفعاليػة تمػؾ األجيػزة كارسػاء لمبػادئ كأسػس األمػف كالسػمـ الػدكلييف
عمى قاعدة المساكاة في السيادة كالعدالة.

سـابعاً :دراســة محمـد شــوقي عبـد العــال  ،بعنـوان (الطبيعــة األيديولوجيـة لمقــانون الـدولي) ,مركــز
دراسات العالم اإلسالمي ،الطبعة األولى .1992 ،

كقد تناكلت الدراسة انعكاس الطبيعة األيديكلكجية لمقانكف الدكلي في السياسة الدكلية مػف خػالؿ

تتبػػع مصػػادر القاعػػدة القانكنيػػة الدكليػػة كأشػػخاص القػػانكف الػػدكلي العػػاـ ،ثػػـ أثػػر ىػػذه الطبيعػػة عمػػى
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بعض المبادئ العامة في القػانكف الػدكلي العػاـ مثػؿ مػدل مشػركعية المجػكء إلػى الحػرب ،كالحػؽ فػي
تقري ػػر المص ػػير ،ث ػػـ يبح ػػث ،ف ػػي ض ػػكء الطبيع ػػة األيديكلكجي ػػة لمق ػػانكف ال ػػدكلي ،الجكان ػػب السياس ػػية

كالقانكنيػػة ألزمػػة لػػككربي ،كمػػف ثػػـ الطريقػػة التػػي كػػاف ينبغػػي أف تعػػالج بيػػا األزمػػة ،كاختالفيػػا عمػػا

حدث في الكاقع ،باستخداـ المنيج التاريخي التحميمي .وقد توصمت الدراسة إلى أن الحػركب الدكليػة
الكبػػرل تسػػفر غالب ػان عػػف تكزيػػع جديػػد لمقػػكل يػػتـ إق ػ ارره فػػي معاىػػدة دكليػػة ،كمػػا أف الجماعػػة الدكليػػة

المسػػيطرة الناشػػئة فػػي أعقػػاب ىػػذه الحػػركب ترفػػع دائم ػان شػػعا انر دكلي ػان مثػػؿ :ت ػكازف القػػكل ،الشػػرعية

الدكلية ،أك مكافحة اإلرىاب.

ثامن ـاً :دراســة عطيــة حســين أفنــدي ،بعنــوان (األمــم المتحــدة وأزمــة الخمــيج دور فعــال لمجمــس

األمن) ,مجمة السياسة الدولية . 1992 ,

حيػث سػعت الد ارسػػة إلػى مناقشػة دكر مجمػػس األمػف فػي أزمػػة الخمػيج ،كذلػؾ بيػػدؼ تحميػؿ ىػػذا

الدكر كتبياف طبيعتو انطالقان مف فرضية مقتضاىا أن مجمس األمف في أدائو لدكره كتعاممو مع ىذه

األزمة لـ يخمؽ ممارسة جديدة أك يستحدث كظيفػة لػـ تكػف لػو ،بػؿ كاقػع األمػر أف مجمػس األمػف قػد

مػارس كظيفتػو األصػمية األساسػية كأدل الػدكر المنػكط بػػو فػي ميثػاؽ األمػـ المتحػدة ،كأف الػذم تغيػػر

فقػػط ىػػك البيئػػة الدكليػػة أك النظػػاـ الػػدكلي الػػذم تعمػػؿ األمػػـ المتحػػدة (مجمػػس األمػػف) فػػي إطػػاره بمػػا
سمح لمجمس األمف بالعمؿ الفعاؿ.
تاسعاً :دراسة داج ىمرشولد (أمين سـابق لممـم المتحـدة)  ،بعنـوان (دور األمـم المتحـدة فـي ىـذا

العصر) ,مترجمة  ,دار نشر جامعة اكسفورد.1955,

حيث توصل في دراستو إلى خالصة مفادىا "صحيح أف األمـ المتحدة لـ تكاجو دائمان كبطريقة

كاممػػة الصػػعكبات الضػػخمة التػػي اعترضػػتيا ،كلكػػف اإلنصػػاؼ يقتضػػي القػػكؿ بأنيػػا خففػػت التػػكتر

كميدت الطريؽ لتسكية معظـ المنازعات التي عرضت عمييا بطريقة سممية".

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

لػـ يػتـ تنػاكؿ الد ارسػات السػابقة بغػرض النقػد كاظيػار الػنقص ،كلكػف لالسػتفادة فػي التحميػؿ

كالتعمػػؽ فػػي المكضػػكع ،كبعػػد اسػػتعراض ىػػذه الد ارسػػات المتعمقػػة بمكضػػكع الد ارسػػة تػػـ مالحظػػة مػػا

يمي:

إف كؿ دراسة منيا عمى انفراد ركزت عمى جانب معيف مف جكانب الدراسة ،فمف ىذه الد ارسػات

ما ركز عمى:

 دكر األمـ المتحدة في حفظ األمف كالسمـ الدكلييف.
 دكر األمـ المتحدة في إدارة األزمات الدكلية.
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 دكر مجمس األمف في إدارة األزمات العربية في فترات زمنية متباينة.
 تأثير السياسة الدكلية في القانكف الدكلي.


قكاعد حظر استخداـ القكة في العالقات الدكلية ،كالدفاع الشرعي كاستثناء أصيؿ عمى ىذا

الحظر.

 مبدأ عدـ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ كمبدأ حؽ تقرير المصير.

فالدراسات السابقة ،بما تحممو مف قيمة كبيػرة ،تي ىشػكؿ خيػر عػكف ليػذا البحػث المتكاضػع ،إالا أف
أيان منيا لـ تتعرض بشكؿ مباشر كمكثػؼ لػدكر األمػـ المتحػدة فػي إدارة األزمػات العربيػة بػيف عػامي
 2015-2011بشكؿ عاـ ،كدكرىا في إدارة كتسكية األزمة السكرية بشكؿ خاص؛ حيث تتميز ىذه

الدراسة عف الدراسات السابقة ،في أنيا:

 تتناكؿ دكر األمـ المتحدة في حقبة تاريخية حديثة ،كمكضكعان حيكيان كديناميكيان.

 تتناكؿ الدراسة إبراز دكر األمـ المتحدة في إدارة األزمات العربية بمنظكر شامؿ ،يستكعب كالن
مف( :الشؽ السياسي كالشؽ القانكني) مف خالؿ قراءة تحميمية لمجمكعة مف المكاقؼ كالق اررات

الصادرة عف مجمس األمف كالجمعية العامة كمجمس حقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة.

 تبيف مدل نطاؽ تطبيؽ مبادئ األمـ المتحدة في مكاجية التحكالت الراىنة في المنطقة العربية
حيث تناقش الدراسة مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية ،كما تتطرؽ إلى نظرية كاجب
التدخؿ اإلنساني كمبدأ منع استخداـ القكة كفؽ المادة ( )2الفقرة ( )4مف الميثاؽ كاإلعالف
 3314الخاص بتعريؼ العدكاف ،كاالستثناءات الكاردة عمى منع استخداـ القكة كالمتمثمة في
حالة الدفاع الشرعي في المادة ( )51مف الميثاؽ ،كحالة األمف الجماعي كما تتناكؿ مبدأ حؽ

تقرير المصير في ميثاؽ األمـ المتحدة كالتكصيات الصادرة عنيا بيذا الشأف.

 تناقش دكر األمـ المتحدة مف خالؿ دبمكماسيتيا الكقائية في حفظ األمف كالسمـ في المنطقة
العربية ،حيث تـ اتخاذ حرب العراؽ ،كالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كنمكذجيف لدكرىا في
معالجة أسباب النزاعات في المنطقة العربية

فالدراسة تقدـ مفيكـ الدبمكماسية الكقائية

كمياميا عمى الصعيديف الدكلي كاإلقميمي في حؿ األزمات الدكلية ،كفي حفظ األمف كالسمـ

الدكلييف ،كما تبرز دكر األمـ المتحدة في معالجة األزمة العراقية ،كفشؿ الدبمكماسية الكقائية
مف منع الحرب عمى العراؽ .

 تتناكؿ الدراسة دكر األمـ المتحدة في دعـ حقكؽ الشعب الفمسطيني غير قابمة لمتصرؼ في

تقرير مصيره كاقامة دكلتو المستقمة كعكدة الجئيو إلى ديارىـ التي ىجركا منيا عاـ ،1948
كأسباب عدـ كضع ق اررات األمـ المتحدة الصادرة عنيا بشأف القضية الفمسطينية أك إنياء

الصراع القائـ منذ  68عامان مكضع التنفيذ ،كما تتناكؿ عضكية دكلة فمسطيف في األمـ
المتحدة كدكر الجمعية العامة في دعـ ىذا التكجو ،مف خالؿ االعتراؼ بدكلة فمسطيف دكلة
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عضك مراقب في األمـ المتحدة ،كالكقكؼ عمى طبيعة الدكر الذم لعبتو لحماية الالجئيف

الفمسطينييف ،مع انعداـ األمف في البيئة التي يعيشكف فييا في سكريا التي باتت أرض صراع
دامية تسببت في نزكح المالييف مف السكرييف ،ككذلؾ مئات اآلالؼ مف الالجئيف الفمسطينييف

إلى الدكؿ المجاكرة بحثان عف مالذ آمف.

 تتناكؿ دكر الحراكات العربية في صياغة استراتيجية جديدة لمجمس األمف إلى جانب تناكليا
الحراؾ الشعبي الميبي ضد نظاـ الرئيس معمر القذافي ،كتطكرات األزمة الميبية الميدانية
كالسياسية عمى الساحة الدكلية ،كدكر األمـ المتحدة في إدارة األزمة عمى صعيد مساندة

الشعب الميبي في حراكو ضد النظاـ ،كما بعد الحراؾ عبر دعـ العممية السياسية مف خالؿ

تكفير الحماية لمحراؾ كالنظاـ الجديد ،كما تركز الدراسة عمى شكؿ الق اررات التي اتخذتيا ىيئة
األمـ المتحدة لمتعاطي مع ممؼ األزمة الميبية .كما تتناكؿ دكر األمـ المتحدة في نقؿ السمطة
في اليمف ،كدكرىا في مكاجية العنؼ المفرط مف قبؿ النظاـ اليمني ضد المدنييف اليمنييف،

كالق اررات التي اتخذتيا لمعالجة األزمة كنقؿ السمطة سمميان ،عالكة عمى تناكليا الحراؾ
السياسي كالدبمكماسي لألمـ المتحدة لمعالجة األزمة بعد تدىكر األكضاع في اليمف ،كدخكؿ

العبيف إقميمييف كالتي أزمت المشكمة ،كشكمت عائقان أماـ تحرؾ األمـ المتحدة لمعالجتيا.

 تعرض الدراسة بداية الحراؾ الشعبي السكرم كتطكراتو كتكسع رقعتو لكافة المدف السكرية
كلجكء النظاـ السكرم إلى اإلجراءات األمنية كالعسكرية لمسيطرة عمى تكسع المظاىرات التي

تسببت في سقكط مئات آالؼ الضحايا كالجرحى إلى جانب تحكؿ الحراؾ الشعبي السممي إلى
صراع مسمح بيف النظاـ كالمعارضة كانعكاسو عمى الدكؿ المجاكرة التي باتت مالذان لمالييف

السكرييف الذيف نزحكا مف الصراع الدائر في سكريا  ،كما تسمط الدراسة الضكء عمى انتياكات

حقكؽ اإلنساف في سكريا مف قبؿ النظاـ السكرم  ،كالخسائر البشرية كالمادية التي لحقت

بالشعب السكرم  ،كما تتناكؿ مكقؼ جامعة الدكؿ العربية كالق اررات التي اتخذتيا الجامعة

لمعالجة األزمة السكرية  ،كما التدخالت اإلقميمية كالدكلية في األزمة السكرية كأسباب التدخؿ
كمدل ارتباط تدخميا في الحفاظ عمى مصالحيا اإلقميمية  ،كمدل تأثير ذلؾ في تعقد المشيد

السكرم كاطالة أمد األزمة .

 تتناكؿ دكر األمـ المتحدة في إدارة األزمة السكرية عمى مدار خمسة أعكاـ كالتي ىي عمر
األزمة السكرية التي ال زالت متكاصمة ،مف خالؿ تسميط الضكء عمى الق اررات التي اتخذتيا

األمـ المتحدة تجاه األزمة السكرية ،كالمسار السياسي الذم انتيجتو مف خالؿ مبعكثييا إلى
سكريا كالمبادرات التي قدمتيا كالحكارات التي رعتيا لحؿ األزمة بالطرؽ السممية.

 تتميز ىذه الدراسة باستخداـ مجمكعة مف المناىج كالمنيج القانكني كمنيج إدارة األزمات
كاقتراب تحميؿ النظـ كالمنيج التحميمي.
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انفصم انثاني

نطاق تطبيك مبادئ األمم ادلتحدة
(تأصيم لانوني)

 مقدمة

 المبحث األول :مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخمية
 المبحث الثاني :مبدأ منع استخدام القوة
 المبحث الثالث :مبدأ حق تقرير المصير

95

مقدمة:
يعتب ػػر الت ػػدخؿ ال ػػدكلي اإلنس ػػاني بص ػػفة عام ػػة كت ػػدخؿ األم ػػـ المتح ػػدة بص ػػفة خاص ػػة ف ػػي

الن ازعػػات المسػػمحة مػػف القضػػايا التػػي أثػػارت جػػدالن كاسػػعان بػػيف الػػدكؿ كالفقػػو كالقضػػاء الػػدكلييف ،كمػػا
اختمفػػت حكليػػا مكاقػػؼ المنظمػػات الدكليػػة العالميػػة كاإلقميميػػة ،كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى أف تعريػػؼ التػػدخؿ

الدكلي كمدل مشركعيتو الزاؿ محؿ خالؼ مف جانب العديد مف الدكؿ ،كىذا الخالؼ قد تأثر إلى
حد بعيد باألحداث كالتطكرات الدكلية سكاء تمؾ التي سبقت قياـ األمـ المتحدة أك التي تمػت قياميػا

خاصػػة فػػي فتػرة مػػا بعػػد الحػػرب البػػاردة باعتبارىػػا الفتػرة التػػي شػػيدت العديػػد مػػف الن ازعػػات المسػػمحة

غير الدكلية.

كبالتػػالي شػػيدت تمػػؾ الفت ػرة العديػػد مػػف صػػكر التػػدخؿ الػػدكلي فػػي تمػػؾ الن ازعػػات مػػف جانػػب

بعض الدكؿ أك بعض المنظمات الدكلية خاصة منظمة األمـ المتحدة كىك األمر الذم أثار العديد

ػاء
مػػف التسػػاؤالت بػػيف الفقػػو كالػػدكؿ حػػكؿ مػػدل مشػػركعية ىػػذا التػػدخؿ كحػػكؿ إمكانيػػة اعتبػػاره إنشػ ن
لقكاعد قانكنية دكلية جديدة ،أـ تعديالن لألحكػاـ كالقكاعػد القانكنيػة التػي تتضػمنيا مكاثيػؽ المنظمػات
الدكلية كغيرىا مف القكاعد الدكلية التي تحكـ عالقة الدكؿ بالمنظمات الدكليػة فػي الصػراعات .كقػد

تكسعت ىذه التدخالت بعػد سػنة  ،9112نظػ انر لمػا شػيدتو العالقػات الدكليػة مػف تطػكرات غايػة فػي
السرعة كالخطكرة خاصة فيما يتعمؽ بالتدخؿ في شؤكف الدكؿ حاؿ قياـ صراعات مسمحة داخمية.

فػػاألمـ المتحػػدة بعػػد سػػنة  9112كمػػع ت ازيػػد الن ازعػػات المسػػمحة الداخميػػة رأت أف مػػف حقيػػا

التدخؿ في ىذه النزاعات ،ألف مثؿ ىذه النزاعات تعمؿ عمى تيديد السمـ كاألمف الدكلييف مما دفػع

بيػػا إلػػى اسػػتخداـ أحكػػاـ الفصػػؿ السػػابع مػػف الميثػػاؽ الػػذم يسػػمح باسػػتخداـ القػػكة كمػػا عممػػت عمػػى
تكقيع الحظر االقتصادم عمى بعض الػدكؿ كأخػذت تػدافع عػف تصػرفاتيا الجديػدة عمػى أنيػا مبػررة
لحمايػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف ،كتحقيػػؽ الحمايػػة اإلنسػػانية فػػي حالػػة الن ازعػػات المسػػمحة الداخميػػة كىػػك مػػا
حدث بالفعؿ في كؿ مف البكسنة كاليرسؾ كالصكماؿ ككذلؾ تدخميا في العراؽ لحماية األكراد.

كيػػأتي ذلػػؾ التػػدخؿ مكاكب ػان لمتطػػكر الػػذم يشػػيده دكر مجمػػس األمػػف فػػي حفػػظ السػػمـ كاألمػػف

الدكلييف ،كاتسػاع سػمطاتو التقديريػة كالتػي بقيػت فػي تكسػع مسػتمر بعػد نيايػة الحػرب البػاردة ،سػكاء
مف خالؿ تكسيع مفيكـ تيديد السمـ كاألمػف الػدكلييف أك عػف طريػؽ تطػكير اآلليػات كالكسػائؿ التػي

يعتمػػدىا المجمػػس فػػي القيػاـ بميامػػو ،ممػػا أثػػار إشػػكالية القيػػكد كالضػكابط التػػي تخضػػع ليػػا السػػمطة

التقديرية لمجمس األمف.

كعمى ضكء ذلؾ سيتناكؿ الفصؿ مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية حسب البنكد الكاردة

فػي ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة كفػي قػ اررات الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػدة  ،ككػػذلؾ فػػي أحكػػاـ محكمػػة

العدؿ الدكلية  ،كما سيتطرؽ الفصؿ إلى نظريػة كاجػب التػدخؿ اإلنسػاني كمبػدأ منػع اسػتخداـ القػكة
كفؽ المادة ( )2الفقرة ( )4مف الميثاؽ كاإلعالف ( )3314الخاص بتعريػؼ العػدكاف ،كاالسػتثناءات
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الػكاردة عمػػى منػػع اسػػتخداـ القػػكة كالمتمثمػػة فػػي حالػػة الػػدفاع الشػػرعي فػػي المػػادة ( (51مػػف الميثػػاؽ،
كحالػػة األمػػف الجمػػاعي كمػػا سػػيتناكؿ الفصػػؿ مبػػدأ حػػؽ تقريػػر المصػػير فػػي ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة
كالتكصيات الصادرة عنيا بيذا الشأف .
وقد تم تقسيم الفصل إلى ثالثة مباحث ،يتناول كل مبحث زاوية من ىذه القضايا عمى

النحو التالي:

المبحث األول :مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية.
المبحث الثاني :مبدأ منع استخداـ القكة.

المبحث الثالث :مبدأ حؽ تقرير المصير.
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المبحث األول
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخمية

إف مب ػػدأ ع ػػدـ الت ػػدخؿ ى ػػك مب ػػدأ يس ػػتمد ج ػػذكره م ػػف الق ػػانكف ال ػػدكلي العرف ػػي ،كيف ػػرض عم ػػى
أعضاء المجتمع الدكلي االمتناع عف التػدخؿ فػي الشػؤكف التػي تتمتػع فييػا الدكلػة بحريػة التصػرؼ

طبق ػان لمبػػدأ السػػيادة ،كتػػـ تقنػػيف ىػػذا المبػػدأ كالتنصػػيص عميػػو فػػي العديػػد مػػف المكاثيػػؽ الدكليػػة بعػػد

التصريح المشيكر لمػرئيس األمريكػي جػيمس مػكنرك فػي عػاـ " :1823أمريكػا سػتبقى لألمػريكييف"،
حيث بمقتضاه امتنعت الكاليات المتحدة عف السماح لألكركبييف بالتدخؿ في الشئكف الداخميػة التػي

تيـ القػارة األمريكيػة .يعتبػر مبػدأ عػدـ التػدخؿ مرادفػان لمبػدأ المسػاكاة فػي السػيادة ،ألف كالىمػا يقػكـ

عمػػى أسػػاس احت ػراـ اإلرادة السياسػػية لمدكلػػة فػػي التصػػرؼ فػػي شػػؤكنيا الداخميػػة كالخارجيػػة ،كعػػدـ

الخضػػكع أليػػة سػػمطة تعمػػك عمػػى س ػمطانيا الػػداخمي ،فالمبػػدأيف يحمػػالف نفػػس الػػدالالت مػػف حيػػث
تسػػاكم الػػدكؿ داخػػؿ النسػػؽ الػػدكلي فػػي ممارسػػة سػػيادتيا كاسػػتقالليا السياسػػي كرفػػض كػػؿ أشػػكاؿ

التػػدخؿ فػػي شػػؤكنيا الخاصػػة .إف أىميػػة مبػػدأ عػػدـ التػػدخؿ تتجمػػى فػػي ككنػػو يعبػػر عػػف كجػػكد ىيئػػة

أمميػػة تحكػػـ سػػمكؾ الكحػػدات السياسػػية كتضػػمف سػبؿ التعػػايش بينيػػا ،كذلػػؾ بمسػػاكاتيا فػػي السػػيادة
كحريػػة اختيػػار األنظمػػة السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة .فمبػػدأ عػػدـ التػػدخؿ يضػػمف

لمدكل ػػة حمايتي ػػا م ػػف الض ػػغكطات الخارجي ػػة سػ ػكاء أكان ػػت عس ػػكرية أك سياس ػػية أك اقتص ػػادية الت ػػي

تتعرض ليا مف طرؼ دكؿ أخرل ،مف أجػؿ فػرض إرادتيػا كتصػكراتيا عمييػا ،كاجبارىػا عػف طريػؽ

اإلكراه بالقياـ بعمؿ ما أك االمتناع عنو (أبك ىيؼ. )226 :1971 ،
أوالً :مبدأ عدم التدخل في المادة ( )2الفقرة ( (7من الميثاق

نصت المادة الثانية في فقرتيا السابعة مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى ما يمي" :ليس في ىػذا

الميثػاؽ مػػا يسػػكغ "لألمػػـ المتحػػدة" أف تتػػدخؿ فػػي الشػؤكف التػػي تكػػكف مػػف صػػميـ السػػمطاف الػػداخمي
لدكلػػة مػػا ،كلػػيس فيػػو مػػا يقتضػػي األعضػػاء أف يعرض ػكا مثػػؿ ىػػذه المسػػائؿ ألف تحػػؿ بحكػػـ ىػػذا

الميثػػاؽ ،عمػػى أف ىػػذا المبػػدأ ال يخ ػ ٌؿ بتطبيػػؽ تػػدابير القسػػر ال ػكاردة فػػي الفصػػؿ السػػابع" (مسػػعكد،
. )106 :2004
نالحػػظ أف الجممػػة األكلػػى التػػي كردت فػػي الفق ػرة السػػابعة ،تؤكػػد بشػػكؿ قػػاطع كال يتػػرؾ أم

مجػػاؿ لمشػػؾ بأنػػو لػػيس فػػي ىػػذا الميثػػاؽ مػػا يجيػػز لألمػػـ المتحػػدة التػػدخؿ فػػي االختصػػاص الػػكطني
لمدكلة ،فالفقرة السابعة تتعامؿ مع الييئة العالمية كأنيا ليست سمطة عميا بالنسبة لمدكؿ األعضػاء،

كأف أم تػػدخؿ مػػف جيتيػػا فػػي شػػؤكنيـ الخاصػػة يكػػكف عم ػالن غيػػر مشػػركعان كيشػػكؿ مساس ػان لحريػػة
تصرفيا كاستقالليا السياسي.
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ثانياً :عدم التدخل في ق اررات الجمعية العامة

شددت الجمعية العامة لألمـ المتحدة عمى أىمية دكر مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية

لمدكلة في المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف ،كاعتبرت بأف التػزاـ الػدكؿ باالمتنػاع عػف ممارسػة
اإلكػراه المكجػػو ضػػد السػػالمة اإلقميميػػة أك االسػػتقالؿ السياسػي لمػػدكؿ األخػػرل شػػرط أساسػػي لتعزيػػز
العالقػػات الكديػػة بينيػػا عمػػى أسػػاس احتػراـ مبػػدأ المسػػاكاة فػػي السػػيادة .لقػػد أصػػدرت الجمعيػػة بعػػض

القػ اررات منعػػت مػػف خالليػػا كػػؿ أشػػكاؿ التػػدخؿ فػػي الشػػؤكف الداخميػػة كالخارجيػػة لمػػدكؿ ،كيمكػػف أف
نذكر منيا إعالف ( )2131الصادر في  21كانكف األكؿ (ديسمبر)  ،1965الخاص "بعػدـ جػكاز
التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ كحماية استقالليا كسيادتيا" ،ككذلؾ التكصية ( )2625الصادرة

في  24تشريف األكؿ (أكتكبر)  ،1970الخاصة بمبادئ القانكف الػدكلي المتعمقػة بالعالقػات الكديػة
كالتعاكف بيف الدكؿ (إدريس. )22 :1990 ،

ثالثاً :إدانة التدخل في أحكام محكمة العدل الدولية

أدانػػت محكمػػة العػػدؿ الدكليػػة كػػؿ أشػػكاؿ التػػدخؿ ،كاعتبػػرت احت ػراـ مبػػدأ عػػدـ التػػدخؿ ىػػك

كعبرت المحكمة عف كجية نظرىا بيػذا الخصػكص فػي قضػيتي :ككرفػك كاألنشػطة
أساس جكىرمٌ ،
العسػػكرية كشػػبو العسػػكرية فػػي نيكػػارغكا .كأصػػدرت محكمػػة العػػدؿ الدكليػػة حكميػػا فػػي قضػػية ككرفػػك
بتػػاريخ  9نيسػػاف (أبريػػؿ)  ،1949كالػػذم يقضػػي بمسػػئكلية ألبانيػػا عػػف انفجػػار األلغػػاـ البحريػػة فػػي

مضػػيؽ ككرفػػك ،خصكص ػان كأنيػػا لػػـ تعمػػف عػػف كجػػكد ىػػذه األلغػػاـ فػػي مياىيػػا اإلقميميػػة ،كلػػـ تقػػـ
المالحػة الدكليػة كالتػػي تمػزـ الػػدكؿ بعػدـ كضػػع األلغػاـ البحريػة فػػي ميػاه المضػػايؽ المفتكحػة لمتجػػارة

البحريػػة الدكليػػة ،حتػػى ال تمحػػؽ ضػػر انر بسػػفف الػػدكؿ األخػػرل .كمػػف جيػػة أخػػرل ،شػػددت المحكمػػة
عمػػى إدانػػة التػػدخؿ العسػػكرم لبريطانيػػا كانتياكيػػا لمسػػيادة الكطنيػػة أللبانيػػا ،كاعتبػػرت بػػأف بريطانيػػا
مسؤكلة عف خركقاتيػا لمقػانكف الػدكلي ،كلػيس ىنػاؾ أم تبريػر لمػا أسػمتو "بحػؽ التػدخؿ" فػي الميػاه
اإلقميمية لدكلة ذات سيادة مثؿ ألبانيا ،كىذا التدخؿ ىك تعبير عف سياسة القكة مف طػرؼ بريطانيػا

اتج ػػاه دكل ػػة أخ ػػرل ،كخمص ػػت أف احتػ ػراـ الس ػػيادة اإلقميمي ػػة يع ػػد أح ػػد األس ػػس الجكىري ػػة لمعالق ػػات
الدكلية .كجػاء فػي المػذكرة التػي قػدمتيا بريطانيػا أمػاـ المحكمػة ،أف عمميػات انتػزاع األلغػاـ البحريػة

مف المياه اإلقميمية أللبانيا لـ تيدؼ تيديد سيادتيا كاستقالليا السياسي ،كأف األمر مشركعان مػا داـ

يتعمػػؽ بتطييػػر مضػػيؽ ككرفػػك مػػف األلغػػاـ البحريػػة .كرفضػػت محكمػػة العػػدؿ الدكليػػة بشػػكؿ قػػاطع
األطركحة البريطانية ،معممة حكميا بأف عمميات انتزاع األلغاـ تمت بمبادرة بريطانيا دكف تػرخيص

مػػف الدكلػػة المعنيػػة كالتػػي تجػػرم ىػػذه العمميػػات فػػكؽ إقميميػػا كدكف إرادتيػػا ،كىػػك مػػا يشػػكؿ خرق ػان

كاضحان لمسيادة الكطنية أللبانيا .كخمصت المحكمة إلى أف التدخؿ ىك تعبير عف سياسة القكة التي
تعكس أفضح صكر التعسؼ في التنظيـ الدكلي؛ لذلؾ فػال مكػاف لػو فػي القػانكف الػدكلي ،حيػث إف
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ممارسػ ػػة التػ ػػدخؿ ال تتػ ػػاح إالا لمػ ػػدكؿ التػ ػػي تتػ ػػكفر عمػ ػػى كسػ ػػائؿ القػ ػػكة (

Channel

Corfu

. )Case,1949: 22

كمػػا بمػػكرت محكمػػة العػػدؿ الدكليػػة ،كجيػػة نظرىػػا بخصػػكص مبػػدأ عػػدـ التػػدخؿ فػػي قضػػية

األنشػػطة العسػػكرية كشػػبو العسػػكرية فػػي نيكػػارغكا .كأدانػػت المحكمػػة التػػدخؿ األمريكػػي فػػي نيكػػارغكا

كاعتبرتو أم انر غير مشػركعان ،ألنػو يمحػؽ مساسػان خطيػ انر بالقػانكف الػدكلي ،كينتيػؾ مبػدأ المسػاكاة فػي

كعب ػرت عػػف رفضػػيا لممبػػررات التػػي قػػدمتيا الكاليػػات المتحػػدة بػػأف تػػدخميا جػػاء اسػػتجابة
السػػيادةٌ ،
لطمب المعارضيف لقمب النظاـ السياسي في نيكارغكا .إف محكمة العدؿ الدكلية خمصت بأف سمكؾ
الكاليات المتحدة كتصرفاتيا تخرؽ بشػكؿ سػافر مبػدأ عػدـ التػدخؿ كأحكػاـ القػانكف الػدكلي ،كىػك مػا

عبرت عنو في حكميا الصادر في عاـ " :1986كال شؾ أف أعماؿ كضع األلغاـ البحرية في مياه
نيكارغكا الداخمية كاإلقميمية ،كاليجمات كالمناكرات كاألشكاؿ األخرل لمتدخؿ العسكرم ،كميػا أفعػاؿ
تخػػرؽ قاعػػدة حظػػر القػػكة فػػي العالقػػات الدكليػػة ،كأف الطي ػراف فػػكؽ إقمػػيـ نيكػػارغكا بػػدكف إذف منيػػا
بكاسطة طائرات عسكرية ىك عمؿ مخػالؼ كمتنػاقض مػع سػيادتيا ،كأف الػدعـ المقػدـ مػف الكاليػات

المتحػدة إلػػى جماعػػة "الكػػكنتراس" المعارضػػيف لمحككمػة ،فػػي صػػكر المسػػاعدات الماليػػة ،كالتػػدريبات
العسػػكرية ،كتزكيػػد ىػػذه الجماعػػة باألسػػمحة كالػػذخائر ،كتزكيػػدىا بالمعمكمػػات عػػف الطػػرؼ اآلخػػر

"الحككمػػة الشػػرعية" ،كالمسػػاعدات المكجسػػتية فػػي اإلمػػداد كالتمػػكيف ،تشػػكؿ كميػػا خرقػان فاضػػحان لمبػػدأ
عدـ التدخؿ" (. )Military and Paramilitary,1986: 112
رابعاً :نظرية واجب التدخل اإلنساني

في بداية التسػعينيات مػف القػرف الماضػي ،عرفػت الحيػاة السياسػية الدكليػة اىتمامػان كبيػ انر مػف

طػػرؼ الػػدكؿ القكيػػة بالمنسػػي اإلنسػػانية الػػذم تحكمػػو اعتبػػارات سياسػػية كاسػػتراتيجية ،أعطػػت مػػف
خاللػو لنفسػػيا "حػػؽ" أك "كاجػػب" التػدخؿ فػػي الشػػؤكف الداخميػػة لمػدكؿ ،تحػػت ذريعػػة تقػػديـ "المسػػاعدة
اإلنس ػػانية" .كف ػػي خض ػػـ ح ػػاالت الت ػػدخالت لم ػػدكؿ القكي ػػة أثي ػػر نق ػػاش ق ػػانكني ح ػػاد ح ػػكؿ الت ػػدخؿ
اإلنساني ،كمعرفة مف أيف يستمد شرعيتو القانكنية كىؿ لجكء الدكؿ القكية إلى التػدخؿ فػي بعػض

القض ػػايا الداخمي ػػة النتياك ػػات حق ػػكؽ اإلنس ػػاف ،ى ػػي بمثاب ػػة كالدة قيصػػرية لمب ػػدأ ق ػػانكني جدي ػػد ف ػػي

القانكف الدكلي

لقد شيد تاريخ العالقات الدكلية استخداـ مفيكـ "حؽ" التدخؿ مف أجؿ الدفاع عػف اإلنسػانية

لدكاعي دينية ،أك ألسباب سياسية ،مثؿ :التدخؿ الفرنسي فػي لبنػاف عػاـ  1860إلنقػاذ المػاركنييف

المسػيحييف مػف بطػش الػدركز ،كالتػدخؿ األمريكػي فػي ككبػا عػاـ  ،1898ككػذلؾ التػدخؿ األكركبػي
كالياباني إلنقاذ المسيحييف في الصيف عاـ ( 1900الحسيني. )161 :2001 ،
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إف نظرية "كاجب" التدخؿ اإلنساني سعت إلى تغيير مبادئ القانكف؛ كالسػيادة كعػدـ التػدخؿ

التي تقدـ ضمانات أساسية لحماية االستقالؿ السياسػي لمدكلػة ،كاحتػراـ الشػؤكف التػي تيػـ سػمطانيا
ال ػػداخمي ،كبػػػذلؾ فالحػػػدكد الكطنيػػػة تقػػػؼ كعقبػ ػػة لمتػػػدخؿ م ػػف أج ػػؿ "كاج ػػب" المسػ ػػاعدة اإلنسػ ػػانية

(الحسيني. )164 :2001 ،

كلمعرفة أسس الشرعية التي يعطييا المدافعكف عف النظرية ،يعتبر:Bernard Kouchner

"أف التدخؿ اإلنساني ىك كاجب أخالقي ينتمي لمجيؿ الثاني مف العمػؿ اإلنسػاني ،الػذم بمكجبػو ال
يمكػػف الت ػزاـ الصػػمت اتجػػاه انتياكػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف ،بػػؿ إف الضػػركرة تسػػتدعي تجػػاكز الحػػدكد
الدكليػػة حتػػى كلػػك بػػدكف مكافقػػة إرادة الحككمػػات ،غيػػر أف تجربػػة الكاقػػع الػػدكلي أثبتػػت أف التػػدخؿ

اإلنساني ىك أداة تخدـ المصالح السياسية كاالستراتيجية لمدكؿ القكية ،التي تعجز تمامان عف إخفاء
كجكد مكانة لالعتبارات السياسية داخؿ العمميات اإلنسانية ،إذ تحاكؿ مغالطة الرأم العالمي بتقديـ
المساعدات اإلنسانية عف طريؽ استخداـ القكة ،كالدخكؿ في النزاعات األثنية كاألىميػة كالصػراعات

الداخمية (الذرب.)211 :2006 ،

حيػػث أف الػػدكؿ القكيػػة تسػػعى إلػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ سياسػػية بشػػكؿ جديػػد ،مػػف خػػالؿ قياميػػا

بالتػػدخؿ فػػي الشػػؤكف الداخميػػة لػػبعض الػػدكؿ التػػي ال تتػػكفر عمػػى كسػػائؿ القػػكة تحػػت ذريعػػة "العمػػؿ
اإلنسػػاني" ،كمػػا أف العمميػػات التػػي تنعتيػػا ىػػذه الػػدكؿ القكيػػة باإلنسػػانية ،ىػػي فػػي أغمػػب األحيػػاف

عمميػ ػ ػ ػػات عسػ ػ ػ ػػكرية كمػ ػ ػ ػػا حػ ػ ػ ػػدث فػ ػ ػ ػػي :الصػ ػ ػ ػػكماؿ كسػ ػ ػ ػػاحؿ العػ ػ ػ ػػاج كالحػ ػ ػ ػػرب عمػ ػ ػ ػػى العػػ ػ ػ ػراؽ
(مدني. )113 :2003 ،

فيذا الخطاب األيديكلكجي الذم يختبئ كراء التدخؿ لمدفاع عف اإلنسانية ،يحمؿ بيف طياتػو

تناقضان صارخان ،مما يعرضػو لكثػرة اسػتخدامو المكثػؼ أثنػاء العمميػات العسػكرية لمتشػكيو كالػدالالت
المتناقضػػة ،ألف كػػؿ أشػػكاؿ التػػدخؿ فػػي العالقػػات الدكليػػة تعتبػػر ممارسػػة غيػػر مشػػركعة كمخالفػػة

لمق ػػانكف ال ػػدكلي ،ف ػػالجمع ب ػػيف كممت ػػي "الت ػػدخؿ" كال ػػدفاع ع ػػف اإلنس ػػانية" ل ػػيس ممكنػ ػان م ػػف الناحي ػػة
القانكنيػػة ،ألف القاعػػدة فػػي القػػانكف الػػدكلي لػػيس ىػػي التػػدخؿ ،بػػؿ االمتنػػاع عنػػو ،كاحت ػراـ السػػيادة

اإلقميمية لمدكؿ األعضاء مف أجؿ تحقيؽ السمـ العالمي ،كارساء الشرعية الدكلية ،كىك ما نالحظػو
في فقرات القرار ( )688الصادر في قضية العراؽ ،حيث يعطي الحؽ في التدخؿ لضماف كصكؿ
المساعدة اإلنسانية لمشػعب الكػردم؛ فػالقرار ( )688تضػمف عبػارات ال تسػتند عمػى أم أسػاس مػف

القانكف الدكلي كتحمؿ تناقضان فظيعػان ،إذ كيػؼ أف يطمػب مجمػس األمػف مػف دكلػة عضػك فػي ىيئػة

األم ػػـ المتح ػػدة ك ػػالعراؽ ،ب ػػأف تق ػػدـ الكس ػػائؿ الالزم ػػة لمت ػػدخؿ ف ػػكؽ إقميمي ػػا ب ػػدكف إرادتي ػػا لض ػػماف
المساعدة اإلنسانية لمشعب الكردم (مدني. )114 :2003 ،

إف مقاربة األزمة العراقية في مطمػع التسػعينات تحيػؿ إلػى تأكيػد تػرجيح كفػة تسػييس التػدخؿ

اإلنسػػاني ،كتك ػريس كاقػػع القػػكة العسػػكرية ككسػػيمة الحسػػـ النيائيػػة لمقضػػايا الدكليػػة .فالػػدكؿ القكيػػة
09

أعطت لنفسيا "الحؽ" في المجكء إلى الخيار العسكرم في العراؽ ،كتقكـ في نفػس الكقػت بالضػرب
عمى نغمات مف القيـ األخالقية؛ كذريعة في سبيؿ إضفاء "الشرعية" عمى ىيمنتيا العسكرية.

لقػػد تطاكلػػت الػػدكؿ القكيػػة عمػػى سػػمطات مجمػػس األمػػف كأعطػػت لنفسػػيا ىػػذا الحػػؽ ،كىػػذه

"التمثيميػة" لتكجيػػو ضػربات عسػػكرية لمعػراؽ تحػػت ذريعػة الػػدفاع عػػف اإلنسػػانية ،كانفرادىمػػا بإصػػدار

القػرار الػػدكلي ،كحصػػر دكر األمػػـ المتحػػدة فػػي مباركػػة كاضػػفاء ىػػذه الشػػرعية الزائفػػة عمػػى انتياكيػػا
لمقانكف الدكلي.

لقد تأكدت فكضكية المنتظـ الدكلي بشكؿ ال يدع مجاالن لمشؾ ،بعػدما صػكت مجمػس األمػف

غػػداة ىزيمػػة الع ػراؽ فػػي حػػرب الخمػػيج الثانيػػة عػػاـ ( )1991عمػػى الق ػرار ( ،)688بشػػأف إحػػداث
منػػاطؽ أمنيػػة عازلػػة خاصػػة بػػاألكراد تحػػت إش ػراؼ ق ػكات التحػػالؼ؛ كبالتػػالي مسػػاس سػػيادة دكلػػة
مسػػتقمة تحػػت ذريعػػة االعتبػػارات "اإلنسػػانية" .كمنػػذ حػػرب الخمػػيج الثانيػػة ،أص ػدرت األمػػـ المتحػػدة
مجمكعة مف التكصيات كالق اررات التي تييف العػراؽ كتمػس سػيادتو ككرامتػو ،كالقػرار ( )688يعتبػر

سػػابقة قانكنيػػة ،ألنػػو ألكؿ م ػرة يؤكػػد مجمػػس األمػػف عمػػى انتيػػاؾ سػػيادة دكلػػة مسػػتقمة تحػػت تبريػػر
"كاجػػب التػػدخؿ اإلنسػػاني" ،كمػػا أف القػرار ( )986الصػػادر فػػي  14نيسػػاف (أبريػػؿ)  ،1995يخػػرؽ
ىػػك اآلخػػر بشػػكؿ صػريح مبػػدأ سػػيادة كاسػػتقالؿ العػراؽ ،إذ إف ىػػذا البمػػد طبقػػت عميػػو شػػركط ميينػػة

لكرامتو كالستقاللو السياسي (المجذكب. )315 :2003 ،
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المبحث الثاني
مبدأ منع استخدام القوة
إف مبدأ منع استخداـ القكة في العالقات الدكليػة لػو أىميػة خاصػة فػي القػانكف الػدكلي العػاـ،
ألنو يقترف بمنع الدكؿ الستخداـ كسائؿ الحرب ،كما تستفيد الدكؿ الضعيفة مػف تطبيقػو ألنػو يكفػؿ

ضماف حمايتيا مف الػدكؿ القكيػة التػي تسػعى إلػى الضػغط عمييػا ،مػا دامػت ال تتػكفر عمػى كسػائؿ

درء الخطر عنيا كمكاجية األعماؿ العدكانية.

فمبدأ منع استخداـ القكة ىك حديث العيد في العالقات الدكلية ،حيث إف المجػكء إلػى الحػرب

بقي مشركعان حتى نياية الحرب العالمية األكلى ،إذ لـ يتـ منع استعماؿ كسائؿ القكة بشكؿ كاضػح
إالا بعد التكقيع عمى ميثاؽ  Briand Kellogفي عاـ ( 1928البعمبكي. )870 :1991 ،
أوالً :تطور فكرة منع القوة

تعػد نظريػة  Dragoبدايػة تحػكؿ نحػك تقييػد حريػة الدكلػة فػي اسػتعماؿ القػكة ،إذ أرسػؿ كزيػر

خارجيػػة األرجنتػػيف  Dragoمػػذكرة إلػػى الكاليػػات المتح ػػدة ،يؤكػػد فييػػا بعػػدـ ج ػكاز اسػػتعماؿ الق ػػكة
المسمحة لتيديد الدكؿ مف أجؿ الكفاء بديكنيا العامة.

كما كشددت معاىدة الىام عاـ  ،1907عمى الحد مف استخداـ كػؿ كسػائؿ القػكة العسػكرية

السترداد الديكف ،كالتي نصت في مادتيا األكلى عمى "تعيد األطراؼ باالمتناع عف استعماؿ القػكة

مػػف أجػػؿ اسػػترجاع الػػديكف عمػػى الدكلػػة المدينػػة ،كاف رفضػػت ىػػذه األخيػرة عػػف الكفػػاء بػػدينيا تجبػػر
عمى تنفيذ قرار التحكيـ".

إف اتفاقيػػة الىػػام لعػػاـ  ،1907بمػػكرت كػػؿ الجيػػكد الدكليػػة لمحػػد مػػف الحريػػة المطمقػػة فػػي

اسػػتعماؿ القػػكة ،كالتخفيػػؼ مػػف آثػػار حالػػة االسػػتقرار الناتجػػة عػػف فكضػػكية العالقػػات الدكليػػة؛ حيػػث
تعد معاىدة الىام التي تسػمى أيضػان بمعاىػدة  Porterنسػبة إلػى كزيػر خارجيػة الكاليػات المتحػدة،
بدايػػة تحػػكؿ ىامػػة عمػػى مسػػتكل العالقػػات الدكليػػة ،إذ اقترنػػت بمجػػكء الػػدكؿ إلػػى التحكػػيـ لتسػػكية

الخالفػػات الدكليػػة المرتبطػػة بالػػديكف ،حيػػث أصػػبح ضػػركريان عمػػى الػػدكؿ الدائنػػة الخضػػكع لق ػ اررات
التحكػيـ ،كايجػػاد حمػكالن سػػممية لقضػايا الػػديكف ،كال يمكنيػا اسػػتعماؿ القػكة إالا فػػي حالػة رفػػض الدكلػػة
المدينة االمتثاؿ لمتحكيـ ،كمف ثـ يمكف اعتبار معاىدة  Porterخطكة ىامة نحك تنظػيـ المجتمػع



ىك ميثاؽ كقع عميو مف قبؿ  15دكلة في باريس في  27آب (أغسطس)  1928كدخؿ حيز التطبيؽ في  24تمكز (يكليك)

 . 1929ينص في مادتو األكلى عمى استنكار الدكؿ المكقعة عميو المجكء إلى الحرب لتسكية الخالفات الدكلية .صادقت 57
دكلة الحقان عمى الميثاؽ.
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الػػدكلي ،بكضػػع قيػػكد عمػػى اسػػتعماؿ القػػكة فػػي العالقػػات الدكليػػة لتسػػكية الن ازعػػات الدكليػػة المرتبطػػة

بالديكف بالمجكء إلى التحكيـ (عمكاف. )56 :2003 ،

كاحتكل عيد عصبة األمـ لسنة  ،1919كميثػاؽ عكػس الحاجػة الممحػة إلخمػاد نػار الحػرب

العالمية األكلى ،بعد معاناة البشرية مف كيالتيػا عمػى مجمكعػة مػف النصػكص التػي تػنظـ المجتمػع

الدكلي ،بالحد مف الحرية المطمقة لمدكؿ في استعماؿ القكة ،بالرغـ مف أنيا لػـ تقػـ بتحريميػا بشػكؿ
قاطع.

فالمادة العاشرة تؤكد عمػى" :أف يتعيػد أعضػاء العصػبة بػاحتراـ سػالمة أقػاليـ جميػع أعضػاء

العصػػبة ،كاالسػػتقالؿ السياسػػي القػػائـ كالمحافظػػة عميػػو ضػػد أم عػػدكاف خػػارجي ،كفػػي حالػػة كقػػكع
عػػدكاف مػػف ىػػذا النػػكع ،أك فػػي حالػػة تيديػػد أك حمػػكؿ خطػػر ىػػذا العػػدكاف ،يشػػير المجمػػس بالكسػػائؿ

التي يتـ بيا تنفيذ ىذا االلتزاـ" (كاصؿ. )175 :2003 ،

أما المادة الثانية عشرة ،فأشارت عمى أف "تكافؽ أعضاء العصبة عمػى أنػو إذا نشػأ أم نػزاع

مػف شػأف اسػتم ارره أف يػؤدم إلػػى احتكػاؾ دكلػي ،عمػى أف يعرضػكا األمػر عمػى التحكػيـ أك التسػػكية
القضائية ،أك التحقيؽ بكاسطة المجمس ،كيكافقكف عمى عدـ االلتجاء لمحرب بأم حاؿ قبؿ انقضاء

ثالثػػة أشػػير عمػػى صػػدكر قػرار التحكػػيـ ،أك الحكػػـ القضػػائي أك تقريػػر المجمػػس" (كاصػػؿ:2003 ،
. )178

يقضي عيد عصبة األمـ المتحدة بكضع عدة شركط عمى لجكء الػدكؿ إلػى كسػائؿ الحػرب،

كتقييػػدىا بػػاحتراـ أجػػؿ زمنػػي محػػدد فػػي ثالثػػة أشػػير مػػف إصػػدار المجمػػس ألحػػد الحمػػكؿ السػػممية
لتسكية الخالفات الدكلية ،كىك ما يفسر أف عيد العصبة كضع قيكدان مكضكعية أماـ حرية تصرؼ
الدكلة لحقيا الطبيعي في رفع الضرر عنو ،بالمجكء إلى الحػرب بعػد رفػض الدكلػة األخػرل الطػرؼ

في النزاع لمحمكؿ السممية المقترحة لتسكيتو (كاصؿ. )179 :2003 ،

كمػػا تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف اتفاقيػػات لككػػارنك لس ػنة  1925التػػي أبرمػػت تطبيق ػان لبركتككػػكؿ

جينيؼ عاـ  1924لمتسكية السممية لممنازعات ،حققت تقدمان كبي انر فػي مجػاؿ تحديػد الحػاالت التػي
يجكز فييا استعماؿ القكة في العالقات الدكلية.

كذكرت اتفاقيات لككارنك اإلقميمية كمنيا عمى الخصكص ميثاؽ الرايف الذم يضـ عػدة دكؿ

أكركبية :كفرنسا كبريطانيا كايطاليا كبمجيكا كألمانيا ،عمى أف الدكؿ األعضاء تمتزـ بػاحتراـ السػيادة
الكطنيػػة كالكحػػدة اإلقميميػػة ،كعػػدـ االعتػػداء عمػػى الحػػدكد التػػي تفصػػؿ بينيػػا ،حيػػث إف مقتضػػيات
المادة الثانية مف ميثاؽ الرايف المذككر ،يمنع الػدكؿ األعضػاء مػف اسػتعماؿ كسػائؿ الحػرب إالا فػي
الدفاع الشرعي الجماعي في حالة تعرض احدل دكؿ الميثاؽ ألعماؿ عدكانية خارجية (مصػطفى،

. )9 :1989
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أم ػػا ميث ػػاؽ بري ػػاف كم ػػكج أك ب ػػاريس لس ػػنة  ،1928فق ػػد اعتبػ ػره العدي ػػد م ػػف الفقي ػػاء م ػػف أى ػػـ

النصػػكص السػػابقة إلػػى إدانػػة كسػػائؿ الحػػرب ،كتح ػريـ اسػػتعماؿ القػػكة فػػي العالقػػات الدكلي ػة بشػػكؿ
كاضح ،كذلػؾ مػف خػالؿ مػا تضػمنتو المػادة األكلػى التػي تعمػف عػف "التػزاـ الػدكؿ األطػراؼ بإدانتيػا

لمجكء إلى الحرب مف أجؿ حؿ الخالفات الدكلية ،كتخمييا عف الحرب ككسيمة مف كسائؿ السياسػة
الكطنية في عالقاتيا مع بعضيا البعض".

فميثاؽ برياف كمكج خطا خطكة ىامة في مجاؿ تحريـ الحرب فػي العالقػات الدكليػة ،ألنػو لػـ

يكثؼ بكضع شركط لتقييد حرية الدكلة في استعماؿ القكة ،كلكنو أدانيا باعتبارات كاضػحة ككسػيمة
غيػػر مرغػػكب فييػػا فػػي التعامػػؿ ،كألػػزـ الػػدكؿ األط ػراؼ بػػالتخمي عػػف كسػػائؿ الحػػرب ،كالمجػػكء إلػػى

الحمكؿ السممية لحؿ النزاعات الدكلية (كاصؿ. )181-180 :2003 ،
ثانياً :المادة ( )2الفقرة ( )4من الميثاق

جاء ميثاؽ األمـ المتحدة ليؤكد أف القاعدة ىي منػع المجػكء إلػى القػكة فػي العالقػات الدكليػة،
إذ ال يجػػكز اسػػتخداـ القػػكة المسػػمحة مػػف طػػرؼ الػػدكؿ إالا فػػي أضػػيؽ نطػػاؽ ،مثػػؿ :حالػػة الػػدفاع

الشرعي لدرء خطر العدكاف الخارجي (المادة  ،)51كأيضان حالة الحفاظ عمى األمف الجماعي بقرار
يصدر مف مجمس األمف (الفصؿ السابع) ،حتى أف ميثػاؽ األمػـ المتحػدة تجنػب اإلشػارة إلػى كممػة

القػػكؿ بػػأف الحػػرب أصػػبحت خػػارج نطػػاؽ الشػػرعية الدكليػػة لفػػض الن ازعػػات داخػػؿ المنػػتظـ الػػدكلي

(حافظ. )23 :2005 ،

فمبدأ منع استخداـ القكة اكتسبت قػكة قانكنيػة إضػافية مػف خػالؿ التنصػيص عميػو فػي المػادة

( )2الفقرة ( )4التي تتضمف ما يمي" :يمتنع أعضاء الييئة جميعان في عالقاتيـ الدكلية عف التيديد
باسػػتعماؿ القػػكة ،أك اسػػتخداميا ضػػد سػػالمة األ ارضػػي ،أك االسػػتقالؿ السياسػػي أليػػة دكلػػة ،أك عمػػى

كجو آخر ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة" (كاصؿ. )184 :2003 ،

شػػددت المػػادة ( )2الفق ػرة ( )4عمػػى كاجػػب الػػدكؿ باالمتنػػاع عػػف اسػػتعماؿ القػػكة ،أك التيديػػد

باسػتخداميا ضػػد سػيادة الػػدكؿ بػػأم شػكؿ يتنػػافى مػع أىػػداؼ األمػػـ المتحػدة فػػي الحفػاظ عمػػى السػػمـ

كاألمف الدكلييف (كاصؿ. )185 :2003 ،

إف ن ػػص الم ػػادة ( )2ف ػػي فقرتي ػػا الرابع ػػة ،اعتب ػػر التيدي ػػد باس ػػتعماؿ الق ػػكة ى ػػك عمػ ػالن مماث ػػؿ

لألعمػػاؿ العدكانيػػة ،ألنػػو يشػػكؿ مساسػان لمسػػيادة الكطنيػػة كاالسػػتقالؿ السياسػػي لمػػدكؿ .لػػذلؾ فػػالنص

المػػذككر ،حػػرـ كػػؿ أشػػكاؿ القػػكة س ػكاء المباش ػرة السػػتعماؿ القػػكة المسػػمحة أك غيػػر المباش ػرة ،مثػػؿ:
الضػػغكطات السياسػػية كاالقتصػػادية كالعسػػكرية ،حيػػث االسػػتقرار كالنظػػاـ العػػاـ ،إالا أف مقتضػػيات
الفقرة الرابعة أثارت نقاشات فقيية حكؿ دالالت بعض األلفاظ الكاردة في النص.
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فجانػػب مػػف الفقػػو اعتبػػر لفػػظ "القػػكة" كمػػا جػػاء فػػي نػػص الفق ػرة ( ،)4يعنػػي أف ميثػػاؽ األمػػـ

حرـ استعماؿ القكة المسمحة التي تأخذ شكؿ االعتػداءات العسػكرية ضػد سػالمة األ ارضػي،
المتحدة ٌ
أك االس ػػتقالؿ السياس ػػي لم ػػدكؿ؛ كبالت ػػالي ال يج ػػكز اعتب ػػار التيدي ػػدات العس ػػكرية أك اإلعالمي ػػة ،أك

تشجيع كاثارة االضطرابات الداخمية عمالن مف أعماؿ القكة الذم يستكجب قياـ الدفاع الشرعي طبقػان

لمقتضيات المادة ( )51مف الميثاؽ ،تحػت تبريػر الػدفاع الكقػائي ضػد عمػؿ عػدكاني كشػيؾ الكقػكع
(كاصؿ. )189 :2003 ،

لذلؾ يفيـ مف لفظ "القكة" الػكارد فػي نػص الفقػرة الرابعػة أنػو يعنػي القػكة المسػمحة ،كىػك عمػؿ

عػػدكاني يحرمػػو القػػانكف الػػدكلي ،كيمحػػؽ انتياك ػان لسػػيادة الدكلػػة ،كيمنحيػػا حػػؽ الػػدفاع الشػػرعي .أمػػا

االستعماؿ غير المباشر لمقكة؛ كالتحريض عف طريؽ كسائؿ اإلعالـ ،كاثارة االضطرابات الداخميػة

فال تعتبر عمالن عسكريان ،كال تدخؿ في دائرة مفيكـ "القكة" طبقان لنص الفقرة الرابعة.

كمف جيػة أخػرل ،أثيػر نقػاش فقيػي حػكؿ نطػاؽ تطبيػؽ الفقػرة الرابعػة ،إذ اعتبػر الػبعض أف

تحريـ استخداـ القكة يخص مجاؿ محػدد يتعمػؽ بالعالقػات التػي تجمػع الػدكؿ فيمػا بينيػا ،كذلػؾ مػف

خػػالؿ عبػػارة "يمتنػػع أعضػػاء الييئػػة جميع ػان فػػي عالقػػاتيـ الدكليػػة" ،كىػػذا يعنػػي كػػكف اسػػتخداـ القػػكة
داخػػؿ الدكلػػة مػػف طػػرؼ حركػػات التحػػرر الكطنيػػة غيػػر معنيػػة بػػنص الفق ػرة الرابعػػة ،كىػػك مػػا يػػدؿ

ضمنيان أف استعماؿ القكة في حالة ممارسة الشعكب لحقيا في تقرير مصيرىا ،سكاء في مناىضتيا
لألنظمػػة القائمػػة االسػػتبدادية ،أك فػػي كفاحيػػا ضػػد األنظمػػة االسػػتعمارية األجنبيػػة ال يػػدخؿ خانػػة
المنػػع كالتح ػريـ المنصػػكص عميػػو فػػي ىػػذا الػػنص ،ألنػػو عمػػؿ مشػػركع عمػػى اعتبػػاره السػػبيؿ الكحيػػد

لمشػػعكب لمتح ػػرر ،كمكاجيػػة االض ػػطياد كالتػػدابير القمعي ػػة لمشػػعكب ف ػػي ممارسػػة حقي ػػا فػػي تقري ػػر

المصير (كاصؿ. )196-195 :2003 ،

كقد اكتسبت المادة ( )2الفقرة ( )4قكة قانكنية إضافية تنبع مف طبيعػة قيمتيػا الجانبيػة ،ألف

صػياغتيا جػاءت فػي شػػكؿ نػص قػانكني يخاطػػب السػمكؾ الػدكلي باالمتنػاع عػػف اسػتخداـ القػكة بيػػا
في مجاؿ التعامؿ الدكلي كذلؾ بصفة عامة كشمكلية ،كما تدؿ عمػى ذلػؾ العبػارة األكلػى فػي نػص

الفقرة الرابعة" :يمتنع أعضاء الييئة جميعان" ،كما أف القيمة الجنائية ليذه الفقػرة تسػتمدىا مػف ككنيػا
قاعدة لتجريـ سمكؾ معيف ،كىك "استعماؿ القكة" الػذم يػؤدم ارتكابػو إلػى مسػاس "سػالمة األ ارضػي

كاالستقالؿ السياسي" لمدكؿ عمى شكؿ ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة (حافظ. )23 :2005 ،

كالقيمػػة الجنائيػػة لػػنص الفق ػرة الرابعػػة مػػف المػػادة الثانيػػة ،دعػػت المجتمػػع الػػدكلي إلػػى اعتبػػاره

قاعدة قانكنيػة تػنظـ التعامػؿ الػدكلي ،كتمػزـ الػدكؿ باالمتثػاؿ لػو ،كضػماف احت ارمػو مػف أجػؿ الحفػاظ
عمى السمـ كاألمف الدكلييف ،كىك ما يفسر أيضػان اعتمػاده كمرجعيػة قانكنيػة فػي القضػاء الػدكلي ،إذ

إف النظػاـ األساسػي لمحكمػة  Nurembergلعػػاـ  ،1945الػذم عػرؼ الجريمػػة الدكليػة فػي المػػادة
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بناء
السادسة ،يقضي أف استعماؿ كسائؿ الحرب كاستخداـ القكة المسمحة ،يشكؿ جريمة ضد السمـ ن
عمى المقتضيات الكاردة في نص المادة ( )2الفقرة (( )4حافظ. )24 :2005 ،
يع ػػد اس ػػتخداـ الق ػػكة أك التيدي ػػد بي ػػا ض ػػد س ػػيادة دكل ػػة أك اس ػػتقالليا السياس ػػي طبقػ ػان لمب ػػادئ

القضاء الدكلي جريمة ضد السمـ ،يترتب عنيا مسؤكلية دكلية أماـ المنتظـ الدكلي تستدعي متابعة
المسؤكليف العسكرييف كالسياسييف القترافيـ جرائـ األعماؿ العدكانية.

فالمػػادة ( )2الفق ػرة ( ،)4لػػـ تتكقػػؼ عنػػد منػػع الحػػرب بػػؿ منعػػت اسػػتخداـ القػػكة أك التيديػػد،

كاعتبرتيا بذلؾ خركجػان عػف الشػرعية الدكليػة ،كانتياكػان لمبػادئ كأىػداؼ األمػـ المتحػدة ،كىػي قاعػدة

قانكنية ممزمة تشكؿ مبدأ ثابتان في القانكف الدكلي.

إف تجريـ كؿ أشكاؿ أعماؿ القكة أخذت بو محكمة  ،Nurembergحينما حددت في المادة

( )6مفيػ ػػكـ الجريمػ ػػة المرتبكػ ػػة ضػ ػػد السػ ػػمـ ،فػ ػػي ككنيػ ػػا تشػ ػػمؿ الصػ ػػكرة المباش ػ ػرة كغيػ ػػر المباش ػ ػرة
الستعماؿ كسائؿ القكة التي تستيدؼ شخصية دكلػة ذات سػيادة ،كعناصػرىا السياسػية كاالقتصػادية

كالثقافية (شتا. )224 :1986 ،

إف القيمة الجنائية التي تستمدىا المػادة ( )2الفقػرة ( )4تتجمػى فػي بعػدىا الشػمكلي ،إذ تمنػع

كػػؿ الػػدكؿ بصػػكرة عامػػة فػػي إطػػار عالقػػاتيـ الدكليػػة مػػف المجػػكء إلػػى اسػػتعماؿ القػػكة ضػػد السػػالمة

اإلقميمية أك االستقالؿ السياسي ألم دكلة أخرل ،فالقكة القانكنيػة ليػذه المػادة تنبػع فػي ككنيػا تحػرـ
استخداـ القكة ككسيمة لتسكية المشاكؿ الدكلية (شتا. )225 :1986 ،

كانطالقان مف مقتضيات ىذه الفقرة الرابعة ،يتجمى بكضكح أف الخيار العسػكرم فػي العالقػات

الدكلية ىك عمؿ عدكاني تتػكفر فيػو أركػاف الجريمػة الدكليػة ،كيتنػافى مػع مبػدأ المسػاكاة فػي السػيادة
الػػذم يتمتػػع بػػو أعضػػاء األمػػـ المتحػػدة فػػي تعػػامميـ الػػدكلي ،إذ إف تحقيػػؽ السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف
يضمنو تمتع كؿ الدكؿ بالمساكة الكاممة فػي السػيادة ،كعػدـ اسػتعماؿ القػكة العسػكرية كسػمطة لمقيػر

داخ ػػؿ المجتم ػػع ال ػػدكلي ،خصكصػ ػان كأف إخض ػػاع ال ػػدكؿ لمس ػػيطرة العس ػػكرية األجنبي ػػة يش ػػكؿ عقب ػػة
رئيسية في سبيؿ تحقيؽ السالـ العالمي.

إف نػػص الفق ػرة الرابعػػة يفػػرض قيػػكدان حقيقيػػة عمػػى الػػدكؿ باالمتنػػاع مػػف اسػػتخداـ كػػؿ أشػػكاؿ

القػػكة فػػي مجػػاؿ العالقػػات الدكليػػة ،ىػػذه القيػػكد تشػػكؿ ن ػكاة المسػػؤكلية القانكنيػػة لمػػدكؿ التػػي تقتضػػي

فرض الجزاء عمى مرتكبي جرائـ االعتداء العسكرم ،كما أشػارت إلػى ذلػؾ محكمػة Nuremberg
الت ػػي اعتب ػػرت أن ػػو ال يج ػػب فق ػػط الكق ػػكؼ عن ػػد إث ػػارة المس ػػؤكلية القانكني ػػة لمرتكب ػػي جريم ػػة ح ػػرب
االعتػػداء ،بػػؿ تجػػب متابعػػة مرتكبػػي الجريمػػة الدكليػػة إسػػكة بػػالقكانيف الجنائيػػة الداخميػػة ،كمعػػاقبتيـ
القترافيـ حرب عدكانية في حػؽ المجتمػع الػدكلي ،كىػك مػا يسػتكجب المسػاءلة الدكليػة أمػاـ محكمػة

جنائي ػػة دكلي ػػة عم ػػى أس ػػاس أف مرتكب ػػي جػ ػرائـ االعت ػػداء العس ػػكرم ،ى ػػـ مجرم ػػي ح ػػرب يس ػػتحقكف
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العقاب ،كال يمكف أف تحمييـ فكرة الشخصية المعنكية لمدكلة ،إذ ال يكجد إعفاء أك حماية لمجرمي

الحرب العدكانية مبني عمى الكظيفة الرسمية التي يمثمكنيا.
ثالثاً :اإلعالن ( )3314الخاص بتعريف العدوان

تساىـ الجمعية العامة لألمػـ المتحػدة مػف خػالؿ اإلعػالف ( )3314الصػادر فػي  14كػانكف

األكؿ (ديسػػمبر)  ،1974عمػػى التنصػػيص عمػػى ضػػركرة احت ػراـ أىػػداؼ األمػػـ المتحػػدة فػػي حفػػظ

السمـ العالمي ،كاالمتناع عف استعماؿ القكة بشكؿ غير شرعي النتياؾ السيادة الكطنية كاالستقالؿ
السياسي لمدكؿ ،أك لقمع كاجياض ممارسة الشعكب لحقيا في تقرير المصير.

كت ػػدعك الم ػػادة األكل ػػى م ػػف ى ػػذا اإلع ػػالف إل ػػى تعري ػػؼ الع ػػدكاف ف ػػي ككن ػػو" :اس ػػتعماؿ لمق ػػكة

المسػػمحة مػػف طػػرؼ دكلػػة ضػػد السػػيادة كالكحػػدة اإلقميميػػة ،أك االسػػتقالؿ السياسػػي لدكلػػة أخػػرل ،أك
بأية طريقة تتعارض مع الميثاؽ" (مصطفى. )12 :1989 ،

يالحػػظ مػػف خػػالؿ تحميػػؿ نػػص المػػادة األكلػػى ،أف اإلعػػالف ( )3314كضػػع تحديػػدان دقيق ػان

لمفيكـ "القكة" باسػتعماؿ عبػارة كاضػحة "اسػتعماؿ القػكة المسػمحة" ،كىػك بػذلؾ يتجػاكز الثغػرات التػي

جػػاءت فػػي نػػص المػػادة ( )2الفقػرة ( )4مػػف الميثػػاؽ ،كالتػػي أدت إلػػى إثػػارة قكيػػة حػػكؿ دالالت لفػػظ
"القكة" ،كاخػتالؼ فػي اآلراء الفقييػة بشػأف نطػاؽ تطبيػؽ مقتضػيات الفقػرة الرابعػة :ىػؿ يشػمؿ أيضػان
تنظيـ كاثارة النشاطات المعادية كالتحريض عمى إذكاء الثكرات عمى النظاـ السياسي القائـ

كليذا فاإلعالف ( )3314فػي مادتػو األكلػى يعػرؼ العػدكاف بشػكؿ دقيػؽ فػي ككنػو "اسػتعماؿ

لمق ػػكة المس ػػمحة"؛ كبالت ػػالي يس ػػتثني الح ػػاالت غي ػػر المباشػ ػرة لمت ػػدخؿ ف ػػي ص ػػميـ الس ػػمطاف ال ػػداخمي

لمدكلة ،مخافة إساءة اسػتعماؿ الحػؽ الشػرعي فػي الػدفاع عػف الػنفس طبقػان لمقتضػيات المػادة ()51
مف الميثاؽ ضد ىذه الحاالت االعتيادية لالحتكاؾ كالصراع بيف الدكؿ ،كتفسيرىا عمى أنيا أعماؿ

عدكانيػػة ضػػد السػػيادة كالكحػػدة اإلقميميػػة أك االسػػتقالؿ السياسػػي لدكلػػة أخػػرل ،إذ إف المػػادة األكلػػى

تعتبر العمؿ العدكاني ،ىك استعماؿ القكة المسمحة مف طرؼ الدكؿ في إطار التعامؿ الدكلي ،كمف
ثػػـ فيػػي ال تشػػمؿ حركػػات التحػػرر الػػكطني التػػي تنػػاىض عػػف طريػػؽ القػػكة العسػػكرية الحككمػػات

السياسية االستبدادية أك األنظمة االستعمارية األجنبية (شتا. )226 :1986 ،

لقػػد سػػاىـ اإلعػػالف ( )3314مػػف إعطػػاء نػػكع مػػف الشػػرعية لنضػػاالت الشػػعكب فػػي إطػػار

ممارسػػة حقيػػا فػػي تقريػػر المصػػير ،ألنػػو لػػـ يػػدخؿ فػػي نطػػاؽ تعريػػؼ األعمػػاؿ العدكانيػػة النشػػاطات
العسكرية المسمحة ،التػي تقػكـ بيػا حركػات التحػرر الػكطني لمقاكمػة األنظمػة السياسػية االسػتبدادية

أك االسػػتعمارية ،التػػي تحػػاكؿ إخضػػاع الشػػعكب لمسػػيطرة كاالسػػتغالؿ كاالسػػتعباد ،كانكػػار الحقػػكؽ

األساسية لةنساف.
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رابعاً :االستثناءات الواردة عمى منع القوة

يرد عمى مبػدأ منػع اسػتخداـ القػكة فػي العالقػات الدكليػة اسػتثناءيف ييمػاف أكالن ممارسػة الحػؽ

الطبيعي لمدكؿ في الدفاع عػف نفسػيا فػي حالػة تعرضػيا لعمػؿ عػدكاني مسػمح ،كذلػؾ إلػى أف يتخػذ

مجمس األمف التدابير الالزمة (المادة  ،)51كثانيان في حالة األمف الجمػاعي ،حينمػا يتػدخؿ مجمػس

األم ػػف التخ ػػاذ الت ػػدابير ف ػػي ح ػػاالت تيدي ػػد الس ػػمـ كاإلخ ػػالؿ ب ػػو ككق ػػكع الع ػػدكاف (الفص ػػؿ الس ػػابع)

(الشيمي. )402 :1976 ،

 .1حالة الدفاع الشرعي في المادة ( (51من الميثاق
تنص المادة ( )51مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى ما يمي" :ليس في ىذا الميثاؽ مػا يضػعؼ

أك ينقص الحؽ الطبيعي لمدكؿ ،فرادل أك جماعات ،في الدفاع عف أنفسيـ إذا اعتدت قكة مسػمحة
عمى أحد أعضاء "األمػـ المتحػدة" ،كذلػؾ إلػى أف يتخػذ مجمػس األمػف التػدابير الالزمػة لحفػظ السػمـ

كاألمف الدكلي ،كالتدابير التي اتخذىا األعضاء استعماالن لحؽ الدفاع عف النفس تبمغ إلى المجمػس

فك انر ،كال تؤثر تمؾ التدابير بأم حاؿ فيما لممجمس بمقتضى سمطتو كمسؤكلياتو المستمرة مف أحكاـ

ىػػذا الميثػػاؽ  -مػػف الحػػؽ فػػي أف يتخػػذ فػػي أم كقػػت مػػا يػػرل ضػػركرة التخػػاذه مػػف األعمػػاؿ لحفػػظ
السمـ كاألمف الدكلي ،أك إعادتو إلى نصابو” (الشيمي. )403 :1976 ،

كمػػف خػػالؿ ىػػذا الػػنص ،يمكػػف تعريػػؼ الػػدفاع الشػػرعي فػػي القػػانكف الػػدكلي عمػػى أنػػو لجػػكء

الدكلػػة إلػػى القػػكة لمػػدفاع عػػف نفسػػيا ضػػد األعمػػاؿ العدكانيػػة التػػي تقػػكـ بيػػا دكلػػة أخػػرل ،إلػػى حػػيف
اتخػ ػػاذ مجمػ ػػس األمػ ػػف التػ ػػدابير الالزمػ ػػة لمحفػ ػػاظ عمػ ػػى السػ ػػمـ كاألمػ ػػف الػ ػػدكلييف ،كيمكػ ػػف اسػ ػػتنتاج

المالحظات اآلتية مف تعريؼ الدفاع الشرعي مف خالؿ نص المادة (:)51

أ -شػػدد نػػص المػػادة ( (51عمػػى أف الػػدفاع الشػػرعي ىػػك حػػؽ طبيعػػي لمػػدكؿ ،فيػػذا الحػػؽ يسػػتمد
قكتو مف القػانكف الطبيعػي ،حيػث يخػكؿ ألم دكلػة تعرضػت لعمػؿ عػدكاني أف تمجػأ إلػى القػكة

المسمحة لمدفاع الطبيعي عف نفسيا ،دكف أف يتعارض ذلؾ مع أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة.

ب -يجػػكز ممارسػػة الػػدفاع الشػػرعي بشػػكؿ فػػردم أك جمػػاعي ،فػػإذا تعرضػػت مجمكعػػة مػػف الػػدكؿ
ألعماؿ عدكانية خارجية ،يمكنيا أف تمارس حقيا في الدفاع الطبيعي عػف نفسػيا كلػك بصػكرة

جماعي ػػة ،كى ػػك م ػػا يب ػػرز ظي ػػكر التك ػػتالت العس ػػكرية كتحالف ػػات الػ ػدفاع المش ػػترؾ ف ػػي مج ػػاؿ
العالق ػػات الدكلي ػػة ،حي ػػث تتعي ػػد ال ػػدكؿ أف ت ػػدافع نفس ػػيا بش ػػكؿ جم ػػاعي ف ػػي حال ػػة تعرض ػػيا
الستخداـ القكة المسمحة مف طرؼ دكؿ أجنبية ،انطالقان مف مقتضيات المادة ).)51

ت -يقكـ الدفاع الشرعي في مكاجية عدكاف عسكرم ،فالمادة ( )51تشترط تعرض الدكلة العتداء
عسكرم خارجي لكي تسػتخدـ حقيػا الطبيعػي فػي ممارسػة القػكة المسػمحة كاسػتثناء مػف قاعػدة
منع المجػكء إلػى القػكة فػي العالقػات الدكليػة؛ كبالتػالي فمكاجيػة أشػكاؿ االعتػداء غيػر المباشػر
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كػػالتحريض السياسػػي ،كاثػػارة النشػػاطات المعاديػػة ال تتطمػػب لجػػكء الدكلػػة إلػػى اسػػتعماؿ القػػكة

العسكرية تحت ذريعة الدفاع عف النفس ضد أعماؿ عدكانية مستقبمية أك كشيكة الكقكع.

ػاء عمػى مقتضػيات المػادة ( )51لػيس مطمقػان ،كلكنػو
ث -إف ممارسة الدكلة لحؽ الدفاع الشرعي بن ن
يسػتمزـ الخضػكع لشػػرط أساسػي كرد فػػي الػنص المػذككر ،ىػػك أف الػدكؿ المعتػػدل عمييػا يجػػكز
ليػػا اسػػتخداـ القػػكة العسػػكرية لمػػدفاع الشػػرعي عػػف نفسػػيا كحػػؽ طبيعػػي تتمتػػع بػػو ،إلػػى حػػيف

ت ػػدخؿ مجم ػػس األم ػػف التخ ػػاذ الت ػػدابير الالزم ػػة لحف ػػظ الس ػػمـ كاألم ػػف ال ػػدكلييف .فالم ػػادة ()51

تقضػػي بػػأف ممارسػػة الػػدكؿ ليػػذا الحػػؽ الطبيعػػي فػػي الػػدفاع الشػػرعي ىػػك مكقػػؼ ،ينتيػػي زمنيػان

بتػػدخؿ مجمػػس األمػػف كجيػػاز أمنػػي لػػدل ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة التخػػاذ التػػدابير الالزمػػة إلرجػػاع

السمـ كاألمف إلى نصابيما (. )Rodin, 2002: 70-75

إف مقتضيات المػادة ( )51تحػدد مجمكعػة مػف العناصػر لقيػاـ الػدفاع الشػرعي ،كتمييػزه عػف

األعمػػاؿ االنتقاميػػة ،كالتأكيػػد عمػػى اختالفيمػػا مػػف حيػػث المضػػمكف كالمقصػػكد مػػف اسػػتخداـ القػػكة

المسمحة.

إف األحكػػاـ ال ػكاردة ف ػػي نػػص المػػادة ( ،)51تعط ػػي لمػػدكؿ مجػػاالن مح ػػددان تحػػتفظ فيػػو بح ػػؽ

الػػدفاع الطبيعػػي عػػف نفسػػيا فػػي حالػػة الضػػركرة ،كاسػػتخداـ القػػكة المسػػمحة مػػف طػػرؼ الػػدكؿ لمػػدفاع
الشرعي يستمد قكتو القانكنية في ككنو حؽ طبيعػي تبػيح لممجتمػع الػدكلي ممارسػتو؛ كػإجراء مؤقػت

ينتيػػي فػػك انر بع ػد اتخػػاذ مجمػػس األمػػف التػػدابير الضػػركرية لحفػػظ السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف المنصػػكص
عمييػػا فػػي الفصػػؿ السػػابع "فيمػػا يتخػػذ مػػف األعمػػاؿ فػػي حػػاالت تيديػػد السػػمـ كاإلخػػالؿ بػػو ككقػػكع

العدكاف" ،أك المادة ( (24الفقرة أ التي تشير "رغبة في أف يككف العمؿ الذم تقكـ بو األمـ المتحدة

سػريعان فع ػالن ،يعيػػد أعضػػاء تمػػؾ الييئػػة إلػػى مجمػػس األمػػف بالتبعػػات الرئيسػػية فػػي أمػػر حفػػظ السػػمـ

كاألمػف الػدكلي ،كيكافقػكف عمػى أف ىػذا المجمػس يعمػؿ نائبػان عنيمػا فػي قيامػو بكاجباتػو" (Rodin,
)2002: 77
فشػػرعية الػػدفاع عػػف الػػنفس كمػػا كردت فػػي المػػادة ( ،(51تكمػػف فػػي كػػكف ممارسػػة حػػؽ درء
الخطر الخارجي ،ال يقكـ إالا في حالة تعرض الدكلة فعميػان ألعمػاؿ عدكانيػة عسػكرية أجنبيػة ،كىػذا
الجانب بالذات ىك الذم يفصؿ بيف الػدفاع المشػركع قانكنيػان ،كاألعمػاؿ االنتقاميػة المخالفػة لمقػانكف

الدكلي.

إذ أنػػو فػػي الحال ػػة األكلػػى تكػػكف الدكل ػػة ضػػحية الس ػػتعماؿ القػػكة المسػػمحة م ػػف طػػرؼ دكل ػػة

أجنبية ،مما يستدعي الػدفاع عػف نفسػيا ،كدرء الخطػر عنيػا بالمعاممػة بالمثػؿ لمضػركرة الممحػة فػي

القياـ بذلؾ .أما حالػة األعمػاؿ االنتقاميػة فيػي غيػر مشػركعة قانكنيػان ،النعػداـ كجػكد الخطػر اآلتػي
كاالستعماؿ لمقكة المسمحة ضػد عناصػر الدكلػة ،لػذلؾ ال تػدخؿ فػي نطػاؽ تطبيػؽ المػادة ( )51كػؿ

األعمػػاؿ المسػػمحة التػػي تقػػكـ بيػػا الدكلػػة ضػػد جيػػة أجنبيػػة ،تحػػت تبريػػر الػػدفاع الكقػػائي لمكاجيػػة
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ىجكمات كشيكة الكقػكع ،أك كػرد فعػؿ ألحػد األسػباب السياسػية أك األيديكلكجيػة ألنيػا تتحػرؾ بفعػؿ

النكايا االنتقامية (. )Williamson, 2009: 107

 شروط ممارسة الدفاع الشرعي:

ال يسمح القانكف الدكلي باستعماؿ القكة المسمحة لمدفاع الشرعي ،إالا بتكفر الشركط اآلتية:

 -1تعرض الدكلة لمعدكاف الخارجي.
 -2ضركرة الدفاع الطبيعي.
 -3رقابة مجمس األمف.

 -1تعرض الدولة لمعدوان الخارجي:
تقضي مقتضيات المادة ( )51أف شرط تعرض الدكلة لمعدكاف العسكرم الخارجي ىك الركف
األساس ػػي لقي ػػاـ ال ػػدفاع الش ػػرعي ،إذ ينبغ ػػي أف تك ػػكف ال ػػدكؿ ض ػػحية الس ػػتخداـ غي ػػر ش ػػرعي لمق ػػكة

العسكرية مف طرؼ جية أجنبية ،حتى يتسنى ليا الدفاع عف نفسيا بصفة مشركعة بممارسة حقيا

الطبيعي في درء الخطر الخارجي.

كت ػػكفر ى ػػذا الش ػػرط يمي ػػز ال ػػدفاع الش ػػرعي ع ػػف األعم ػػاؿ االنتقامي ػػة الت ػػي تق ػػكـ ح ػػكؿ النكاي ػػا

التكسػػعية ،ألنػػو فػػي ىػػذه الحالػػة تصػػبح القػػكة أداة لمقيػػر كالسػػيطرة كىػػك مػػا يخػػالؼ أحكػػاـ القػػانكف
ال ػػدكلي ،كتس ػػقط ف ػػي إط ػػار األعم ػػاؿ العدكاني ػػة الت ػػي حرمتي ػػا الم ػػادة ( (2الفقػػرة ( )4م ػػف الميث ػػاؽ،

كاإلعالف ( (3314الصادر عف الجمعية العامة في عاـ ( 1974صالح. )393 :1975 ،

تػػػدعك المػ ػػادة ( (51مػ ػػف الميثػ ػػاؽ أنػ ػػو "ال يجػ ػػكز أف تكػ ػػكف الدكل ػػة ىػ ػػي السػ ػػباقة أك البادئػ ػػة

باستعماؿ القكة المسمحة حتى يقكـ الدفاع الشرعي ،ليذا فالدفاع الكقػائي لمكاجيػة ىجكمػات كشػيكة

الكقػػكع ال تتػػكفر فييػػا بتات ػان مقكمػػات الػػدفاع الطبيعػػي عػػف الػػنفس ،إذ أف الدكلػػة ف ػي ىػػذه الحالػػة لػػـ

تتعرض ليجكمات عسكرية محققة ألحقت مساسػان بسػيادتيا كاسػتقالليا السياسػي ككحػدتيا اإلقميميػة"

(صالح. )394 :1975 ،

 -2ضرورة الدفاع الطبيعي:
ينبع الدفاع الشرعي بمقتضى المادة ( )51مف كجكد حالػة الضػركرة ،فالػدفاع الشػرعي يمثػؿ
بالنسػػبة لمػػدكؿ الضػػحية لالعتػػداء العسػػكرم الخػػارجي ،ىػػك السػػبيؿ الكحيػػد لػػدرء الخطػػر ،كمكاجيػػة

القكة المسمحة األجنبية التي تسعى إلى تكجيو ضربات عسكرية لعناصر الدكلة الحيكية في المجاؿ
االقتصادم كالصناعي كالعسكرم.

كفي ىذه الحالة مف الطبيعي أف تمجان الدكلة المعتدل عمييا إلى ممارسػة حقيػا المشػركع فػي

الدفاع عف سيادتيا الكطنية كاستقالليا السياسي ،باستعماؿ كؿ كسائؿ القػكة المشػركعة فػي القػانكف
الدكلي ،عمى أساس أف يتكفر شرط التناسب بيف الكسائؿ العسػكرية المسػتعممة لمػدفاع الشػرعي مػع

الكسػػائؿ المسػػتعممة فػػي اليجػػكـ العػػدكاني ،ألنػػو حينمػػا يتجػػاكز العمػػؿ العسػػكرم الػػدفاعي اليجػػكـ
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العسكرم مف حيث القكة كيفكقو خطكرة ،قد تبػدك كجػكد نيػة انتقاميػة لمطػرؼ المعتػدل عميػو تخػالؼ
أحكاـ القانكف الدكلي كمقتضيات المادة ( (51مف الميثاؽ (صالح. )395 :1975 ،

 -3رقابة مجمس األمن

إف ممارسػػة حػػؽ الػػدفاع الشػػرعي ىػػك إج ػراء مؤقػػت ،إذ تمتػػزـ الػػدكؿ بمكجبػػو بػػإبالغ مجمػػس

األمف عمى الفكر بجميع التدابير التػي اتخػذتيا لمػدفاع عػف نفسػيا ،كمػا يشػترط فػي الػدفاع الشػرعي
أف يتكقؼ حاؿ تدخؿ مجمس األمف التخاذ التدابير الضركرية لمحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف.

كأشارت المػادة ( (51إلػى ضػركرة عػدـ تعػارض العمػؿ العسػكرم لمػدفاع الشػرعي مػف طػرؼ

الدكلة المعتدل عمييا ،كتدخؿ مجمس األمف لممارسة سمطتو في إعادة السمـ كاألمف إلى نصابيما،
كىك ما يفيـ مػف العبػارة الػكاردة فػي الػنص المػذككر "كال تػأثر تمػؾ التػدابير بػأم حػاؿ فيمػا لممجمػس

بمقتضى سمطتو كمسؤكلياتو المستمدة مف أحكاـ الميثاؽ" (صالح. )395 :1975 ،

إف ىذه العبارة تؤكد عمى الفصؿ بيف أحكػاـ الفصػؿ السػابع كمقتضػيات المػادة ( ،)51حتػى

ال يقػػع تػػداخؿ بػػيف دكر مجمػػس األمػػف المنصػػكص عميػػو فػػي المػػادة ( (24مػػف الميثػػاؽ كسػػمطاتو
الكاسعة المقررة في الفصؿ السػابع ،فيمػا يتخػذ مػف األعمػاؿ فػي حػاالت تيديػد السػمـ كاإلخػالؿ بػو،

ككقػػكع العػػدكاف مػػف جيػػة كب ػيف ممارسػػة الدكلػػة لحقيػػا الطبيعػػي فػػي الػػدفاع عػػف نفسػػيا فػػي حالػػة
تعرضيا العتداءات قكة مسمحة أجنبية مف جية ثانية.

لػػذلؾ فيػػذه العبػػارة تػػدعك إلػػى ضػػركرة بقػػاء ممارسػػة الدكلػػة لمقػػكة المسػػمحة لمػػدفاع عػػف نفسػػيا

تحت سمطة رقابة مجمس األمف ،كأف التمتع بيذا الحؽ الطبيعي ىك محدد زمنيػان كمؤقػت إلػى حػيف

يتدخؿ مجمس األمف؛ كجياز يقكـ بدكر اتخاذ التدابير الالزمة كاإلجراءات الضركرية لمحفػاظ عمػى
السمـ كاألمف الدكلييف أك إعادتيا لنصابيما.

 -4حالة األمن الجماعي

يعػػد تحقيػػؽ السػػمـ كاألمػػف الػػدكلي مػػف أىػػـ مقاصػػد ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة ،حيػػث تػػدعك المػػادة

األكلى مف الميثػاؽ" :تحقيقػان ليػذه الغايػة تتخػذ الييئػة التػدابير المشػتركة الفعالػة لمنػع األسػباب التػي

تيػػدد السػػمـ كإلزالتيػػا ،كتقمػػع أعمػػاؿ العػػدكاف كغيرىػػا مػػف كجػػكه اإلخػػالؿ بالسػػمـ" (متػػكلي:2004 ،

. )136

كأككمت ىيئة األمـ المتحدة لمجمس األمف ميمػة الحفػاظ عمػى السػمـ كاألمػف الػدكلي ،ككػذلؾ

خكلتو سمطات كاسػعة مػف أجػؿ إعادتيػا إلػى نصػابيما ،كذلػؾ انطالقػان مػف المػادة ( )25التػي تحػدد
دكر مجمػس األمػف داخػؿ المنػتظـ الػدكلي" :رغبػة فػي أف يكػكف العمػؿ الػذم تقػكـ بػو األمػـ المتحػدة



المادة ( )24مف الميثاؽ تؤكد :أنو "رغبة في أف يككف العمؿ الذم تقكـ بو األمـ المتحدة سريعان فعاالن يعيد أعضاء تمؾ

الييئة إلى مجمس األمف بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السمـ كاألمف الدكلي ،كيكافقكف عمى أف ىذا المجمس يعمؿ نائبان عنيـ

في قيامو بكاجباتو التي تفرضيا عميو ىذه التبعات" (الغنيمي. )630 :1998 ،
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سريعان كفعػاالن ،يعيػد أعضػاء تمػؾ الييئػة إلػى مجمػس األمػف بالتبعػات الرئيسػية فػي أمػر حفػظ السػمـ

كاألمف الدكلي ،كيكافقكف عمى أف ىػذا المجمػس يعمػؿ نائبػان عػنيـ فػي قيامػو بكاجباتػو التػي تفرضػيا
عميػػو ىػػذه التبعػػات" ،طبق ػان لمقتضػػيات ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة تمتػػزـ الػػدكؿ األعضػػاء بػػاحتراـ مبػػادئ
القػػانكف الػػدكلي مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف ،بينمػػا تػػـ تخكيػػؿ مجمػػس األمػػف سػػمطات

كاسعة في إطار تطبيؽ األمف الجماعي ،إذ يمكنو اتخاذ التدابير الضركرية الالزمة في حالة تيديد
السػػمـ أك اإلخػػالؿ بػػو .كىكػػذا فػػإف مجمػػس األمػػف يتمتػػع طبقػان لمفصػػؿ السػػابع مػػف الميثػػاؽ بسػػمطات
كاسعة كممزمة لمدكؿ األعضاء بدكف استثناء ،بصفتو سػمطة ردع ميمتيػا التػدخؿ مػف أجػؿ الحفػاظ

عمى السمـ العالمي كالحيمكلة دكف تفاقـ األكضاع كاستفحاليا (أبك العال. )29 :2006 ،

فيػػك يممػػؾ طبقػان لممػػادة ( (39سػػمطة تقديريػػة ،كاتخػػاذ القػ اررات فػػي حالػػة كقػػكع إخػػالؿ بالسػػمـ

العػػالمي ،كيحػػؽ لػػو تقػػديـ التكصػػيات أك تقريػػر فيمػػا يجػػب اتخػػاذه مػػف التػػدابير طبقػان ألحكػػاـ المػػادة

) (41لحفػػظ السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف أك إعادتيمػػا إلػػى نصػػابيما ،كالتػػي تشػػمؿ كسػػائؿ الضػػغط عمػػى
الدكلة المعتدية مثؿ قطع العالقات الدبمكماسية كاالقتصادية (الراكم. )16 :1979 ،

كمػػا تجيػػز المػػادة ( )42لمجمػػس األمػػف مباش ػرة كػػؿ عمػػؿ ي ػراه مناسػػبان لحفػػظ السػػمـ كاألمػػف

الدكلييف ،أك إلعادتو إلى نصػابو بكاسػطة القػكات البحريػة كالبريػة كالجكيػة ،كمػا تػنص المػادة ((53
عمػػى اسػػتخداـ مجمػػس األمػػف لمتنظيمػػات كالككػػاالت اإلقميميػػة ،لتطبيػػؽ التػػدابير القمعيػػة التػػي تتخػػذ

تحت إشرافو (نعمة. )211 :1987 ،

يتمتع مجمػس األمػف الػدكلي طبقػان لممػادة ( )39مػف الميثػاؽ بسػمطات كاسػعة مػف أجػؿ تقػدير

حالػػة اإلخػػالؿ بالسػػمـ ،كتقػػديـ التكصػػيات ،كتقريػػر اتخػػاذ اإلجػراءات الضػػركرية لحفػػظ السػػمـ" :يقػػرر

مجمػػس األمػػف مػػا إذا كػػاف قػػد كقػػع تيديػػد لمسػػمـ ،أك إخػػالؿ بػػو ،أك كػػاف مػػا كقػػع عم ػالن مػػف أعمػػاؿ
العػػدكاف ،كيقػػدـ فػػي ذلػػؾ تكصػػياتو أك يقػػرر مػػا يجػػب اتخػػاذه مػػف التػػدابير طبق ػان ألحكػػاـ المػػادتيف:

( (41ك ( )42لحفظ السمـ كاألمف الدكلي أك إعادتو إلى نصابو (الرشيدم. )234 :1996 ،

كمف خالؿ قراءة تحميمية لممادة ( (39يتبيف أف مجمس األمف يمكنو أف يخالؼ الصكاب في

ممارسة سمطتو التقديرية ،ألنو يفتقد إلى مرجعية قانكنية تساعده في البت فػي الحػاالت المعركضػة

عميو ،كالتأكد مف "مػا إذا كػاف قػد كقػع تيديػد لمسػمـ أك إخػالؿ بػو أك كػاف مػا كقػع عمػالن مػف أعمػاؿ
العدكاف" ،حتى يتسنى لو اتخاذ التدابير الجزائية ضد الدكلة الميددة لمسمـ العالمي.

إف ص ػػياغة الم ػػادة ( )39تػػػكحي بكج ػػكد خمػ ػػؿ فظي ػػع فػ ػػي ممارس ػػة مجم ػػس األم ػػف لسػ ػػمطتو

التقديرية ،إذ يقرر ما إذا كاف قد كقع تيديد لمسػمـ أك إخػالؿ بػو ،أك كػاف مػا كقػع عمػالن مػف أعمػاؿ
العػػدكاف" ،كلكػػف ل ػػـ يػػتـ تكض ػػيح مػػف أي ػػف يسػػتمد مجمػػس األم ػػف حػػاالت التيدي ػػد باسػػتعماؿ الق ػػكة،

كحاالت اإلخالؿ بقكاعد السمـ ،كأيضان األعماؿ التي تتكفر فييا أركاف العدكاف.
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إف المػػادة ( )39تمػػنح لمجمػػس األمػػف سػػمطة خطي ػرة ،تتجمػػى فػػي اتخػػاذ تػػدابير زجريػػة ضػػد

الدكلة التي تسببت فػي تيديػد السػمـ كاإلخػالؿ بػو طبقػان ألحكػاـ المػادتيف )41( :ك ( ،(42كلكػف لػـ
يػرد فػي المػادة ( )39مػا يشػػير إلػى المرجعيػة القانكنيػة التػي يعتمػػد عمييػا لتحػريـ دكلػة مػا بارتكابيػػا

لألعم ػ ػػاؿ العدكاني ػ ػػة أك تيدي ػ ػػدىا لمس ػ ػػالـ الع ػ ػػالمي ،حت ػ ػػى يس ػ ػػتطيع القي ػ ػػاـ باتخ ػ ػػاذ ت ػ ػػدابير الجػ ػ ػزاء
المنصكص عمييا في آخر فقرة في المادة (( (39شكقي. )178 :1985 ،

إف ى ػػذا الغم ػػكض ال ػػذم يش ػػكب مقتض ػػيات الم ػػادة ( (39ي ػػنعكس س ػػمبان عم ػػى طبيع ػػة األم ػػف

الجمػػاعي ،ألنػػو اقتػػرف ربػػط التػػدابير ال ػكاردة فػػي أحكػػاـ المػػادتيف )41( :ك ( (42بعنصػػر الج ػزاء،
بينما تبقى المسألة اتخاذ العقكبػات الزجريػة مػف اختصػاص قضػائي ،فالجيػاز القضػائي ىػك الكحيػد

الػػذم يمكنػػو أف يحػػدد أف ارتكػػاب عمػػؿ عػػدكاني تتػػكفر فيػػو أركػػاف الجريمػػة الدكليػػة ،كيخػػالؼ قكاعػػد

الق ػػانكف ال ػػدكلي ،كيس ػػتدعي ف ػػرض الجػ ػزاء ،كمعاقب ػػة مقترف ػػي األعم ػػاؿ العدكاني ػػة الت ػػي تي ػػدد الس ػػمـ
العالمي؛ ليذا فطبيعة دكر مجمس األمف في الفصؿ السابع مف الميثاؽ تقترف باإلجراءات القمعية،

كلكف المادة ( (39منحت مجمس األمف ممارسة سمطة تقديريػة غيػر قانكنيػة ،تخكلػو تحديػد حػاالت
التيديػد أك اإلخػػالؿ بالسػػمـ أك حػػاالت العػدكاف ،كبنػػاء عمػػى ذلػػؾ يقػرر ماىيػػة التػػدابير القمعيػػة التػػي
سيتخذىا كفؽ مقتضيات المادتيف )41( :ك ( (42مف الميثاؽ (عبد الحميد. )118 :2003 ،

فالمادة ( (41تقضي بأف يقرر مجمس األمف "ما يجب اتخػاذه مػف التػدابير التػي ال تتطمػب

استخداـ القكات المسمحة لتنفيذ ق ارراتو" (الدقاؽ. )122 :2004 ،

فيذه العبارة الكاردة في ىذا الػنص تعطػي لمجمػس األمػف إمكانيػة اتخػاذ اإلجػراءات السياسػية

كاالقتصػػادية التػػي ال تسػػتدعي اسػػتخداـ القػػكة العسػػكرية بشػػكؿ مباشػرة؛ كػػأداة لقمػػع الدكلػػة المتسػػببة

طبقان لمسمطة التقديرية لمجمس األمف في انتياؾ السمـ كاألمف الدكلييف ،كالتػي أعطػت المػادة ()41
أمثمتي ػػا ف ػػي "كق ػػؼ الص ػػالت االقتص ػػادية كالمكاص ػػالت الحديدي ػػة كالبحري ػػة كالجكي ػػة كالبريدي ػػة ...
كغيرىا مف كسائؿ المكاصالت كقفان جزئيان أك كميان كقطع العالقات الدبمكماسية.

أمػػا المػػادة ( (42فيػػي تػػنص عمػػى اسػػتعماؿ مجمػػس األمػػف لةج ػراءات العسػػكرية ،كاس ػتخداـ

الق ػكات المسػػمحة لقيػػر كقمػػع الدكلػػة التػػي تشػػكؿ خط ػ انر لمسػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف ،كذلػػؾ انطالق ػان مػػف
سمطتو التقديرية ،كفي غياب أية مرجعية قانكنية تستمد مػف أحكػاـ القػانكف الػدكلي ،كىػك مػا نممسػو

مػػف صػػياغة نػػص المػػادة ( )42التػػي تػػدعك إلػػى" :إذا رأل مجمػػس األمػػف أف التػػدابير المنصػػكص
عمييا فػي المػادة ( )41ال تفػي بػالغرض ،أك تثبػت أنيػا لػـ تػؼ بػو جػاز لػو أف يتخػذ طريػؽ القػكات
الجكي ػػة كالبحري ػػة كالبري ػػة م ػػف األعم ػػاؿ م ػػا يم ػػزـ لحف ػػظ الس ػػمـ كاألم ػػف ال ػػدكلي أك إلعادت ػػو لنص ػػابو"

(ىنداكم. )65 :1994 ،

إف محتكيػػات المػػادة ( (42تعطػػي سػػمطة خطي ػرة لمجمػػس األمػػف الػػدكلي فػػي اسػػتخداـ القػػكة

العسكرية كتدبير زجرم ،ككعقكبة جزائية ضد الدكلة التي يعتبرىا أنيا تشكؿ خطكرة عمى الجماعػة
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الدكلية كتيدد السالـ العالمي ،كلكف لـ يرد في ىذا المػادة المػذككرة مػا يكضػح مػف أيػف يسػتمد ىػذه

الشرعية في استخداـ القكة العسكرية كجزاء "لتأديب" الدكلة الخارجة عف طاعتو ،ألف مجمس األمف
ل ػػو دكر يقتص ػػر عم ػػى الحف ػػاظ عم ػػى الس ػػمـ كاألم ػػف ال ػػدكلي ،بينم ػػا المح ػػاكـ الجنائي ػػة الدكلي ػػة ى ػػي

المختصة بمساءلة المسؤكليف عف ارتكابيا لعمؿ يعتبر طبقان ألحكػاـ القػانكف الػدكلي جريمػة دكليػة،
كتفػػرض عقكبػػات جزائيػػة إف تػػكفر الػػركف المػػادم كعنصػػر ضػػركرم لقيػػاـ جريمػػة دكليػػة ،كتفػػرض
عقكبات جزائية إف تكفر الركف المادم كعنصر ضركرم لقياـ جريمة ضد السمـ أك جريمة الحرب،
كتقرر تكقيػع المسػؤكلية الجنائيػة عمػى كبػار المسػؤكليف السياسػييف كالعسػكرييف الػذيف ينفػذكف جػرائـ

بناء عمى مقتضيات النظاـ األساسي لمحكمة  Nurembergلسػنة
العدكاف باسـ الدكلة كلحسابيا ،ن
( 1945ىنداكم. )68 :1994 ،
فالعبارة الكاردة فػي المػادة ( (42مػف الميثػاؽ" :إذا رأل مجمػس األمػف  ...جػاز لػو"،

تؤكد عمى أف مجمس األمف يفتقد إلى مرجعية قانكنية لممارسة حؽ امتالؾ استخداـ القكة العسكرية

في نظاـ األمف الجماعي بشكؿ مكضكعي.

إف أحك ػػاـ الق ػػانكف ال ػػدكلي تش ػػدد عم ػػى اعتب ػػار تحػ ػريـ اس ػػتخداـ كس ػػائؿ الق ػػكة ى ػػك القاع ػػدة

األص ػػمية ،كحت ػػى ميث ػػاؽ األم ػػـ المتح ػػدة باس ػػتثناء الديباج ػػة تجن ػػب اإلش ػػارة إل ػػى كمم ػػة "ح ػػرب" ف ػػي

صػػياغتو لمبػػادئ كمقاصػػد األمػػـ المتحػػدة ،األمػػر الػػذم دعػػا الفقيػػاء إلػػى التأكيػػد عمػػى أف الحػػرب
تتعػػارض مػػع الشػػرعية الدكليػػة .كتيػػدد االسػػتقرار كالسػػمـ فػػي المجتمػػع الػػدكلي ،كت ػرتبط مقتضػػيات

المػػادة ( (42المتعمقػػة باسػػتخداـ مجمػػس األمػػف لةجػراءات العسػػكرية بػػالتزاـ الػػدكؿ فػػي المػػادة ((43
بناء عمى طمبو كطبقان التفاؽ أك اتفاقيات خاصة ،ما يمػزـ
"بأف يضعكا تحت تصرؼ مجمس األمف ن
مػػف الق ػكات المسػػمحة كالمسػػاعدات كالتسػػييالت الضػػركرية لحفػػظ السػػمـ كاألمػػف الػػدكلي" (األشػػعؿ،
.)347 :1997

يبدك مف خالؿ ما سبؽ أف السمطات الكاسػعة لمجمػس األمػف تخػدـ مصػالح الػدكؿ المنتصػرة

فػػي الحػػرب العالميػػة الثانيػػة التػػي تتمتػػع بمكانػػة متمي ػزة كأعضػػاء دائمػػيف ،فكاضػػعي ميثػػاؽ األمػػـ
المتحػػدة ،تعمػػدكا عػػدـ كضػػع قيػػكد قانكنيػػة لسػػمطات مجمػػس األمػػف حتػػى ينػػاؿ مكافقػػة الػػدكؿ الدائمػػة

العضكية ،الف الػدكؿ الحمفػاء المنتصػرة فػي الحػرب العالميػة الثانيػة ،كظفػت تمػؾ الظرفيػة التاريخيػة
مف أجؿ الحصكؿ عمى مكانة دكلية داخؿ مجمس األمف تضمف كزنيا السياسي كقكتيا العسكرية.
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المبحث الثالث
مبدأ حق تقرير المصير
إف العدي ػػد م ػػف المؤلف ػػات التقميدي ػػة ل ػػـ تق ػػـ بد ارس ػػة عميق ػػة لمب ػػدأ ح ػػؽ الش ػػعكب ف ػػي تقري ػػر
المصػػير ،ألنػػو يعتبػػر أحػػدث المبػػادئ األساسػػية لمقػػانكف الػػدكلي؛ كبالتػػالي ألف إدماجػػو فػػي القػػانكف

الكضػػعي ارتػػبط عمػػى الخصػػكص بحركػػة التحػػرر مػػف االسػػتعمار فػػي السػػنكات التػػي تمػػت الحػػرب

العالميػػة الثانيػػة ،كمػػا أف مبػػدأ حػػؽ الشػػعكب فػػي تقريػػر المصػػير يحمػػؿ طابعػان سياسػػيان خاصػان؛ فيػػك
ييدد اسػتقرار المجتمػع الػدكلي ألف تطبيقػو قػد يشػكؿ مساسػان بسػيادة كسػالمة أقػاليـ الػدكؿ ،كىػذا مػا
يفسر لماذا لـ يتـ تحديد تعريؼ ىذا المبدأ بشكؿ مضبكط سكاء بخصػكص مضػمكنو ،أك الشػعكب

التي تستفيد مف نطاؽ تطبيقو أك محدكديتو.

فمبػػدأ حػػؽ تقريػػر المصػػير يكتنفػػو غمػػكض كبيػػر فػػي الكتابػػات الفقييػػة ،إذ لػػـ يػػتـ الحسػػـ فػػي

أمػره ،ىػػؿ ىػػك قاعػدة قانكنيػػة كضػػعية ،أـ ىػك مجػػرد مبػػدأ سياسػي ارتػػبط بظػػاىرة حركػة التحػػرر مػػف
االستعمار؛ كبالتالي فقد أىميتو بعد زكاؿ األنظمة االستعمارية
أوالً :تطور حق تقرير المصير

لقد مر مبدأ حؽ تقرير المصير بمراحؿ ىامة قبؿ أف تػتـ صػياغتو كمبػدأ قػانكني فػي ميثػاؽ

األمػػـ المتحػػدة .ففػػي البدايػػة ،كانػػت اإلرىاصػػات كالبػػذكر األكلػػى ليػػذا المبػػدأ متمثمػػة فػػي الدسػػاتير
كاإلعالنات الداخمية لبعض الدكؿ الحديثة العيد باالستقالؿ؛ كاإلعالف األمريكي لالستقالؿ بتاريخ

 4تمػكز (يكليػػك)  ،1776كذلػػؾ مػػف خػالؿ اإلشػػارة إلػػى كػػكف "النػاس خمقػكا أحػ ار انر كسػػيظمكف أحػ ار انر
متساكيف في الحقكؽ ،كأف القانكف ىك تعبير عف اإلرادة العامة فػي الدكلػة ،كالمكاطنػكف جميعػان ليػـ

حؽ االشتراؾ مباشرة أك بكاسطة نكاب عنيـ في تككيف ىذه اإلرادة كعمى كافة التنظيمات السياسية
التي تحافظ عمى الحقكؽ الطبيعية لةنساف" (عامر. )263 :1987 ،

كمػػا أف إعػػالف الجمعيػػة الكطنيػػة الفرنسػػية الػػذم صػػدر بتػػاريخ  19تش ػريف الثػػاني (نػػكفمبر)

 ،1789ج ػػاء في ػػو :إف الجمعي ػػة تعم ػػف "باس ػػـ األم ػػة الفرنس ػػية بأني ػػا س ػػتمنح األخ ػػكة كال ػػدعـ لجمي ػػع
الشػػعكب التػػي ترغػػب فػػي اسػػترداد حريتيػػا ،كتكمػػؼ السػػمطات بإعطػػاء األكامػػر كالتعميمػػات الالزمػػة

لتقديـ العكف ليذه الشعكب دفاعان عف المػكاطنيف الػذيف أصػابيـ األذل أك الػذيف يتعرضػكف لمضػرر
مف أجؿ قضية الحرية" ،إضافة إلى أف التصريح الفرنسػي فػي عػاـ  1789الػذم سػاىـ فػي تكػكيف

الش ػ ػ ػ ػ ػػعكب األكركبي ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي الق ػ ػ ػ ػ ػػرف التاس ػ ػ ػ ػ ػػع عش ػ ػ ػ ػ ػػر ،أداف ظي ػ ػ ػ ػ ػػكر الممارس ػ ػ ػ ػ ػػة االس ػ ػ ػ ػ ػػتعمارية
(إسماعيؿ. )53 :1986 ،

39

كعمى الرغـ مف أف حؽ تقرير المصػير كػاف أحػد األفكػار السياسػية التػي قامػت عمييػا الثػكرة

الفرنسية عاـ  ،1789كساعد عمى قياـ كثير مف الدكؿ األكركبية خالؿ القرف التاسع عشر ،حيػث
أثير بمناسبة استقالؿ اليكناف كبمجيكا ،كعند تكحيد إيطاليا كاستقالؿ دكؿ البمقاف عف تركيا ،إالا أف
الدكؿ االستعمارية رفضتو بشكؿ قطعي.

فػػالثكرة الفرنسػػية لسػػنة  ،1789تطرقػػت ليػػذا المبػػدأ كأحػػد محاكرىػػا السياسػػية األساسػػية التػػي

اىتمت بيا كأعطتيا مكانة خاصة ،كىك ما انعكس إيجابيان بدكف ريب في دكر ىػذه الثػكرة الفرنسػية

في إرساء دعائـ تككيف كانشاء األمـ األكركبية في القرف التاسع عشر .إف حؽ الشعكب فػي تقريػر
المصػػير كػػاف مػػف المبػػادئ السياسػػية اليامػػة التػػي جػػاءت بيػػا الثػػكرة الفرنسػػية ،كلقػػد كػػاف لػػو دكر

رئيسي في تككيف األمـ األكركبية في القرف التاسع عشر.

غير أف فكرة االستعمار تـ الدفاع عنيا خالؿ مؤتمر برليف لسػنة  ،1885الػذم عػارض أف

يكػػكف حػػؽ الشػػعكب مبػػدأ عػػالمي ،كأف يػػدمج فػػي القػػانكف الػػدكلي؛ فمػػؤتمر بػرليف بتػػاريخ  28شػػباط

(فبراير)  1885استبعد حؽ تقرير المصير مف جدكؿ أعمالو ،كرفض أف يجعػؿ منػو مبػدأ قانكنيػان،
فالدكؿ االسػتعمارية قسػمت ككزعػت المسػتعمرات فيمػا بينيػا ،غيػر مكترثػة بحػؽ الشػعكب فػي تقريػر

المصير (إسماعيؿ. )85 :1986 ،

بع ػػد فتػ ػرة الح ػػرب العالمي ػػة األكل ػػى ،ك ػػاف لتصػ ػريح البن ػػكد األربع ػػة عش ػػر لمػ ػرئيس األمريك ػػي

كيمسػػكف الخػػاص بمبػػادئ التسػػكية السػػممية ،دكر فعػػاؿ أيض ػان فػػي إب ػراز مكانػػة حػػؽ الشػػعكب فػػي



مبادئ كيمسكف األربعة عشر :ىي  14مبدأ قدمت مف قبؿ رئيس الكاليات المتحدة ككدرك كيمسكف لمككنغرس األمريكي في

تاريخ  8كانكف الثاني (يناير)  ،1918ركز فييا عمى  14مبدأ لمسمـ كإلعادة بناء أكركبا مف جديد بعد الحرب العالمية األكلى،
كالبنكد الػ  14كالتالي:

 .1تقكـ العالقات الدكلية عمى مكاثيؽ سالـ عامة ،كتككف المعاىدات الدكلية عمنية كغير سرية.
 .2تأميف حرية المالحة في البحار خارج المياه اإلقميمية في السمـ كالحرب ،إالا ما ينص عميو االتفاؽ الدكلي خالفان
لذلؾ.

 .3إلغاء الحكاجز االقتصادية بقدر اإلمكاف ،كايجاد مساكاة بيف الدكؿ المتعاكنة في المحافظة عمى السالـ.
 .4تخفيض التسمح إلى الحد الذم يكفؿ األمف الداخمي.

 .5كضع إدارة عادلة لممستعمرات تنفذ ما يحقؽ مصالح سكانيا.

 .6الجالء عف األراضي الركسية كميا كالتعاكف مع أم حككمة ركسية يختارىا الشعب.
 .7الجالء عف أراضي بمجيكا كتعميرىا.

 .8الجالء عف فرنسا كرد األلزاس كالمكريف كتعمير ما خرب منيا بسبب الحرب.
 .9إعادة النظر في حدكد إيطاليا بحيث تضـ جميع الجنس اإليطالي.

 .10منح القكميات الخاضعة لةمبراطكرية النمساكية حؽ تقرير مصيرىا.

 .11الجالء عف صربيا كركمانيا كالجبؿ األسكد ،كاعطاء صربيا منفذان إلى البحر ،كاقامة عالقات جديدة بيف دكؿ البمقاف
كافة مبنية عمى أسس قكمية كتاريخية ،كضماف حريتيا السياسية كاالقتصادية.
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تقريػػر مصػػيرىا مػػف أجػػؿ تكطيػػد السػػمـ داخػػؿ المجتمػػع العػػالمي ،كلػػك إف تصػريح كيمسػػكف لػػـ يحمػػؿ

إشارات كاضحة بؿ كاف يكتنفيا بعض الغمكض ،حيث اكتفػى نػص النقطػة الخامسػة بالسػعي "إلػى

حصػػكؿ احت ػراـ السػػيادة كمصػػالح الشػػعكب المسػػتعمرة التػػي يجػػب أف تمقػػى أىميػػة مماثمػػة لممطالػػب

العادلة لمحككمات" (إسماعيؿ. )120 :1986 ،

إف خطػاب الػرئيس كيمسػكف لػػـ يتضػمف عبػػارة "حػؽ الشػػعكب" ،إذ أف المػادة الخامسػػة نصػػت

عمى "تسكية حػرة عمػى أسػاس احتػراـ مبػدأ معالجػة كػؿ القضػايا المتعمقػة بالسػيادة ،مػع األخػذ بعػيف

االعتب ػػار مص ػػالح الس ػػكاف عم ػػى ق ػػدـ المس ػػاكاة م ػػع مطال ػػب الحككم ػػة الت ػػي يج ػػب تحدي ػػد مركزى ػػا"
(إسماعيؿ. )122 :1986 ،

كبعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة تػػـ إصػػدار ميثػػاؽ األطمسػػي فػػي  14آب (أغسػػطس) ،1941

حيػػث التػػزـ الػرئيس األمريكػػي ركزفمػػت كرئػػيس الػػكزراء البريطػػاني تشرشػػؿ عمػػى أنيػػـ يحترمػػكف حػػؽ
كػػؿ شػػعب فػػي اختيػػار شػػكؿ الحكػػـ الػػذم يريػػد أف يعيشػػو ،كيرغبػػكف فػػي أف تعػػاد حقػػكؽ السػػيادة
كالممارسة الحرة لمحكـ إلى أكلئؾ الذيف حرمكا منيا بالقكة (إسماعيؿ. )230 :1986 ،
ثانياً :مبدأ حق تقرير المصير في ميثاق األمم المتحدة:

إف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة فػػي الفق ػرة الثانيػػة مػػف المػػادة األكلػػى ،يصػػرح عمػػى أف مػػف أىػػداؼ

األمـ المتحدة "تطكير عالقات كدية بيف األمػـ مبنيػة عمػى احتػراـ مبػدأ المسػاكاة فػي حقػكؽ الشػعب

كحقيا في تقرير

المصير".

يالحػػظ مػػف خػػالؿ مػػا كرد فػػي ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة أنػػو لػػـ يػػتـ التعػػرض لحػػؽ الشػػعكب فػػي

تقريػػر المصػػير بتػػدقيؽ كتحميػػؿ مضػػمكنو بعمػػؽ ،بػػؿ تػػـ االكتفػػاء باإلشػػارة إليػػو بإيجػػاز فػػي بػػاب
مقاصد كأىداؼ األمـ المتحدة ،كىك ما دفع جانب مف الفقو إلى إنكار الطابع القانكني ليذا المبػدأ،
كاعتبػػاره مجػػرد مبػػدأ سياسػػي يحظػػى بقيمػػة معنكيػػة؛ كبالتػػالي ال يمكػػف كضػػعو مػػف ضػػمف المبػػادئ

القانكنية الممزمة ،خصكصان كأف الفقرة السابعة مف المادة الثانية شكمت نكعان مف المحدكدية لتطبيؽ
مبػػدأ حػػؽ الشػػعكب فػػي تقريػػر المصػػير ،عنػػدما نصػػت" :ليسػػت فػػي ىػػذا الميثػػاؽ مػػا يسػػكغ لألمػػـ
المتحدة أف تتدخؿ في الشؤكف التي تككف مف صميـ السمطاف الداخمي لدكلة ما".
 .12ضمان سيادة األجزاء التركية وإعطاء الشعوب األخرى غير التركية التي تخضع لها حق تقرير المصير ،وحرية
المركر في المضائؽ لجميع السفف بضماف دكلي.

 .13بعث الدكؿ البكلندية بحيث تضـ جميع العنصر البكلندم ،كاعطائيا منفذا إلى البحر ،كضماف استقالليا السياسي
كاالقتصادم دكليان.

 .14إنشاء عصبة األمـ كتحرير حزب شيكعي مختار.




(ميثاؽ األمـ المتحدة ،الفصؿ األكؿ ،المادة األكلى ،الفقرة الثانية).

(ميثاؽ األمـ المتحدة ،الفصؿ األكؿ ،المادة الثانية ،الفقرة السابعة).
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يالحظ مف خالؿ قراءة تحميمية لميثاؽ األمـ المتحدة ،بأف الييئة األممية لػـ تسػتطع التكفيػؽ

بيف احتراـ سيادة الدكؿ ،كالتأكيد عمى حؽ الشعكب في تقرير المصير ،كذلؾ ألف الحدكد الفاصػمة
بيف نطاقي تطبيؽ المبدأيف مف الصعب تحديدىا ،نظػ انر ألف الييئػة األمميػة حاكلػت جيػد اإلمكػاف،
مف خالؿ كضعيا لمميثاؽ ،عدـ مساس الكحدة اإلقميميػة كالسػيادة الكطنيػة لمػدكؿ ،كمػف ثػـ فقػ اررات
كتكصيات الجمعية العامة لألمـ المتحدة عالجت تطبيؽ مبدأ حؽ الشعكب فػي تقريػر المصػير مػف

جانػػب ييػػـ مناىضػػة الشػػعكب لألنظمػػة االسػػتعمارية ،بينمػػا لػػـ تعتػػرؼ بحػػؽ الشػػعكب فػػي مناىضػػة

الحككمات القائمػة حتػى ال تصػطدـ بمشػكمة االنفصػاؿ ،كمسػاس الكحػدة الكطنيػة لمػدكؿ الػكاردة فػي
الفقرة األكلى مف المادة األكلى مف الميثاؽ.

كالميثػػاؽ يؤكػػد مػػف جيػػة أخػػرل عمػػى أف إقػرار كتطبيػػؽ مبػػدأ حػػؽ تقريػػر المصػػير فػػي مجػػاؿ

العالقات الدكلية يدخؿ في إطار اختصاصات األمـ المتحدة ،ألف المػادة األكلػى فػي فقرتيػا الثانيػة
تنص عمى أف مف أىداؼ األمـ المتحدة إنماء العالقات الكدية بيف األمـ عمى أساس احتراـ المبدأ
الذم يقضي بالتسكية في الحقكؽ بيف الشعب ،كبأف يككف لكؿ منيا تقرير مصػيرىا ،ككػذلؾ اتخػاذ

التػػدابير األخػػرل المالئمػػة لتعزيػػز السػػمـ العػػالمي" ،إضػػافة إلػػى أف الييئػػة األمميػػة تمتػػزـ فػػي المػػادة

(" )55بتييئة دكاعي االستقرار كالرفاىية الضركرييف لقياـ عالقات سػممية كديػة بػيف األمػـ مؤسسػة
عم ػػى احتػ ػراـ المب ػػدأ ال ػػذم يقض ػػي بالتس ػػكية ف ػػي الحق ػػكؽ ب ػػيف الش ػػعكب ،كب ػػأف يك ػػكف مني ػػا تقري ػػر

مصيرىا".

غيػػر أف األمػػـ المتحػػدة لػػـ تشػػر بعبػػارات كاضػػحة لمضػػمكف مبػػدأ حػػؽ الشػػعكب فػػي تقريػػر

المصػير ،كتفػػادت اسػػتعماؿ أيػة عبػػارة قػػد تجعػؿ مػػف تطبيػػؽ مبػدأ حػػؽ الشػػعكب فػي تقريػػر المصػػير

يمحػػؽ مساسػان بالكحػػدة اإلقميميػػة كالسػػيادة الكطنيػػة لمػػدكؿ ،بػػؿ إف الييئػػة األمميػػة حسػػمت فػػي األمػػر
حينمػػا أكػػدت فػػي المػػادة الثانيػػة مػػف الفق ػرة السػػابعة ،بأنػػو لػػيس فػػي ىػػذا الميثػػاؽ مػػا يعطػػي لألمػػـ

المتحػػدة فػػي التػػدخؿ فػػي المجػػاؿ المحفػػكظ لمدكلػػة ،عمػػى اعتبػػار أف تطبيػػؽ مبػػدأ حػػؽ الشػػعكب فػػي
تقرير المصير يتعارض مع السيادة كالكحدة اإلقميمية لمدكلة.
ثالثاً :التوصية ()1514

إف التكص ػػية ( )1514المؤرخ ػػة ف ػػي  14ك ػػانكف األكؿ (ديس ػػمبر)  ،1960كالخاص ػػة بم ػػنح

االستقالؿ لمبمداف كالشعكب المستعمرة تعمف ما يمي:

 -1إف إخضاع الشعكب لالستعباد األجنبي كسيطرتو كاستغاللو ،يشكؿ إنكا انر لحقكؽ اإلنساف
األساسية ،كيناقض ميثاؽ األمـ المتحدة ،كيعيؽ قضية السمـ كالتعاكف العالمييف.



(ميثاؽ األمـ المتحدة ،الفصؿ التاسع ،المادة .)55
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 -2لجميع الشعكب الحؽ في تقرير مصيرىا ،كليا بمقتضى ىذا الحؽ أف تحدد بحرية مركزىا
السياسي ،كتسعى بحرية إلى تحقيؽ إنمائيا االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي.

 -3ال يجكز أبدان أف يتخذ نقص االستعداد في الميداف السياسي أك االقتصادم أك االجتماعي أك
التعميمي ذريعة لتأخير االستقالؿ.

 -4يكضع حد لجميع أنكاع األعماؿ المسمحة أك التدابير القمعية المكجية ضد الشعكب التابعة،
لتمكينيا مف الممارسة الحرة كالسممية لحقيا في االستقالؿ التاـ.

 -5يجب فك انر اتخاذ التدابير الالزمة في األقاليـ المشمكلة بالكصاية أك األقاليـ غير المتمتعة
بالحكـ الذاتي ،أك جميع األقاليـ األخرل التي لـ تنؿ بعد استقالليا ،لنقؿ جميع السمطات إلى

شعكب تمؾ األقاليـ دكف أية شركط أك تحفظات ،ككفقان إلرادتيا كرغبتيا المعرب عنيما بحرية،
دكف تمييز بسبب العرؽ أك المعتقد أك المكف ،لتمكينيا مف التمتع باالستقالؿ كالحرية كاألمف.

-6

كؿ محاكلة تستيدؼ التقكيض الجزئي أك الكمي لمكحدة القكمية كالسالمة اإلقميمية لبمد ما،

تككف متنافية كمقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة كمبادئو.

 -7تمتزـ جميع الدكؿ بأمانة كدقة أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة ،كاإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف
كىذا اإلعالف عمى أساس المساكاة كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لجميع الدكؿ ،كاحتراـ

حقكؽ السيادة كالسالمة اإلقميمية لجميع الشعكب (أعماؿ األمـ المتحدة. )125 :1990 ،

إف نص التكصية ( )1514ال يتعرض بدقة كعمؽ لمقيمة القانكنية لحػؽ الشػعكب فػي تقريػر

المص ػػير ،إذ يتض ػػمف جان ػػب كاح ػػد م ػػف تطبي ػػؽ ح ػػؽ الش ػػعكب ف ػػي تقري ػػر المص ػػير ،كيع ػػالج حال ػػة
الشػػعكب التػػي تخػػكض كفاحيػػا ضػػد السػػيطرة االسػػتعمارية كاالحػػتالؿ األجنبػػي ،كالػػنظـ العنص ػرية،
كذلؾ في نطاؽ ممارسة لحقيا في تقرير مصيرىا الذم أقره ميثاؽ األمػـ المتحػدة .كلكػف ال يعتػرؼ
ىذا النص بأم حؽ لمشعكب التي تكافح ضد القمع الداخمي ،كتقكـ بمناىضة الحككمات كاألنظمػة

القائمػػة االسػػتبدادية ،أك التػػي تنفصػػؿ عػػف كيػػاف الدكلػػة األـ ،فالتكصػػية ( )1514اعتبػػرت أف كػػؿ
محاكلة تستيدؼ المسػاس الكمػي أك الجزئػي لمكحػدة اإلقميميػة لمدكلػة ،أمػر يتنػافى كمقاصػد كأىػداؼ

األمـ المتحدة (اإلدريسي. )211 :2002 ،

إف المبػ ػػادئ التقميديػ ػػة لمقػ ػػانكف الػ ػػدكلي ىػ ػػي أسػ ػػاس المنحنػ ػػى الػ ػػذم سػ ػػمكو نػ ػػص التكصػ ػػية

) ،)1514بتناكلو المحدكد لفكرة حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا :احتراـ السيادة كالكحػدة اإلقميميػة
لكؿ دكلة ،كحظر المجػكء إلػى القػكة فػي العالقػات الدكليػة ،كمبػدأ عػدـ التػدخؿ فػي الشػؤكف الداخميػة
لمدكلة .كؿ ىػذه المبػادئ التقميديػة تبقػي الكضػع القػائـ عمػى مػا ىػك عميػو ،كتحمػي األنظمػة السػائدة

كالحككمات القائمة.

كأبعػػد الحػػدكد الحػػديث عػػف االنفصػػاؿ عػػف الػػدكؿ األـ ،ألف ممارسػػة حػػؽ تقريػػر المصػػير ال
يكػػكف إالا مػػف قبػػؿ الشػػعكب الخاضػػعة لالسػػتعمار كاالسػػتغالؿ األجنبػػي ،ككػػؿ محاكلػػة تيػػدؼ إلػػى
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الت ػػدمير .يالح ػػظ أف ن ػػص التكص ػػية ( )1514رك ػػز بق ػػكة عم ػػى المظي ػػر الخ ػػارجي لممارس ػػة ح ػػؽ
الشعكب في تقرير مصيرىا ،كالذم ييـ كفػاح كمقاكمػة الشػعكب لألنظمػة االسػتعمارية األجنبيػة ،إذ
شدد عمى أف حؽ الشعكب في تقرير المصير ىك التعبير عف إرادتيا في عدـ الخضكع لالستعمار

األجنبػػي كالسػػيطرة الخارجيػػة لمػػدلكؿ االسػػتعمارية ،كال نجػػد فػػي اإلعػػالف عبػػارات كاضػػحة لممارسػػة

الشعكب لممظير الداخمي لتقرير المصير ،أم حؽ اختيػار الشػعكب لألنظمػة السياسػية بكػؿ حريػة،
كحقيا في المقاكمة الحككمات الجائرة التي ال تتماشى مع طمكحات كآماؿ شعكبيا.

إف نطاؽ تطبيؽ ىذا الحؽ يقتصر في التكصية ( )1514عمى الشعكب الخاضعة لمكصاية

كغير المتمتعة بالحكـ الذاتي ،ككؿ الشعكب األخرل كاألقاليـ التي لـ تحصؿ عمػى اسػتقالليا بعػد،

كمػف ثػـ فالتكصػية تخاطػػب الػدكؿ األعضػاء فػػي األمػـ المتحػدة تزكيػػد الييئػة بالبيانػات كالمعمكمػػات

الكافية عف ىذه األقاليـ التي تمارس عمييا السيطرة كاالضطياد (اإلدريسي. )213 :2002 ،

فمجػػاؿ تطبيػػؽ نػػص التكصػػية ينحصػػر فػػي إقمػػيـ فكقػػو شػػعب يعػػيش تحػػت احػػتالؿ أجنبػػي،

فالدكلة األجنبية عف ىذا اإلقميـ غريبة عنو كتمارس االضطياد كاالستغالؿ ،كيعتبر الشعب المقػيـ
عم ػػى ى ػػذا اإلقم ػػيـ ش ػػعبان خاض ػػعان لمس ػػيطرة األجنبي ػػة كم ػػف حق ػػو تقري ػػر مص ػػيره ،كىك ػػذا نفي ػػـ م ػػف
مقتض ػػيات ى ػػذا اإلع ػػالف أف ال ػػدكؿ الت ػػي لي ػػا حككم ػػة معبػ ػرة كممثم ػػة لجمي ػػع فئ ػػات الش ػػعب بط ػػرؽ

شرعية ،كتتصرؼ باعتبارىا ممثمة لجميع ىذه الفئات ،ال يمكف أف تككف مكضكعان أك محالن لتدمير
كحدتيا الكطنية كسيادتيا ،أك تجرمء ىذا الكياف بدعكل ممارسة حؽ الشعكب في تقرير المصير.

كتػػنص التكصػػية فػػي فقرتيػػا السادسػػة ،بػػأف "كػػؿ محاكلػػة ىػػدفيا التػػدمير الجزئ ػي أك الكمػػي
لمكحػػدة الكطنيػػة كالتكامػػؿ اإلقميمػػي لبمػػد ،مػػا ىػػك إالا إج ػراء مخػػالؼ لميثػػاؽ يمتمػػؾ إقميم ػان حتػػى قبػػؿ

ممارسػة حقػػو فػي تقريػػر المصػير ،ىػػذه العبػػارة تيػدؼ إلػػى منػع تػػدمير الكحػدة اإلقميميػػة لمدكلػػة ،ألف
مطالبة الشعكب بحقيا في تقرير المصير يجب أف يتـ في ظؿ احتراـ سيادة الدكؿ ،كىػك مػا يفسػر

لمػػاذا جميػػع قػ اررات األمػػـ المتحػػدة المتعمقػػة بحػػؽ الشػػعكب فػػي تقريػػر المصػػير ،ال ينبغػػي أف يضػػر

بالتكامؿ اإلقميمي لمدكؿ القائمة.

لكف بالمقابؿ ،تنص التكصية في فقرتيا الثالثة بأف نقص االستعداد فػي المجػاالت السياسػية

كاالقتص ػػادية كاالجتماعي ػػة أك ف ػػي مج ػػاؿ المعمكم ػػات كالبيان ػػات ،ال ينبغ ػػي أف يتخ ػػذ ذريع ػػة بقص ػػد
تعطيػػؿ أك تػػأخير االسػػتقالؿ ،فالدكلػػة األجنبيػػة عػػف ىػػذا اإلقمػػيـ غريبػػة عنػػو كتمػػارس االضػػطياد

كاالستغالؿ ،كيعتبر الشعب المقيـ عمى ىذا اإلقميـ شعبان خاضعان لمسيطرة األجنبية كمف حقو تقرير

مصػػيره .كمػػا تطالػػب التكصػػية الػػدكؿ المسػػتعمرة أك المسػػيطرة أف تضػػع حػػدان لألعمػػاؿ العسػػكرية،
كمنع إجراءات القمع أم كاف شكميا كالمكجية ضد الشعكب الخاضعة لمسيطرة األجنبيػة ،مػف أجػؿ

السػػماح ليػػذه الشػػعكب بممارسػػة حقيػػا الكامػػؿ فػػي االسػػتقالؿ بحريػػة كبطريقػػة سػػميمة؛ كبالتػػالي فكػػؿ
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إنكػػار ليػػذه الحقػػكؽ مػػف طػػرؼ االسػػتعمار ىػػك انتيػػاؾ لحقػػكؽ اإلنسػػاف ،كمػػا يتنػػافى مػػع مقاصػػد
كمبادئ األمـ المتحدة (اإلدريسي. )214 :2002 ،

رابعاً :التوصية ( )2625الصادرة عن الجمعية العامة عام :1970

فػػي الػػذكرل الخامسػػة كالعش ػريف لقيػػاـ األمػػـ المتحػػدة عػػاـ  ،1970صػػدر اإلعػػالف المتعمػػؽ

بالعالقات الكدية بيف الدكؿ كفقان لمبادئ الميثاؽ في التكصية ( (2625التي تعمف عف سبع مبادئ

قانكنية تعتبػر تفسػي انر رسػميان لميثػاؽ األمػـ المتحػدة ،كمػف ضػمف ىػذه المبػادئ السػبعة مبػدأ المسػاكاة
بيف الشعكب ،كحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا كقاعدة أساسية كجكىرية في العالقات الدكلية كفي

تحقيؽ التعاكف كالسالـ العالمي (أعماؿ األمـ المتحدة. )126 :1990 ،

إف التكصػػية ( (2625تجػػاكزت محدكديػػة إعػػالف ( (1514الػػذم يعػػالج المظيػػر الخػػارجي

لمبدأ حؽ الشػعكب فػي تقريػر المصػير ،فالتكصػية المػذككرة تناكلػت المظيػر الػداخمي لممارسػة حػؽ

الشعكب بقكليا" :ال شيء فػي الفقػرات السػابقة يمكػف تفسػيره عمػى أسػاس أنػو يبػيح أك يشػجع فعػالن،

ما أيان كػاف ىػذا الفعػؿ إذا مػا كػاف مػف شػأنو تمزيػؽ أك تيديػد لمتكامػؿ اإلقميمػي أك الكحػدة السياسػية
أليػػة دكلػػة مسػػتقمة ذات سػػيادة تمزيق ػان جزئي ػان أك كمي ػان ،طالمػػا أنيػػا تتصػػرؼ كفق ػان لمبػػدأ المسػػاكاة فػػي
الحقكؽ ،كتعبر عف جميع طكائؼ الشعب المنتمي إلى اإلقميـ بدكف تمييز حسػب الجػنس أك الػديف

أك المكف" (الجندم )57- 56 :2003 ،كالتفسير الذم يمكف استنتاجو ىك أف الحككمة التي ال

تمثػػؿ مجمػػكع الشػػعب ،كتضػػطيد جػػزءان منػػو تعػػرض نفسػػيا لحػػؽ االنفصػػاؿ مػػف جانػػب ىػػذا الشػػعب

الػػذم يشػػعر باالضػػطياد؛ كبالتػػالي فالمطالبػػة باالنفص ػاؿ أك التمػػرد عمػػى النظػػاـ القػػائـ يصػػبح حق ػان

مشركعان كفقان لمبدأ تقرير المصير.

عػػارض الفقػػو التقميػػدم ىػػذا المنحنػػى فػػي التحميػػؿ ،عمػػى أسػػاس أف التكصػػية ( )2625ىػػي

تكميمية كتفسيرية لميثػاؽ األمػـ المتحػدة؛ كبالتػالي فالمقصػكد بحػؽ الشػعكب فػي تقريػر المصػير ىػك

مناىضة االسػتعمار ،كالتكصػية لػـ تكػف مكجيػة ضػد الػدكؿ المسػتقمة ،كيػرل ىػذا الجانػب مػف الفقػو
أف مض ػػمكف ى ػػذه التكص ػػية ال يش ػػجع عم ػػى تمزي ػػؽ أك تيدي ػػد الكح ػػدة السياس ػػية كاإلقميمي ػػة لم ػػدكؿ
المسػػتقمة ،كأف المطالبػػة باالنفصػػاؿ كالتمػػرد عمػػى الحككمػػات تتعػػارض مػػع ىػػذه المقتضػػيات ،كأف

الش ػػعكب يح ػػؽ لي ػػا ممارس ػػة تقري ػػر مص ػػيرىا حينم ػػا تتع ػػرض لالض ػػطياد األجنب ػػي كاالس ػػتبعاد م ػػف
األنظمػػة االسػػتعمارية ،كىػػك مػػا يفيػػـ بشػػكؿ كاضػػح مػػف ديباجيػػة التكصػػية" :إف إخضػػاع الشػػعكب
الستعباد أجنبي كسيطرتو كاستغاللو ،يشكؿ عقبة رئيسية في سبيؿ تحقيؽ السمـ كاألمف الدكلييف".

كم ػػف جي ػػة أخ ػػرل أش ػػار القػ ػرار ( )2631ف ػػي الفقػ ػرة الثالث ػػة كالقػ ػرار ( )91 / 31ف ػػي الفقػ ػرة

الثانية ،أف استعماؿ القكة لحرماف الشعكب مف ىكيتيا الكطنية ،يشكؿ انتياكػان لحقكقيػا غيػر القابمػة
لمتصرؼ كلمبدأ عدـ التدخؿ (الجندم. )50 :2003 ،
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كمػػا أف الق ػرار ( )2160الخػػاص بتح ػريـ المجػػكء لمقػػكة أك التيديػػد باسػػتعماليا فػػي العالقػػات

الدكلية الصادر عاـ  ،1966يشير بأف المجكء الذم يحرـ الشعكب الخاضعة لمسيطرة األجنبية مف
حقيا في تقرير المصير كالحرية كاالستقالؿ بكؿ حرية ،كمكاصمة تطكرىػا االجتمػاعي كاالقتصػادم

كالثقافي" ،كما يعمف القرار ( (35/35عف معارضة الجمعية العامة لألمـ المتحدة "ألعمػاؿ التػدخؿ
أك العدكاف أك االحتالؿ العسكرم األجنبي ،ألنيا تحكؿ دكف ممارسة شعكب في شتى أنحاء العػالـ

لحؽ تقرير المصير كغيره مف حقكؽ اإلنساف" (الغنيمي. )327 :1983 ،

إف نصكص تحريـ التدخؿ ضد الشعكب تتكخى تمكيف الشعكب مف ممارسة حقيا في تقرير

المص ػػير ،كحقي ػػا ف ػػي تحدي ػػد كض ػػعيا السياس ػػي ،كاقام ػػة نظامي ػػا االقتص ػػادم كاالجتم ػػاعي بكام ػػؿ
الحرية ،كتعتبر ىذه الحقكؽ غير قابمة لمتصرؼ سكاء تعمؽ األمػر بمناىضػة األنظمػة االسػتعمارية

األجنبية أك األنظمة السياسية القائمة عمى المستكل الداخمي.

إف فشػػؿ األمػػـ المتحػػدة فػػي تحقيػػؽ تطبيػػؽ مبػػدأ الشػػعكب فػػي تقريػػر المصػػير ،يثيػػر إشػػكالية

حؽ الشعكب في المجكء إلى استعماؿ القكة ،مف أجؿ تطبيػؽ أحػد مبػادئ القػانكف الػدكلي كىػك مبػدأ
تقرير المصير ،فالق اررات ( (2631ك ( )2160أكدت عمى اعتبار المجكء لمقكة مف طرؼ الشعكب

مش ػػركعان كال ػػدعـ كالمس ػػاعدة الت ػػي تق ػػدـ لي ػػذه الش ػػعكب تعتب ػػر أيضػ ػان مش ػػركعة (الغنيم ػػي:1983 ،

.)327
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خالصة:
إف إدراج مبػػادئ القػػانكف الػػدكلي فػػي الميثػػاؽ سػػجؿ مرحمػػة ىامػػة فػػي تطػػكر األمػػـ المتحػػدة

يمكػػف اعتبارىػػا نقمػػة نكعيػػة ،إذ اسػػتمدت ىػػذه المبػػادئ قػػكة إلزاميػػة إضػػافية ،بعػػد تحكيميػػا مػػف قكاعػػد
عرفيػػة إلػػى قكاعػػد اتفاقيػػة ،كىػػك مػػا جعػػؿ مبػػادئ منػػع التػػدخؿ فػػي الشػػؤكف الداخميػػة ،كالمسػػاكاة فػػي
الس ػػيادة كمن ػػع اس ػػتخداـ الق ػػكة كح ػػؽ تقري ػػر المص ػػير كحماي ػػة حق ػػكؽ اإلنس ػػاف مرجعي ػػة لييئ ػػة األم ػػـ

المتحدة في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف.

كعمى ضكء ما سبؽ ،يتضػح أف الكثيػر مػف المكاثيػؽ كالقػ اررات لممنظمػات الدكليػة كاإلقميميػة

نصت عمى "مبدأ عدـ التػدخؿ" فػي الشػؤكف الداخميػة لمػدكؿ ،كأيضػان تػـ التأكيػد عمػى ىػذا المبػدأ فػي

القػ ػ اررات الص ػػادرة ع ػػف القض ػػاء ال ػػدكلي ،مث ػػؿ محكم ػػة الع ػػدؿ الدكلي ػػة كالمحكم ػػة الجنائي ػػة الدكلي ػػة،
باعتباره مف المبادئ كالقكاعد العرفية كأنو قاعدة آمرة ،ال يجكز مخالفتيا أك االتفاؽ عمى مخالفتيا،

أماـ مبدأ المساكاة بيف الدكؿ.

كبالرغـ مػف الػنص عمػى مبػدأ عػدـ التػدخؿ فػي المكاثيػؽ المنشػئة كقػ اررات المنظمػات الدكليػة
كاإلقميميػػة كأحكػػاـ محػػاكـ القضػػاء الػػدكلي ،إالا أننػػا نجػػد أف ىنػػاؾ اسػػتثناءات عمػػى ىػػذا المبػػدأ منيػػا
التدخؿ لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف كفقان لمفصؿ السابع ،كالتدخؿ في حالة الدفاع الشرعي ،كاألمػف

الجمػاعي ،كالتػي يكػػكف فييػا العمػؿ مشػػركع ،كال يمكػف أف تكػكف ىػػذه االسػتثناءات أعمػاؿ مشػػركعة
إالا إذا اتصفت كاحتكمت بالشرعية الدكلية.
إضافة إلى ذلؾ ،يكجد ازدياد في االستثناءات الكاردة عمى مبدأ عدـ التػدخؿ الػذم يمكػف أف

ػاء عمػى طمػب أك (دعػكل) ،كالتػدخؿ
يمبس ثكب الشرعية الدكليػة كالتػدخؿ ضػد التػدخؿ ،كالتػدخؿ بن ن
دفاعان عف الذات كحؽ البقاء ،كالتدخؿ في حالة الثكرة أك الحرب األىمية ،كالتدخؿ الدكلي اإلنساني
كمتابعة القضايا المتعمقة بفكرة الحرية كالديمكقراطية كاالنتخابات كحقكؽ اإلنساف .عالكة عمى ذلؾ

يالحظ أف الميثاؽ األممي يحمؿ في طياتو العديد مف المفػاىيـ الغامضػة التػي تنطػكم عمػى أىميػة
كخطػػكرة فػػي آف كاحػػد كالسػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف كالعػػدكاف كاالختصػػاص الػػداخمي ،التػػي تمػػنح لمقػػكل

الكبرل فرصة فرض التأكيالت المنحرفة كاالجتيادات المصمحية.

كما أف األمـ المتحدة عبر ميثاقيا احترمت مبدأ السيادة الكطنيػة الػذم كػاف كيجػب أف يبقػى

الدعامة األكلى لمنظاـ الدكلي الحديث كالمعاصر ،انسػجامان مػع نػص البنػد األكؿ مػف المػادة الثانيػة
في الميثاؽ .كما التأكيد في البند الرابع منيا عمى كجكب االلتزاـ بعدـ استعماؿ القكة أك استخداميا

ضػػد سػػالمة األ ارضػػي كاالسػػتقالؿ السياسػػي أليػػة دكلػػة ،سػػكل مػػف بػػاب اإلق ػرار الصػريح بمحػػددات
التحرؾ الدكلي المشركع كالمقبكؿ مف خالؿ الفصؿ السابع.

كمػػا يتضػػح أف الييئػػة األمميػػة بحسػػب الػػنص الػكارد فػػي الميثػػاؽ ،أكػػدت عمػػى تعزيػػز احتػراـ

حقػػكؽ اإلنسػػاف كالحريػػات األساسػػية لجميػػع األفػراد كالجماعػػات دكنمػػا تمييػػز أك تفرقػػة ،اسػػتنادان إلػػى
11

البند الثالث مف المػادة األكلػى .كىػي لػذلؾ تنػادم بم ارعػاة الحػؽ فػي تقريػر المصػير لكافػة الشػعكب

كاألمـ ،كتقر بو في البند الثػاني مػف المػادة ذاتيػا ،كمػا عمػدت الييئػات المختصػة فييػا إلػى تطػكير
ىذه النظرية تػدريجيان ،إذ لػـ تعػد محصػكرة بمبػدأ االسػتقالؿ الػكطني فػي مجػاؿ العالقػات الخارجيػة،
كتمكنت مف إقرار مبدأ الشرعية الديمكقراطية ،أك أقمو التأكيد عميػو فػي أكثػر مػف قضػية ،فػي إشػارة

إلى البعد الداخمي لتقرير المصير.

كفي مقابؿ ذلؾ ،لقػد جػاءت صػيغة اسػتخداـ القػكة كػإجراء قمعػي مسػتندة إلػى أحكػاـ الفصػؿ

السػػابع مػػف الميثػػاؽ ،لمكاجيػػة حػػاالت اإلخػػالؿ بالسػػمـ كاألمػػف ،أك تيديػػد السػػمـ كاألمػػف ،أك ادعػػاء
بحالػػة مػػف حػػاالت التػػدخؿ اإلنسػػاني  ،كمػػا منحػػت أحكػػاـ الفصػػؿ السػػابع مجمػػس األمػػف سػػمطات

تقديريػػة كاسػػعة فػػي سػػياؽ ميمتػػو األكلػػى المتعمقػػة بحفػػظ السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف أك إعادتيمػػا إلػػى

نصابيما ثانية ،سكاء في التكييؼ القانكني لممكقؼ أك النزاع الدكلي ( فحصو كتدقيقو) ،أك في نكع
كطبيع ػة كحجػػـ اإلج ػراءات المتخػػذة إزاءه ،كعمػػى الػػرغـ مػػف أف م ػكاد الفصػػؿ السػػابع قػػد خمػػت مػػف
كجكد أية نصكص تقيد مف سمطات مجمس األمف الممنكحة بمكجبو ،بؿ كأية رقابة مػف نػكع مػا ق ػػد

تستفاد ضمنان مػػف طبيعة اإلجراءات كالتدابير المتخذة طبقان لمفصؿ السابع نفسو.
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انفصم انثانث

األمم ادلتحدة وحفظ األمن وانسهم يف
ادلنطمت انعربيت

 مقدمة
 المبحث األول :الدبموماسية الوقائية وصنع وحفظ وفرض وبناء السالم
 المبحث الثاني :األمم المتحدة والحرب عمى العراق

 المبحث الثالث :األمم المتحدة وحقوق الشعب الفمسطيني
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مقدمة:
لقد أنشئت األمـ المتحدة كييئة عالمية لحماية الشعكب مف كيالت الحػركب ،كلمحفػاظ عمػى

السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف بمػػا يحقػػؽ االسػػتقرار كالتنميػػة؛ لػػذا كػػاف ىػػدؼ الحفػػاظ عمػػى الس ػمـ كاألمػػف
الػػدكلييف مػػف أىػػـ األىػػداؼ التػػي قامػػت عمييػػا األمػػـ المتحػػدة .مػػع ذلػػؾ لػػـ يمنػػع ىػػذا مػػف أف يكاجػػو
العالـ صراعات كحركب ،رافقت األمـ المتحدة في كؿ مراحؿ تككيف النظاـ الػدكلي ،إذ كػاف لنيايػة

الحرب البػاردة دك انر فػي تغيػر طبيعػة الصػراعات التػي أكجبػت عمػى األمػـ المتحػدة تفعيػؿ دكرىػا فػي
الحفػػاظ عمػػى السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف عبػػر آليػػات جديػػدة تكاكػػب ىػػذا التحػػكؿ ،فكانػػت الدبمكماسػػية

الكقائي ػػة كاح ػػدة م ػػف تم ػػؾ اآللي ػػات الت ػػي تعتم ػػد عم ػػى معالج ػػة ج ػػذكر األزم ػػات قب ػػؿ أف تتح ػػكؿ إل ػػى
صراعات كحركب ،إذ يتركػز عمػؿ الدبمكماسػية الكقائيػة عمػى منػع نشػكب النػزاع أكالن ،كالعمػؿ عمػى
تطكيقو كمنعو مف االنتشار ،تمييدان إليجاد الحمكؿ المناسبة لو .

لق ػ ػػد كان ػ ػػت حربػ ػ ػا الخم ػ ػػيج األكل ػ ػػى ( ،)1988-1980كالثاني ػ ػػة ( )1991-1990معي ػ ػػاريف

حقيقي ػػيف الكتش ػػاؼ م ػػدل ق ػػدرة األم ػػـ المتح ػػدة كالمنظم ػػات اإلقميمي ػػة ف ػػي من ػػع ح ػػدكث ى ػػذه األزم ػػة

كاجياضػػيا أك منػػع تصػػاعدىا ،فمقػػد كضػػعت أزمػػة احػػتالؿ الككيػػت ،األمػػـ المتحػػدة أمػػاـ امتحػػاف
صػػعب كتحػ وػد حقيقػػي عنػػدما أخفقػػت فػػي منػػع حػػدكث األزمػػة ،كلػػـ تػػتمكف مػػف منػػع تصػػاعدىا ،كمػػا
شػػاركت ظػػركؼ دكليػػة عديػػدة فػػي إخفػػاؽ األمػػـ المتحػػدة فػػي منػػع حػػرب الخمػػيج الثانيػػة رغػػـ الجيػػكد

التػػي بػػذلتيا الحتػكاء األزمػػة العراقيػػة ،كبنػػاء السػػالـ ،كمنػػع عػػكدة الصػراع العسػػكرم ،كتخفيػػؼ آثػػار
كت ػػداعيات تم ػػؾ األزم ػػة عم ػػى الش ػػعب الع ارق ػػي ،عب ػػر إص ػػدارىا ع ػػدد م ػػف القػ ػ اررات كالمس ػػاىمة ف ػػي
تنفيػػذىا ،بػػالرغـ مػػف ىيمنػػة الكاليػػات المتحػػدة عمػػى الييئػػة األمميػػة .فمػػا ىػػي أىػػـ المعكقػػات التػػي

كاجيت األمـ المتحدة لتسكية تمؾ األزمة كىذا سيككف محكر المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ.

كما أخفقت األمـ المتحدة فػي حػؿ الصػراع العربػي اإلسػرائيمي المػزمف الػذم نػتج عػف النكبػة

الفمسطينية في عاـ  ،1948كمف ثـ العدكاف اإلسرائيمي عمى األراضي العربية في حزيراف (يكنيػك)
 ،1967كالذم أصدر عمى إثره مجمس األمف الدكلي ق ارره رقـ ( )242في تشريف الثػاني (نػكفمبر)
 ،1967كالقاض ػػي ب ػػإلزاـ إسػ ػرائيؿ االنس ػػحاب إل ػػى ح ػػدكد م ػػا قب ػػؿ الخ ػػامس م ػػف حزيػ ػراف (يكني ػػك)
 ،1967كال زاؿ الصراع مستم انر كقائمان حتى المحظة.

كعمى ضكء ما سبؽ ،سػيتناكؿ ىػذا الفصػؿ المعنػكف بػ ػ " األمػـ المتحػدة كحفػظ األمػف كالسػمـ

في المنطقة العربية" مفيكـ الدبمكماسية الكقائية كمياميا عمى الصعيديف الدكلي كاإلقميمي في حؿ
األزمػػات الدكليػػة ،كفػػي حفػػظ األمػػف كالسػػمـ الػػدكلييف ،عػػالكة عمػػى دكر األمػػـ المتحػػدة فػػي معالجػػة

األزمة العراقية كالق اررات التػي اتخػذتيا بشػاف العػراؽ كالمسػار السياسػي الػذم انتيجتػو فػي معالجتيػا
لألزمة  ،كاألسباب التي حالت دكف منع الحرب عمى العراؽ  ،إضافة إلى ذلػؾ دكر األمػـ المتحػدة
فػػي دعػػـ حقػػكؽ الشػػعب الفمسػػطيني غيػػر قابمػػة لمتصػػرؼ فػػي تقريػػر مصػػيره كاقامػػة دكلتػػو المسػػتقمة
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كعكدة الجئيو إلى ديارىـ التي ىجركا منيا عاـ  ،1948كأسباب عدـ كضػع قػ اررات األمػـ المتحػدة

الصادرة عنيا بشأف القضية الفمسطينية أك إنياء الصراع القػائـ منػذ  68عامػان مكضػع التنفيػذ ،كمػا
سػػيتناكؿ المبحػػث عضػػكية دكلػػة فمسػػطيف فػػي األمػػـ المتحػػدة كدكر الجمعيػػة العامػػة فػػي دعػػـ ىػػذا

التكجو ،مف خالؿ االعتػراؼ بدكلػة فمسػطيف دكلػة عضػك م ارقػب فػي األمػـ المتحػدة ،كالكقػكؼ عمػى

طبيعة الػدكر الػذم لعبتػو لحمايػة الالجئػيف الفمسػطينييف ،مػع انعػداـ األمػف فػي البيئػة التػي يعيشػكف
فييػػا فػػي سػػكريا التػػي باتػػت أرض ص ػراع داميػػة تسػػببت فػػي نػػزكح الماليػػيف مػػف السػػكرييف ،ككػػذلؾ

مئات اآلالؼ مف الالجئيف الفمسطينييف إلى الدكؿ المجاكرة بحثان عف مالذ آمف.

وقد تم تقسيم الفصل إلى ثالثة مباحث ،يتناول كل مبحث زاوية من ىذه القضايا عمى

النحو التالي:

المبحث األول :الدبمكماسية الكقائية كصنع كحفظ كفرض كبناء السالـ.
المبحث الثاني :األمـ المتحدة كالحرب عمى العراؽ.

المبحث الثالث :األمـ المتحدة كحقكؽ الشعب الفمسطيني.
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المبحث األول
الدبموماسية الوقائية وصنع وحفظ وفرض وبناء السالم
خض ػػعت إدارة الن ازع ػػات الدكلي ػػة خ ػػالؿ مرحم ػػة الح ػػرب الب ػػاردة لتكجي ػػو ال ػػدكلتيف العظمي ػػيف،
حس ػػب مص ػػالحيا السياسػػػية كاأليديكلكجي ػػة كرىاناتيػ ػػا االس ػػتراتيجية ،كانعك ػػس ذل ػػؾ عم ػػى المنػػػتظـ

الػػدكلي ،ممػػثالن فػػي ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة ،التػػي بػػدت عػػاجزة عػػف التصػػدم لمظػػاىر اإلخػػالؿ بالسػػمـ
كاألمػػف الػػدكلييف ،لكػػف انتيػػاء الحػػرب البػػاردة كدخػػكؿ العالقػػات الدكليػػة مرحمػػة مػػا عػػرؼ بالنظػػاـ

ال ػػدكلي الجدي ػػد ،بم ػػا حمم ػػو م ػػف تب ػػدؿ ن ػػكعي ف ػػي نم ػػط الصػ ػراعات كالن ازع ػػات المي ػػددة لالس ػػتقرار
العالمي ،جعؿ الميتميف كالفػاعميف فػي حقػؿ العالقػات الدكليػة يتكصػمكف إلػى صػيغة متجػددة إلدارة
الصػراعات الدكليػػة اصػػطمح عمييػػا بالدبمكماسػػية الكقائيػػة .فمػػاذا تعنػػي الدبمكماسػػية الكقائيػػة كمػػا ىػػك

إطارىا التاريخي

أوالً :تعريف الدبموماسية الوقائية

لعػػؿ أشػػير تعريػػؼ لمدبمكماسػػية الكقائيػػة كأىميػػا مػػف الناحيػػة األكاديمي ػة ،ىػػك الػػذم تضػػمنو

تقريػػر األمػػف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة األسػػبؽ "بطػػرس غػػالي" المرفػػكع إلػػى مجمػػس األمػػف بتػػاريخ 17

حزيراف (يكنيك)  ،1992بناء عمى دعكة مجمس األمػف المتضػمنة فػي بيانػو المػؤرخ فػي  31كػانكف
الثاني (يناير)  ،1992لدل اختتاـ اجتماعو الذم انعقد ألكؿ مرة فػي تاريخػو عمػى مسػتكل رؤسػاء
ال ػػدكؿ كالحككم ػػات .فالنقط ػػة العش ػػركف م ػػف تقري ػػر األم ػػيف الع ػػاـ ت ػػنص عم ػػى اتص ػػاؿ مص ػػطمحات

الدبمكماس ػػية الكقائي ػػة ،كص ػػنع الس ػػمـ ،كحف ػػظ الس ػػالـ ،أح ػػدىا ب ػػاآلخر بص ػػكرة ال تتجػ ػ أز (الخزن ػػدار،

: )26 :2011

الدبمكماس ػػية الكقائي ػػة :ى ػػي العم ػػؿ ال ارم ػػي إل ػػى من ػػع نش ػػكء منازع ػػات ب ػػيف األطػ ػراؼ ،كمن ػػع

تصاعد المنازعات القائمة كتحكليا إلى صراعات ،ككقؼ انتشار ىذه الصراعات عند كقكعيا.

أ -ص ػػنع الس ػػمـ ى ػػك العم ػػؿ ال ارم ػػي إل ػػى التكفي ػػؽ ب ػػيف األطػ ػراؼ المتعادي ػػة ،ال س ػػيما ع ػػف طري ػػؽ
الكسائؿ السممية مثؿ تمؾ التي ينص عمييا الفصؿ السادس مف ميثاؽ األمـ المتحدة.

ب -حفػػظ السػػالـ ىػػك نشػػر قػكات تابعػػة لألمػػـ المتحػػدة فػػي الميػػداف ،كذلػػؾ يػػتـ اآلف بمكافقػػة جميػػع
األطراؼ المعنية ،كيشػمؿ عػادة اشػتراؾ أفػراد عسػكرييف ك  /أك أفػراد مػف الشػرطة تػابعيف لألمػـ

المتحػػدة ،ككثيػ انر مػػا ينطػػكم ذلػػؾ عمػػى اشػػتراؾ مػػكظفيف مػػدنييف أيضػان .كحفػػظ السػػالـ ىػػك سػػبيؿ
صنع السمـ ،كما ىك كسيمة لتكسيع إمكانيات منع نشكب المنازعات.
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إضػػافة إلػػى العناصػػر الثالثػػة السػػابقة ،أضػػاؼ "بطػػرس غػػالي" اجتيػػادان منػػو ،عنص ػ انر رابع ػان

سماه بنػاء السػمـ بعػد انتيػاء الصػراع ،أم العمػؿ عمػى تحديػد كدعػـ اليياكػؿ التػي مػف شػأنيا تعزيػز
كت ػػدعيـ الس ػػمـ لتجن ػػب الع ػػكدة إل ػػى حال ػػة النػ ػزاع .كاذا كان ػػت الدبمكماس ػػية الكقائي ػػة ترم ػػي إل ػػى ح ػػؿ

المنازعػػات قبػػؿ نشػػكب العنػػؼ ،فػػإف صػػنع السػػمـ كحفػػظ السػػالـ ضػػركرياف لكقػػؼ الص ػراع كحفػػظ

السالـ بعد تحقيقو ،كىما يعززاف –في حالة نجاحيما –فرصة بناء السمـ بعػد انتياء الصػراع ،كىػذا
مػا قد يحكؿ دكف نشكب العنؼ مف جديد بيف األمـ كالشعكب.



إف الدبمكماسػػية الكقائيػػة ،ىػػي العمػػؿ ال ارمػػي إلػػى منػػع نشػػكب منازعػػات بػػيف األطػراؼ ،كمنػػع

تصػػاعد المنازعػػات القائمػػة كتحكليػػا إلػػى ص ػراعات ،ككقػػؼ انتشػػار ىػػذه الص ػراعات عنػػد كقكعيػػا.

كمياـ الدبمكماسية الكقائيػة يمكػف أف يتكالىػا األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة شخصػيا ،أك عبػر مجمػس

األمػ ػػف ،أك الجمعيػ ػػة العامػ ػػة ،أك عبػ ػػر الككػ ػػاالت كالب ػ ػرامج المتخصصػ ػػة لألمػ ػػـ المتحػ ػػدة ،أك عبػ ػػر
المنظمػػات اإلقميميػػة ،كمكضػػكعيا لػػـ يعػػد يقتصػػر عمػػى الص ػراعات بػػيف الػػدكؿ ،بػػؿ يشػػمؿ أيضػػا

الصراعات المحمية الداخمية ،عمى اعتبار أف الدبمكماسية التقميدية لـ تكف تكلي اىتمامػان يػذكر ليػذا
النكع مف الصراعات ،كعمى اعتبار كذلؾ أف ىذا النكع مف الصراعات ىك الذم أصػبح ييػدد أكثػر

االستقرار العالمي في مرحمة ما بعد الحرب الباردة (اليزاط.(379: 2009 ،

كثمة تعريؼ آخػر لمدبمكماسػية الكقائيػة كرد فػي تقريػر معيػد كػارنجي لمسػالـ ،جػاء فيػو أف :

"الدبمكماسية الكقائية ىي ىدؼ إلجراءات كقائية ،أك كسيمة كقائية لمنع ظيػكر الصػراعات العنيفػة،
أك منػ ػػع الص ػ ػراعات الجاريػ ػػة مػ ػػف انتشػ ػػارىا ،أك منػ ػػع إعػ ػػادة ظيػ ػػكر العنػ ػػؼ فػ ػػي ىػ ػػذه الص ػ ػراعات

"(الخزندار. )32 :2011 ،

كعرفت الدبمكماسية الكقائية كذلؾ بأنيا" :أفعاؿ بناءة يتـ المجكء إلييا لتجنب تيديد محتمػؿ،

أك تجن ػػب اس ػػتخداـ الق ػػكة المس ػػمحة م ػػف قب ػػؿ األطػ ػراؼ المتنازع ػػة ف ػػي خ ػػالؼ سياس ػػي ،إني ػػا الفع ػػؿ

المتماسؾ كالممنيج كالمخطط كالمبرمج زمنيان ،الذم تقكـ بو الحككمات كالمجتمع المدني بمستكياتو
المختمفػة لمنػػع الصػراعات العنيفػػة ،كأف إجػراءات المنػػع الكقػػائي لألزمػػات يػػتـ القيػػاـ بيػػا إمػػا قبػػؿ أك

أثناء أك بعد الصراعات" .إنيا بعبارة أخرل" ،عمميػة إجرائيػة ذات إطػار مرحمػي أك زمنػي؛ كبالتػالي
فإف منع الصراع ىك إجراء استباقي ،أك استراتيجية بنيكية متكسػطة كطكيمػة المػدل ،يقػكـ بيػا عػدد

متنػكع مػػف الفػاعميف بيػػدؼ تحديػػد كتييئػة الظػػركؼ المناسػػبة ،لبنػاء بيئػػة أمنيػة دكليػة مسػػتقرة كقابمػػة
لمتكقع (الخزندار. )30 :2011 ،

أخي انر ،نشير إلى أف بعض البػاحثيف قػد تكسػعكا فػي مفيػكـ الدبمكماسػية الكقائيػة ،لتعنػي بكػؿ

بسػػاطة جميػػع اإلجػراءات كالمسػػاعي السػػممية لحػػؿ المنازعػػات الدكليػػة ،كمػػا تػػنص عمػػى ذلػػؾ المػػادة


البند ( )21مف خطة لمسالـ "نص التقرير الذم رفعو األميف العاـ األممي السابؽ بطرس بطرس غالي إلى مجمس األمف

بتاريخ  ،1992/06/17بناء عمى تكصية المجمس في اختتاـ اجتماعو بتاريخ .1992/01/31
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( )33مف ميثاؽ األمـ المتحدة .فالدبمكماسية الكقائية حسػب ىػذا المنظػكر" ،ىػي المعالجػة السػممية
التي تتـ مف خالؿ عمميػة التفػاكض بػيف الػدكؿ لتسػكية أم نػزاع بينيػا ،ككػذا المسػاعي كاإلجػراءات

التػػي تقػػكـ بيػػا أيػػة دكلػػة أك أيػػة ىيئػػة إقميميػػة أك دكليػػة ،بيػػدؼ منػػع نشػػكب الن ازعػػات بػػيف الكحػػدات

الدكليػػة ،كمنػػع تصػػاعد المنازعػػات القائمػػة ،كالحيمكلػػة دكف تحكليػػا إلػػى ص ػراعات ،كحصػػر انتشػػار
األخيػرة عنػػد كقكعيػػا ،كيمكػػف أف تشػػمؿ ىػذه المسػػاعي كاإلجػراءات :المفاكضػػة كالتحقيػػؽ كالكسػػاطة

كالتكفيؽ كالتحكيـ كالتسكية القضائية "(مصباح. )125 :1999 ،

كعمػػى صػػعيد آخػػر احتػػؿ مفيػػكـ الدبمكماسػػية الكقائيػػة مكانػان مرمكقػان فػػي الد ارسػػات المعاصػرة

ككسػػيمة فعالػػة لػػيس فقػػط لالستشػػعار المبكػػر ،كلكػػف أيضػػا لالسػػتجابة الحازمػػة ،كاحت ػكاء األزمػػات

الكامنة (ىكيدم. )132 :1997 ،

كيشػػير الػػدكتكر قػػدرم حفنػػي ،إلػػى أف" :الدبمكماسػػية الكقائيػػة" كفقػان لمفكػػر المعاصػػر ،تقتضػػي

تطكير ما يطمؽ عميو "ثقافة الكقاية" كالتي ينبغي أف يتزكد بيا الدبمكماسي في عالـ اليػكـ ،كتشػمؿ

تمػػؾ الثقافػػة عػػدة مككنػػات؛ منيػػا :إنيػػا ينبغػػي أف تشػػمؿ نظم ػان لمػػا أطمػػؽ عميػػو اإلنػػذار الحضػػارم

المبكر؛ بمعنى التقاط كتفسير النذر األكلى التي تنبئ بػأف ثمػة انفجػا انر متكقعػان ،أك عمػى حػد تعبيػره

"ضػػركرة ت ػكافر عيػػكف كآذاف سػػيككلكجية اللتقػػاط تمػػؾ النػػذر المبك ػرة" (لكرينػػي .)25 :2006 ،كمػػا
تشير بعض الدراسات إلى أىمية الدبمكماسػية الكقائيػة ،ذلػؾ أف الفشػؿ فػي احتػكاء األزمػات الكامنػة
يجعمنا بصدد حالة الفرص الضائعة فيما يتصؿ بصنع السالـ.
ثانياً :اإلطار التاريخي لمفيوم الدبموماسية الوقائية

ىػػذا اإلطػػار ىػػك الػػذم أشػػار إليػػو بإسػػياب مينػػدس الدبمكماسػػية الكقائيػػة "بطػػرس غػػالي" فػػي

خطتو لمسالـ تحت عنكاف" :الظركؼ الدكلية المتغيرة" ،كالتي شرحيا في النقػاط مػف  8إلػى  19مػف

تقريره.

لقػد ظيػر المفيػػكـ كتػـ تداكلػو صػػحفيان كسياسػيان كأمنيػان ،رسػميان كشػعبيان كأكاديميػان ،مباشػرة بعػػد

التحكالت العميقة التي مست ىيكؿ كقيـ النظػاـ الػدكلي خػالؿ نيايػة الثمانينيػات كبدايػة التسػعينيات

مف القرف العشريف ،ىذه الفترة المفصمية في تاريخ العالقات الدكلية كالتػي تميػزت عمػى الخصػكص
بما يمي:

 تفكيؾ جدار برليف ،رمز الحرب الباردة كالصراع بيف الشرؽ كالغرب. تفكؾ المعسكر الشرقي كحؿ ذراعو العسكرية حمؼ كارسك. انفراط عقد االتحاد السكفياتي. -اندالع أزمة الخميج.

 -انييار الدكلة في الصكماؿ.
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 -نشكب الصراع العرقي في يكغكسالفيا.

ىػػذه الظػػركؼ كغيرىػػا ،اسػػتغمتيا اإلدارة األمريكيػػة لةعػػالف عػػف مػػيالد نظػػاـ دكلػػي جديػػد،

تسكد فيو مبادئ الحرية كالمساكاة ،كالسالـ كالعدالة فػي تكزيػع مػكارد المجتمػع الػدكلي ،كاحتػراـ ركح

القانكف الدكلي.

كلكي تعطي ليذا المفيكـ مصداقية كاستحسػانان خاصػة مػف لػدف دكؿ الجنػكب ،ربطتػو الػدكؿ

الغربيػػة بييئػػة األمػػـ المتحػػدة ،كخاصػػة بالػػدكر الػػذم يجػػب أف يضػػطمع بػػو مجمػػس األمػػف فػػي حفػػظ

عب ػر عنػػو ال ػرئيس األمريكػػي "جػػكرج بػػكش" األب أثنػػاء
السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف ،كىػػك المكقػػؼ الػػذم ٌ
حػػرب الخمػػيج الثانيػػة (كػػانكف الثػػاني (ينػػاير)  /شػػباط (فب اريػػر)  ،)1991كمػػا تػػـ تأكيػػده فػػي البيػػاف
الختػػامي الصػػادر عػػف مجمػػس األمػػف بتػػاريخ  31كػػانكف الثػػاني (ينػػاير)  ،1992حيػػث كرد ضػػمف

البياف بأنو يجب أف تقكـ األمـ المتحدة بدكر رئيسي في ىذه المرحمة الحاسػمة ،مػع ضػركرة تعزيػز
كتحسيف أدائيا لزيادة فعاليتيا (مطيع. )57 :2013 ،

كىك األمر الذم ترجمو "بطرس غالي" في خطتو لمسالـ في النقطة الثانية ،حيث جاء فييا:

"أف عقكد الخصكمة التي انتابت العالـ أثناء الحرب الباردة قد حالػت دكف تحقيػؽ اليػدؼ األساسػي
لممنظمة؛ كلذا فإف اجتماع القمة في كانكف الثػاني (ينػاير)  ،1992إنمػا كػاف إلعػادة تأكيػد االلتػزاـ
عمػػى أعمػػى المسػػتكيات ،كبشػػكؿ لػػـ يسػػبؽ لػػو مثيػػؿ بمقاصػػد الميثػػاؽ كمبادئػػو .كفػػي النقطػػة الثالثػػة،

قاؿ "غالي" :إف تنامي االقتناع لدل األمـ المتحدة ،كبيرىػا كصػغيرىا ،بػأف الفرصػة قػد سػنحت مػف
جديد لتحقيؽ أىداؼ الميثاؽ العظيمة :أمـ متحدة قادرة عمى صكف السػمـ كاألمػف الػدكلييف ،ككفالػة

العدالة كحقكؽ اإلنساف ،كالقياـ كما جاء في الميثاؽ ،بتعزيز الرقي االجتماعي كرفع مستكل الحياة
في جك مف الحرية أفسح ،كبأف ىذه فرصة يجب أالا تيدر ،كيجػب أالا تسػمح أبػدان بػأف تعػكد الييئػة

األممية إلى حالة الشمؿ التي أصابتيا لحقبة مف الزمف سمفت" (نافعة. )373 :1995 ،

كفػػي النقطػػة الخامسػػة ،يقػػكؿ األمػػيف العػػاـ بػػأف" :مصػػادر الن ػزاع كالحػػرب منتش ػرة كعميقػػة،

كيتطمػػب الكصػػكؿ إلييػػا بػػذؿ قصػػارل جيػػدنا لتعزيػػز احت ػراـ حقػػكؽ اإلنسػػاف كالحريػػات األساسػػية،
كالني ػػكض المتكاص ػػؿ بالتنمي ػػة االقتص ػػادية كاالجتماعي ػػة م ػػف أج ػػؿ تعم ػػيـ االزدى ػػار ،كم ػػا يتطم ػػب

التخفيؼ مف المعاناة كالحد مف كجكد كاستعماؿ األسمحة "(نافعة. )374 :1995 ،

انطالقان مما سبؽ ،يتضح أف ظيكر مفيكـ الدبمكماسػية الكقائيػة ارتػبط بمرحمػة نيايػة الحػرب

الباردة ،فمقد أدرؾ صناع القرار الدكلي كمنيـ ىيئة األمـ المتحػدة ،أف مصػادر تيديػد السػمـ الػدكلي
لـ تعد ىي القكل العظمى التي تمتمؾ أضخـ الترسانات العسكرية التقميديػة كاالسػتراتيجية كالنككيػة،

كمػا أف الصػراع األيػػديكلكجي قػد تػكارل إلػى الخمػػؼ ليفسػح المجػاؿ أمػػاـ نػكع مػػف التعػاكف السياسػػي
كاالقتصػػادم كالعسػػكرم ،إضػػافة إلػػى اإلحسػػاس العػػارـ بالنصػػر الػػذم انتػػاب المعسػػكر الغربػػي ،إذ

سارعت القكل الغربية مستغمة المناخ الدكلي إلى فرض أجندتيا عمى المنتظـ الدكلي ،مستغمة ىيئة
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األمـ المتحدة التي كانت في أمس الحاجػة إلػى مػف يكقظيػا مػف سػباتيا العميػؽ الػذم الزميػا طيمػة

مرحمة الحرب الباردة.

إف مصادر التيديد لـ تعد تػأتي مػف الشػرؽ ،بػؿ مػف دكؿ الجنػكب المثقمػة بػاليمكـ السياسػية

كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية ،كالتػػي تشػػكؿ التربػػة الخصػػبة لػػزرع كنمػػك اإلحسػػاس بػػالقير كاالسػػتالب،

كبالتالي كجب تكقػع مختمػؼ ردكد الفعػؿ الميػددة لمسػمـ العػالمي ،خاصػة فػي ظػؿ انييػار مؤسسػات
الدكلة أك فشؿ الدكلة ذاتيا في النيكض بمياميا.
ثالثاً :عناصر الدبموماسية الوقائية

يمكف النظر إلى الدبمكماسية الكقائيػة مػف زاكيتػي نظػر مختمفتػيف كلكنيمػا متكػاممتيف :النظػرة

الشمكلية أم فمسفة الدبمكماسية الكقائية أك جانبيا النظرم ،ثـ النظرة الخاصة أم مختمؼ العمميات
اإلجرائية الكفيمة بتطبيؽ فمسفة الدبمكماسية الكقائية إلى أرض الكاقع.

 .1المنظور الشمولي لمدبموماسية الوقائية

الدبمكماسية الكقائية كما جاء في النقطة العشريف مف خطة السالـ ،ىي ":العمؿ الرامي إلػى
منػػع نشػػكب منازعػػات بػػيف األط ػراؼ ،كمن ػػع تصػػاعد المنازعػػات القائمػػة كتحكليػػا إلػػى صػػراعات،
ككقػػؼ انتشػػار ىػػذه الص ػراعات عنػػد كقكعيػػا ،كىػػي تتكامػػؿ مػػع مفػػاىيـ أخػػرل ال تقػػؿ أىميػػة ىػػي:

صنع السمـ ،كحفظ السالـ ،كبناء السمـ".

كيمكػػف التمييػػز داخػػؿ الدبمكماسػػية الكقائيػػة بػػيف عػػدة مسػػتكيات تبع ػان لمجيػػة المككػػكؿ إلييػػا

تفعيميا ،أك حسب نطاقيا الجغرافي ،أك مدل كثافة العمميات اإلجرائية التي تتطمبيا ،لكف يظؿ أىـ
تمييػػز ىػػك الػػذم يقسػػميا حسػػب المػػدل الزمنػػي الػػذم يسػػتغرقو تفعيػػؿ ىػػذه الدبمكماسػػية لمنػػع نشػػكب
النزاع المسمح ،كمف ثـ يمكف التمييز حسب ىذا المعيار بيف نكعيف مػف الدبمكماسػية الكقائيػة ،ىمػا

(مصباح:)129-127 :1999 ،

 الدبموماسية الوقائية المباشرة :كىػي تيػدؼ إلػى منػع الصػراع عمػى المػدل القصػير كالمنظػكر،أم أنيػػا تباشػػر فػػي مرحمػػة األزمػػة التػػي يحتمػػؿ جػػدان أف تػػدخؿ مرحمػػة خطػػر التصػػعيد العسػػكرم
كزيادة حدتو كانتشاره ،كبالتالي تككف الضركرة ممحة كمباشرة إلى فعؿ عمؿ معيف لمنع تصػعيد

أك ازديػػاد كثافػػة الصػراع ،كغالبػان مػػا يقػػكـ بتفعيػػؿ إجػراءات الدبمكماسػػية الكقائيػػة فػػي ىػػذه الحالػػة

طرؼ ثالث أك كسيط.

 الدبموماسية الوقائية غير المباشرة :كىي تنسحب عمى اإلجراءات الكقائية البنيكية لمصػراعاتالكامنة ،كالتي يحتمؿ أف تؤدم عمى المدل البعيػد إلػى نشػكب ن ازعػات مسػمحة ،كبالتػالي فعمػؿ
الدبمكماسػػية الكقائيػػة فػػي ىػػذه الحالػػة يعنػػى بتػػكفير الظػػركؼ أك البيئػػة الكطنيػػة أك اإلقميميػػة أك

الدكليػػة التػػي مػػف شػػأنيا أف تقمػػؿ احتمػػاؿ الص ػراع إلػػى أدنػػى حػػد ممكػػف ،أك عمػػى األقػػؿ عػػدـ
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التيديد بتحكيميا إلى صراعات مسمحة ،كىك ما يعرؼ بالمنع الكقائي العميؽ أك البنيػكم ،مثػؿ:
تخفيػػؼ حػػدة الفقػػر أك القضػػاء عميػػو ،كمكافحػػة مظػػاىر االسػػتبداد السياسػػي كالظمػػـ االجتمػػاعي،
كنش ػػر الديمقراطي ػػة كتعزي ػػز احتػ ػراـ حق ػػكؽ اإلنس ػػاف ،كمكافح ػػة الجريم ػػة المنظم ػػة ،كالمخ ػػدرات،

كالتجػػارة غيػػر الشػػرعية فػػي السػػالح ،كمنػػع التمييػػز العنصػػرم ،كتشػػجيع عكامػػؿ االنػػدماج بػػيف
الجماعات الكطنية ،كدعـ التكػتالت اإلقميميػة كالجيكيػة ،كخمػؽ اآلليػات الدبمكماسػية كالتحكيميػة

كالقضائية لفض المنازعات .

كب ػػالرجكع إل ػػى خط ػػة الس ػػالـ ،نج ػػد ترجم ػػة لممنظ ػػكر الش ػػمكلي لمدبمكماس ػػية الكقائي ػػة ،كالت ػػي

أجمميػػا "بطػػرس غػػالي" فػػي خمسػػة محػػاكر متضػػمنة فػػي النقطػػة الخامسػػة عشػػر (نافعػػة:1995 ،
)382-377

 .1السػػعي مبك ػ انر إلػػى تحديػػد الحػػاالت التػػي قػػد تػػؤدم إلػػى نشػػكب ص ػراعات ،كالعمػػؿ عػػف طريػػؽ
الدبمكماسية عمى إزالة مصادر الخطر قبؿ نشكب العنؼ.

 .2الشركع حاؿ تفجر الصراع في صنع السمـ بيدؼ حؿ القضايا التي أدت إلى نشكب الصراع.
 .3العم ػػؿ ع ػػف طري ػػؽ حف ػػظ الس ػػمـ عم ػػى ص ػػكف الس ػػالـ ميم ػػا ك ػػاف ىشػ ػان ،حيثم ػػا تكق ػػؼ القت ػػاؿ،
كالمساعدة عمى تنفيذ االتفاقات التي يتكصؿ إلييا صانعك السالـ.

 .4التأىب لممساعدة في بناء السمـ في مختمؼ مراحمػو :إعػادة بنػاء المؤسسػات كاليياكػؿ األساسػية
لألمـ التي مزقتيا الحركب كالنزاعات األىمية ،كبناء ركابط المصالح السممية المتبادلة بػيف تمػؾ

األمـ.

 .5التصػدم بػػالمعنى األكسػػع لألسػػباب العميقػػة لمصػراع :العجػػز االقتصػػادم ،كالجػػكر االجتمػػاعي،
كالقير السياسي .كمتطمبات حمػكؿ ىػذه المشػاكؿ تكمػف فػي االلتػزاـ بحقػكؽ اإلنسػاف مػع اىتمػاـ

خػػاص بحق ػػكؽ األقميػػات ،سػ ػكاء كانػػت عرقي ػػة أك دينيػػة أك اجتماعي ػػة أك لغكيػػة ،م ػػع االحتف ػػاظ
كصيانة كحدة الدكؿ (النقطتاف  17ك 18مف خطة السالـ).

 .2المنظور الخاص لمدبموماسية الوقائية وبعض تطبيقاتيا في العالقات الدولية
فػػي خطتػػو لمسػػالـ أكػػد "بطػػرس بطػػرس غػػالي" عمػػى جدليػػة العالقػػة بػػيف مفػػاىيـ :الدبمكماسػػية
الكقائية ،كصنع السمـ ،كحفػظ السػالـ كبنػاء السػمـ ،كاعتبػر أف ىػذه المفػاىيـ تشػكؿ كػالن ال يتجػ أز فػي

سبيؿ صكف السمـ كاألمف الدكلييف ،كاعادتيما إلػى نصػابيما حػاؿ اإلخػالؿ بيمػا .لكنػو عنػد تعرضػو
حص ػريان لمدبمكماسػػية الكقائيػػة ،رأل أف ىػػذه األخي ػرة ترتكػػز عمػػى خمسػػة عناصػػر إجرائيػػة ،تعبػػر عػػف
مفيكـ الدبمكماسية الكاقعية ،كجعميا ممكنة التحقؽ في كاقع العالقات الدكلية ،كىي:
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 -1تدابير بناء الثقة :مثؿ تبادؿ البعثات العسكرية بصكرة منتظمة ،كتشكيؿ مراكز إقميمية أك بنية
إقميمية لتقميؿ المخاطر ،ككضػع ترتيبػات لمتػدفؽ الحػر لممعمكمػات ،بمػا فػي ذلػؾ رصػد اتفاقيػات

التسمح اإلقميمية (النقطة .)24

 -2تقصـــي الحقـــائق :ك ػػي تك ػػكف األم ػػـ المتح ػػدة عم ػػى معرف ػػة آني ػػة كدقيق ػػة بالحق ػػائؽ ،أم جمي ػػع
المعمكمػػات التػػي تحتػػاج إلييػػا عػػف االتجاىػػات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة ،عػػالكة عمػػى التطػػكرات

السياسػػية التػػي قػػد تػػؤدم إلػػى حػػدكث تػػكترات خطي ػرة .كالمجػػكء إلػػى تقصػػي الحقػػائؽ يكػػكف إمػػا
بمبادرة مف األميف العاـ أك مجمس األمف أك الجمعيػة العامػة ،أك بنػاء عمػى طمػب أم دكلػة مػف

األمـ المتحدة إرساؿ بعثة إلى أراضييا لتقصي الحقائؽ (النقطة.) 25

 -3اإلنذار المبكر :أم منظكمة األمـ المتحدة لةنذار المبكر فيما يتعمؽ باألخطار البيئية ،كخطػر
كقػ ػػكع الح ػ ػكادث النككيػ ػػة ،كالك ػ ػكارث الطبيعيػ ػػة ،كتحركػ ػػات السػ ػػكاف الضػ ػػخمة ،كخطػ ػػر حػ ػػدكث
المجاعػػات كانتشػػار األم ػراض ،كالمؤش ػرات السياسػػية لمكقػػكؼ عمػػى احتمػػاؿ كجػػكد خطػػر ييػػدد
السػ ػػمـ ،كىػ ػػي مسػ ػػؤكلية الككػ ػػاالت المتخصصػ ػػة كالمكاتػ ػػب الفنيػ ػػة فػ ػػي األمػ ػػـ المتحػ ػػدة ،ككػ ػػذلؾ

الترتيبات كالمنظمات اإلقميمية (النقطة .)26

 -4االنتشار الوقائي :كيعني نشػر قػكات األمػـ المتحػدة كقائيػان فػي ظػركؼ أزمػة كطنيػة ،بنػاء عمػى
طمػب مػػف الحككمػػة أك مػػف جميػػع األطػراؼ أك بمػكافقتيـ .كفػػي الن ازعػػات الدكليػػة ،يمكػػف أف يػػتـ
مثؿ ىذا االنتشار عندما يشػعر الطرفػاف أف كجػكد األمػـ المتحػدة عمػى جػانبي حػدكدىما ،يمكػف
أف يمنع األعماؿ العدائية ،كذلؾ يمكف أف يتـ االنتشار الكقائي عندما يشعر بمد ما بأنو ميدد،

فيطمب كجكدان مناسبان لألمـ المتحدة عمى جانبو ىك فقط مف الحدكد (النقطة .)28

 -5المنــاطق المنزوعــة الســالح :كىػػي كتػػدبير كقػػائي ،تعنػػي كجػػكد منػػاطؽ منزكعػػة السػػالح عمػػى
جانبي الحدكد بمكافقة الطرفيف باعتبارىا كسيمة لمفصؿ بيف متحاربيف محتمميف ،أك عمى جانب
كاحد مف الحدكد بناء عمى طمب أحد الطرفيف مف أجؿ إزالة أم ذريعة لميجكـ (النقطة .)33

إف تفعيػػؿ الدبمكماسػػية الكقائيػػة لػػـ يكػػف كليػػد لحظػػة تجػػدد ىػػذا المفيػػكـ عقػػب نيايػػة الحػػرب

البػػاردة ،بػػؿ ىػػك قػػديـ قػػدـ العالقػػات الدكليػػة لكػػف بصػػيغ أخػػرل ،لعػػؿ أبرزىػػا ىػػك مػػا جػػاء فػػي الفصػػؿ
السادس مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،كخاصػة المػادة ( )33الخاصػة بالكسػائؿ السػممية لحػؿ المنازعػات

الدكلية (العربي. )152 :1993 ،
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المبحث الثاني
األمم المتحدة والحرب عمى العراق
فػػي الثػػاني مػػف آب (أغسػػطس)  ،1990شػػف الجػػيش الع ارقػػي ىجكم ػان عمػػى دكلػػة الككيػػت

بذريعة سرقة الككيػت لمػنفط الع ارقػي ،كاسػتغرؽ اليجػكـ يػكميف كانتيػى باسػتيالء القػكات العراقيػة عمػى

كامؿ األراضي الككيتية في  4آب (أغسطس) ،ثـ أعمنت الحككمة العراقيػة يػكـ  9مػف الشػير نفسػو

ضـ الككيت لمعراؽ ،كالغاء جميع السفارات الدكلية في الككيت ،إلى جانب إعالف الككيت المحافظة
رقـ ( )19لمعراؽ ،كأستمر التكاجد العراقي في الككيػت فتػرة  7أشير(سػرحاف ،)35 :1991 ،سػادت

ىذه الفترة حركة دبمكماسية كسياسػية نشػطة مػف األمػـ المتحػدة التػي أصػدرت اثنػا عشػرة قػ ار انر إلنيػاء

األزمة ،ككذلؾ كمف الدكؿ القكية كالكاليات المتحدة كاالتحاد السػكفيتي ،كأخػرل عبػارة عػف كسػاطات
عربيػػة كغربيػػة إلنيػػاء األزمػػة سػػمميان ،إالا أنيػػا فشػػمت كانتيػػت بحػػرب خاضػػيا التحػػالؼ الػػدكلي بقيػػادة
الكاليات المتحدة ،أسفر عنيا استرداد الككيت في  26شباط (فبراير) .1991

أوالً :دور األمم المتحدة لمعالجة األزمة العراقية – الكويتية (حرب الخميج الثانية)
 .1األمم المتحدة وأزمة الكويت

اضطمعت األمـ المتحدة في أزمة الككيت بدكر يختمؼ اختالفان جذريان عف أدكارىا التقميدية

في إدارة األزمات الدكلية ،كغدت خالؿ األشير األكلى الجتياح العراؽ لمككيت ،ككأنيا ىػي المسػرح

الرئيسي إلدارة األزمة .كيتضح ذلؾ مما يمي (المرىج: )115 :1999 ،

أ -أصبح مجمس األمػف منػذ المحظػات األكلػى لالجتيػاح الع ارقػي لمككيػت فػي  2آب (أغسػطس)،
كحتى  29تشريف الثاني (نكفمبر) ( 1990حيف صدر القرار رقـ ( ،)678المتعمؽ بالتصريح

لمدكؿ المتعاكنة مع حككمة الككيت باستخداـ القكة المسمحة) ،في حالة انعقاد شبو دائـ.

ب -انعقػػد مجمػػس األمػػف خػػالؿ تمػػؾ الفت ػرة م ػرتىيف عمػػى مسػػتكل كزراء الخارجيػػة؛ إحػػداىما برئاسػػة
كزي ػػر الخارجي ػػة األمريك ػػي ج ػػيمس بيك ػػر ،كاألخ ػػرل برئاس ػػة كزي ػػر الخارجي ػػة الس ػػكفيتي إدكارد
شيفرنادزة ،كىك ما لـ يعيده مجمس األمف خالؿ تاريخو إالٌ مرتىيف فقط.
ت -أصػػدر مجمػػس األمػػف منػػذ بدايػػة األزمػػة حتػػى انػػدالع العمميػػات العسػػكرية (عاصػػفة الصػػحراء)

اثني عشر ق ار انر كميا ممزمة ،كجميعيا تشير صراحة إلى مكاد الفصؿ السابع مف ميثػاؽ األمػـ
ى
المتحدة ،في سابقة ال عيد ليا بيا .كيمكف تقسيميا إلى ثالث مجمكعات ،عمى النحػك التػالي

(العمكيـ: )9 :1999 ،
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المجموعة األولى :الق اررات المتعمقة بالتكييف القانوني لمغزو ،وبأساس تسوية األزمة:

بعد ساعات قميمة مف االجتياح الع ارقػي لمككيػت ،اتخػذ مجمػس األمػف القػرار ( )660الػذم ىعػ اد

ػر لمقػانكف الػدكلي كميثػاؽ األمػـ المتحػدة،
االجتياح العراقي عدكانان ساف انر عمػى الككيػت ،كانتياكػان خطي ان
كتيديدان لمسمـ كاألمف الدكليايف كاخالالن بيما .كمف ثـ داف االجتياح كطالػب العػراؽ بسػحب قكاتػو مػف

المكاقػػع التػػي كانػػت فييػػا فػػي الفػػاتح مػػف آب (أغسػػطس) .كاذا مػػا
الفػػكر مػػف دكف قيػػد أك شػػرط إلػػى ى
تحقػؽ ىػذا االنسػػحاب ،فإنػو يتعػػيف أف يعمػد العػراؽ كالككيػت إلػػى مفاكضػات مكثفػػة لحػؿ خالفاتيمػػا.
كذلؾ أيد القرار جميع الجيكد المبذكلة في ىذا الصدد ،كال سيما جيكد جامعة الدكؿ العربية.

كعػ ٌػدىا المحافظػػة رقػػـ
كفػػي  9آب (أغسػػطس)  ،1990كبعػػد أف قػػرر الع ػراؽ ضػػـ الككيػػت ،ى
كع ٌػده يممغػان كبػاطالن كلػيس لػو
( )19بيف محافظاتو ،داف قػرار مجمػس األمػف رقػـ ( )662ىػذا الضػـ ،ى
أم صالحية قانكنية .كأكد تصميـ المجمس عمى إنياء االحتالؿ ،كاستعادة سيادة الككيت كاسػتقالليا

كسالمتيا اإلقميمية ،ككذلؾ استعادة حككمتيا الشرعية سمطتيا.



المجموعة الثانية :الق اررات المتعمقة باإلجراءات التحفظية
اتيمػت المنظمػػات الدكليػػة كمنظمػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف ،العػراؽ بانتياكػػو لمقػػانكف الػػدكلي انتياكػان

صارخان ،كلـ يقتصر ضررىا عمى مصالح الشعب الككيتي ،بؿ تجاكزىا إلى مصالح كحقكؽ أطػراؼ
أخػػرل كثي ػرة .لػػذلؾ اتخػػذ مجمػػس األمػػف مجمكعػػة مػػف الق ػ اررات تػػديف ىػػذه الممارسػػات ،كتمقػػي عمػػى

الع ػراؽ المسػػؤكلية الكاممػػة عػػف تمػػؾ األض ػرار .كانطػػكت فػػي الكقػػت نفسػػو ،عمػػى إج ػراءات تحفٌظيػػة
تسػػتيدؼ حمايػػة الحقػػكؽ كالمصػػالح التػػي تعرضػػت لمخطػػر ،كيػػدخؿ فػػي إطػػار ىػػذه المجمكعػػة مػػف

الق اررات:

 -1القػ ػرار ( )664الص ػػادر ف ػػي  18آب (أغس ػػطس)  ،1990ال ػػذم طال ػػب العػ ػراؽ ب ػػأف يس ػػمح
كيسيؿ مف الفكر ،مغادرة مكاطني الدكؿ األخرل كالا مف الككيت كالعراؽ.
 -2الق ػرار ( )667الصػػادر فػػي  16أيمػػكؿ (سػػبتمبر)  ،1990الػػذم يػػديف الع ػراؽ بسػػبب أعمالػػو

ػار كأعضػػاء البعث ػػات الدبمكماسػػية المعتم ػػدة لػػدل الككي ػػت ،كطالػػب ب ػػإطالؽ
العدائيػػة ضػػد مق ػ ٌ
المحتجزيف كرىائف عمى الفكر.

 -3القػرار ( )674الصػػادر فػػي  29تشػريف األكؿ (أكتػػكبر)  ،1990الػػذم أداف ممارسػػات العػراؽ

كحمػػؿ الع ػراؽ المسػػؤكلية عػػف أم خسػػائر أك أض ػرار ألحقيػػا بالككيػػت بممتمكػػات
فػػي الككيػػتٌ ،
الدكؿ أك الشركات أك األفراد.



كثيقة نص قرار مجمس األمف الرقـ  660في  2آب (أغسطس)  1990بشأف الغزك العراقي لمككيت ،ككثيقة نص قرار

مجمس األمف الرقـ ( )662في  9آب (أغسطس) .1990
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 -4القػرار ( )677الصػػادر فػػي  28تشػريف الثػػاني (نػػكفمبر)  ،1990الػػذم أداف اإلجػراءات التػػي

اتخ ػػذتيا الس ػػمطات العراقي ػػة ،مس ػػتيدفة تغيي ػػر البًني ػػة كالخريط ػػة الس ػػكانية ف ػػي الككي ػػت ،كق ػػرر
بطالف ىذه اإلجراءات.



المجموعة الثالثة :الق اررات المتعمقة بالعقوبات
كىي الق اررات التي استيدفت ممارسة الضغكط المختمفة عمى العراؽ ،إلجباره عمى االنسػحاب

مف الككيت ،كتشمؿ:

 .1الق ػرار ( )661الصػػادر فػػي  6آب (أغسػػطس)  ،1990الػػذم قػػرر فػػرض الحظػػر االقتصػػادم
عمى العراؽ.

 .2القػ ػرار ( )665الص ػػادر ف ػػي  25آب (أغس ػػطس)  ،1990بالس ػػماح ل ػػبعض ال ػػدكؿ ف ػػي ف ػػرض
الحظػػر بػػالقكة حتػػى يمتػػزـ الع ػراؽ بتنفيػػذ الق ػرار الخػػاص فػػي ىػػذا الشػػأف ،كالصػػادر فػػي  6آب

(أغسػػطس) .ككافػػؽ عم ػػى الق ػرار ث ػػالث عش ػرة دكل ػػة مػػف أص ػػؿ  15دكلػػة أعض ػػاء فػػي مجم ػػس
األمػػف ،كامتنعػػت الػػيمف كككبػػا عػػف التصػػكيت ،ككانػػت الصػػيف كاالتحػػاد السػػكفيتي مػػف الػػدكؿ

المؤيدة.

 .3القرار ( )678كالذم صدر في  29تشريف الثاني (نكفمبر)  ،1990كالذم حدد فيػو تػاريخ 15
كػػانكف الثػػاني (ينػػاير)  ،1991مكعػػدان نيائيػان لمع ػراؽ لسػػحب قكاتػػو مػػف الككيػػت ،كاالا فػػإف ق ػكات
االئتالؼ سكؼ تستعمؿ كؿ الكسائؿ الضركرية لتطبيؽ قرار مجمس األمف الدكلي رقـ (.)660
كيعمؽ "بكب كدككرد" عمػى قػرار مجمػس األمػف ،بقكلػو" :كفػي يػكـ السػبت  25آب (أغسػطس)

 ،1990أصػدر مجمػػس األمػف قػ ار انر ،يعطػي أسػػاطيؿ الكاليػات المتحػػدة األمريكيػة كغيرىػػا مػف البمػػداف
الحؽ في استخداـ القكة في منػع التجػارة مػع العػراؽ .كانػت ىػذه ىػي المػرة األكلػى فػي  45عامػان مػف
حياة األمـ المتحدة ،التي يرخص فييا لدكؿ أعضاء فييػا ،كخػارج مظمػة قيػادة األمػـ المتحػدة بفػرض

الحصػار الػػدكلي ،ككػػاف ىػػذا انتصػا انر دبمكماسػػيان لػػةدارة األمريكيػػة ،بػ ٌػدد قمػؽ الػرئيس جػػكرج بػػكش فػػي
شأف قرار األمـ المتحدة" (العمكيـ. )15 :1999 ،

كلقدػ ػ حػػدد االتحػػاد السػػكفيتي مكقفػػو مػػف إرسػػاؿ قػػكة إلػػى المنطقػػة عمػػى نحػػك مغػػاير ل مػػاؿ
األمريكية ،فمقد رفض المكقؼ السكفيتي فكرة إرساؿ قكات عسكرية إالا إذا صػدر قػرار فػي شػأف ذلػؾ
عػػف مجمػػس األمػػف ،كعمػػى أف تخضػػع ىػػذه الق ػكات لسػػمطة مجمػػس األمػػف .كربػػط السػػكفييت مػػكقفيـ



كثيقة نص قرار مجمس األمف الرقـ ( )664في  18آب (أغسطس)  ،1990ككثيقة نص قرار مجمس األمف الرقـ  667في

 16أيمكؿ (سبتمبر)  ،1990ككثيقة نص قرار مجمس األمف الرقـ  674في  29تشريف األكؿ (أكتكبر)  ،1990ككثيقة نص
قرار مجمس األمف الرقـ  677في  28تشريف الثاني (نكفمبر) .1990
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بإحياء دكر لجنة األركاف التابعة لممجمػس .فػي الكقػت ذاتػو ،حػذر السػكفييت مػف تشػكيؿ قػكة متعػددة

الجنسيات خارج إطار مجمس األمف الدكلي كسمطتو (العمكيـ. )16 :1999 ،
 .2مساعي األمم المتحدة لمعالجة األزمة سممياً

في  26آب (أغسطس)  ،1990أعمف األميف العاـ لألمـ المتحدة خافيير بيريز دم ككيالر،

أجػػؿ التكص ػػؿ إلػػى حػػؿ سػػممي ألزمػػة الخمػػيج .كف ػػي  31آب
اسػػتعداده لبػػذؿ مسػػاعيو الحميػػدة مػػف ٍ
(أغسطس) ،بدأ األميف العػاـ لألمػـ المتحػدة دم كػكيالر ،ككزيػر الخارجيػة الع ارقػي طػارؽ عزيػز فػي
أجػػؿ قبػػكؿ بغػػداد تطبيػػؽ قػ اررات مجمػػس األمػػف ،كاطػػالؽ سػراح الرىػػائف
عمػػاف جمسػػة محادثػػات ،مػف ٍ
ٌ
الدكلييف كصفيا دم ككيالر بأنيا "ميمة كمفيدة" ،كأعمف أف جكلة ثانية أصبحت ضركرية الستكماؿ
الحػكار ،كأنػػو يأمػػؿ التكصػػؿ إلػػى تقػػدـ فػػي سػػياؽ المحادثػػات فػػي إيجػػاد حػػؿ سػػممي لمنػزاع .فػػي حػػيف

طالبػػت الع ػراؽ مجمػػس األمػػف أف يعطػػي األكلكيػػة لضػػركرة منػػع الحػػرب ،مػػف خػػالؿ كقػػؼ التصػػعيد
كالحشد العسكرم الذم تقكده الكاليات المتحدة (سالـ.)114 :1998 ،

كصػػرح طػػارؽ عزيػػز كزيػػر الخارجيػػة الع ارقػػي فػػي الفػػاتح مػػف أيمػػكؿ (سػػبتمبر)  ،1990عقػػب

انتياء جمسة مباحثاتو الثانية مع دم ككيالر ،بأف جميع الرعايا األجانب سكؼ يسمح ليـ بالرحيػؿ،
إذا مػػا اسػػتطاع األمػػيف العػػاـ الحصػػكؿ عمػػى ضػػمانات بعػػدـ تعػ ٌػرض الع ػراؽ لض ػربة عسػػكرية مػػف
الغرب ،كاكتفى دم ككيالر بالقكؿ إف مباحثاتو كانت خطكة إلى األماـ.
كفػػي  2أيمػػكؿ (سػػبتمبر) ،أعمػػف دم كػػكيالر فشػػؿ محادثاتػػو مػػع كزيػػر الخارجيػػة الع ارقػػي ،مػػف

كعبػػر عػػف "خيبػػة أممػػو" مػػف مكقػػؼ الع ػراؽ (سػػالـ،
أ ٍجػػؿ قبػػكؿ بغػػداد تطبيػػؽ ق ػ اررات مجمػػس األمػػفٌ ،
. )116 :1998
قمة ىمسنكي لمناقشة أزمة الخميج
عقدت ًقمة ىمسنكي في  9أيمكؿ (سبتمبر) ،لمناقشة أزمة الخميج بيف الرئيسيف جػكرج بػكش
كميخائي ػػؿ جكرباتش ػػكؼ ،بع ػػد فش ػػؿ جي ػػكد األم ػػيف الع ػػاـ لألم ػػـ المتح ػػدة دم ك ػػكيالر إقن ػػاع العػ ػراؽ

باالستجابة لق اررات الييئة الدكلية.
كجاء البياف المشترؾ لً ًقمة ىمسنكي مؤيدان لمتسكية السممية ،كمؤكدان أنو في حالة فشػؿ الحمػكؿ

الدبمكماسية فإف الطرفىيف عمػى اسػتعداد لمنظػر فػي اتخػاذ مبػادرات أخػرل ،بمػا يتماشػى كميثػاؽ األمػـ
المتحدة (سالـ. )125 :1998 ،
كم ػػع بداي ػػة ش ػػير تشػ ػريف األكؿ (أكت ػػكبر) ،كت ػػداعي جكان ػػب س ػػمبية عدي ػػدة الجتي ػػاح العػ ػراؽ

لمككيت ،خاصة االنقساـ العربي ،كفشؿ محاكالت الكساطة العربية ،كتػدىكر أحػكاؿ الرعايػا األجانػب
في كؿ مف العراؽ كالككيت ،كلجكء الكاليات المتحدة كفرنسا كبريطانيػا إلػى تػدعيـ كجكدىػا العسػكرم
فػػي المنطقػػة ،كتصػػاعد الميجػػة الدكليػػة باسػػتخداـ القػػكة المسػػمحة ضػػد العػراؽ ،كجػػد االتحػػاد السػػكفيتي
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ػر عمػى مكقفػو الػرافض االنسػحاب مػف الككيػت (سػرحاف،
نفسو في مأزؽ ،خاصة أف العػراؽ بػدا مص ٌان

. )65 :1991

لقػػد أثبػػت فشػػؿ المحادثػػات السػػكفيتية العراقيػػة أف الظ ػركؼ ليسػػت مييػػأة لحػػؿ سػػممي ،جػػكىره

انسحاب العراؽ مف الككيت بإرادتو الحرة ،األمر الذم تاله مباشرة التصكيت عمى القرار الػدكلي رقػـ

( )674فػػي  29تش ػريف األكؿ (أكتػػكبر)  ،1990الػػذم أداف ممارسػػات الع ػراؽ فػػي الككيػػت ،محم ػالن
إياه المسؤكلية عف أم خسائر أك أضرار يمحقيا استيالئو عمى الككيت بممتمكات الدكؿ أك الشركات

أك األفراد (الحمد. )113 :1996 ،

كمع تصاعد األزمة بدأ التشدد األمريكي بالظيكر ،كأصبح االنسحاب الع ارقػي مػف الككيػت ال

يمثػػؿ نيايػػة المطػػاؼ ،كلكػػف ظيػػر اتجػػاه فػػي الكػػكنجرس األمريكػػي يطالػػب بضػػركرة تػػدمير أسػػمحة

العراؽ الكيماكية كبرامجو النككية .كأكػد الػرئيس األمريكػي بػكش أف الكاليػات المتحػدة كحمفاؤىػا ،غيػر

كتبناىػا مجمػس األمػف الػدكلي فػي ق ار ارتػو
مستعديف لتقديـ أم تنازالت فػي شػأف المبػادئ التػي حػ اددىا ٌ
العشرة كالتي اتخذىا منذ اندالع األزمة (سرحاف. )90 :1991 ،
أجػؿ
كلقي قرار الرئيس بكش انتيػاج خػط أكثػر تشػددان تجػاه العػراؽ تأييػد األمػـ المتحػدة ،كمػف ٍ

زيادة الضغط عمى الرئيس العراقي صداـ حسيف ،كتمييدان لمجػكء محتمػؿ إلػى اسػتخداـ السػالح عمػى
السػ ػكاء ،ب ػػدأ الدبمكماس ػػيكف األمريكي ػػكف ف ػػي أكاخ ػػر ش ػػير تشػ ػريف الث ػػاني (ن ػػكفمبر) ،اس ػػتطالع رأم

أعضاء مجمس األمف في شأف إمكانية إصدار قرار يحػدد مكعػدان نيائيػان لالنسػحاب الع ارقػي ،كيسػمح

باستخداـ القػكة فػي تحريػر الككيػت .كاسػتجاب مجمػس األمػف الػدكلي ،فأصػدر قػرىاريف إضػافيايف؛ ففػي
 28تشريف الثاني (نػكفمبر)  ،1990أصػدر مجمػس األمػف القػرار رقػـ ( )677الػذم يػديف "محػاكالت

العػ ػراؽ لتغيي ػػر التركيب ػػة الديمكغرافي ػػة لس ػػكاف الككي ػػت ،كلت ػػدمير الس ػػجالت المدني ػػة المحفكظ ػػة ل ػػدل
الحككمة الشرعية لمككيت ،كالقرار رقـ ( )678كالذم أصدر في  29تشريف الثاني (نػكفمبر) ،كالػذم

حػدد فيػػو تػاريخ  15كػػانكف الثػػاني (ينػاير)  ،1991مكعػػدان نيائيػان لمعػراؽ لسػػحب قكاتيػا مػػف الككيػػت،
كاالا فإف قكات االئتالؼ سػكؼ “تسػتعمؿ كػؿ الكسػائؿ الضػركرية لتطبيػؽ قػرار مجمػس األمػف الػدكلي

رقـ ( ،)660إالا أف الصيف امتنعت عف التصكيت عميو (زىراف. )36-32 :1998 ،

كفػػي  12كػػانكف الثػػاني (ينػػاير)  ،1990كصػػؿ األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة إلػػى بغػػداد فػػي

محاكلػػة أخيػرة إلقنػػاع الػرئيس صػػداـ حسػػيف بتنفيػػذ القػ اررات الدكليػػة ،قبػػؿ انتيػػاء الميمػػة التػػي حػػددىا
مجمس األمف في  15كانكف الثاني (يناير)  ،1991إال أف ميمتػو فشػمت فػي إقنػاع الػرئيس الع ارقػي
بتنفيػػذ الق ػ اررات الدكليػػة إل ازلػػة التػػكتر السػػائد فػػي المنطقػػة ،كقطػػع الطريػػؽ عمػػى دعػػاة الحػػرب فرصػػة

تمريرىا (المرىج. )120 :1999 ،

كعمى ضكء ذلؾ كبعػد سمسػمة مػف المفاكضػات الفاشػمة بػيف القػكل الكبػرل فػي العػالـ كالعػراؽ،

كالكاليػػات المتحػػدة ،قامػػت ق ػكات التحػػالؼ بشػػف ىجػػكـ عسػػكرم كبيػػر عمػػى الع ػراؽ كالق ػكات العراقيػػة
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المتمركزة في الككيػت فػي منتصػؼ كػانكف الثػاني (ينػاير)  ،1991كاسػتمر القتػاؿ حتػى أكاخػر شػير

شػػباط (فب اريػػر) .كفػػي  25شػػباط (فب اريػػر) كانػػت الككيػػت محػػررة رسػػميان مػػف الع ػراؽ ،كفػػي  15آذار
(م ػػارس) ع ػػاد األمي ػػر الك ػػكيتي إل ػػى ب ػػالده ،غي ػػر أف قػ ػكات التح ػػالؼ اس ػػتمر تكاج ػػدىا ف ػػي الخم ػػيج،
كاعتم ػػدت الكالي ػػات المتح ػػدة سياس ػػة االحتػ ػكاء لمتعام ػػؿ م ػػع النظ ػػاـ الع ارق ػػي عب ػػر إجػ ػراءات متع ػػددة

الجكانب ،منيا نظاـ عقكبات صارـ مفركض مف قبؿ مجمػس األمػف بمجمكعػة مػف القػ اررات الدكليػة.
بينم ػػا تمتم ػػؾ الكالي ػػات المتح ػػدة ح ػػؽ ال ػػنقض لمن ػػع رف ػػع العقكب ػػات بع ػػد تنفي ػػذ العػ ػراؽ لك ػػؿ القػ ػ اررات.

(سيمكنز  )332 :2003كخالؿ نياية عاـ  ،1990مرر مجمس األمف حكالي  12ق ار انر يديف العمؿ
العراقي ،كأصر عمػى الػرد عمييػا ،كفػرض عقكبػات عمػى عػدـ االلتػزاـ بيػا .ككػاف كقػؼ إطػالؽ النػار
مشركطان بمكافقة العراؽ عمى كؿ الق اررات ،كنص عمى ذلؾ قرار مجمس األمف رقـ (.(687

ثانياً :احتالل العراق من قبل التحالف األنجمو أمريكي ودور األمم المتحدة
 .1خمفية االحتالل وأسبابو

طف ػػت مس ػػألة أس ػػمحة الػ ػدمار الش ػػامؿ (األس ػػمحة الكيماكي ػػة كالبيكلكجي ػػة) عم ػػى الس ػػطح ،ف ػػي

أعقاب حرب الخميج الثانيػة التػي امتػدت بػيف الثػاني مػف آب (أغسػطس)  ،1990كالثػامف كالعشػريف
م ػػف ش ػػباط (فب اري ػػر)  ،1991حي ػػث ايتي ػػـ العػ ػراؽ باس ػػتخداـ ى ػػذه األس ػػمحة ،ف ػػأجرت األم ػػـ المتح ػػدة
تحقيقات في ىذا الشأف ،خمصت إلى نتيجة مفادىا" :لـ يكف ىناؾ أم دليؿ عمػى أف برنػامج أسػمحة

الدمار الشامؿ العراقي استمر بعد الحرب".

أصػػدرت الكاليػػات المتحػػدة قػػانكف (تحريػػر الع ػراؽ) فػػي شػػير تش ػريف األكؿ (أكتػػكبر) ،1998

إثػػر ط ػػرد العػ ػراؽ المفتش ػػيف الػػدكلييف م ػػف أ ارض ػػيو ف ػػي شػػير آب (أغس ػػطس)  ،1998بع ػػد اتي ػػاميـ
بالتجسس لصالح الكاليات المتحػدة ،تضػمف القػانكف دعػـ الكاليػات المتحػدة المعارضػة العراقيػة بمبمػغ

 97مميكف دكالر لتغيير النظاـ في العراؽ ،كيتناقض ىذا القانكف األمريكي مػع الشػركط المنصػكص
عمييا في قرار مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة رقـ ( )687حكؿ العراؽ ،كالتي ركزت عمى برامج

األسمحة كلـ تشر إلى تغيير النظاـ.

في تشريف الثاني (نكفمبر)  ،1998قصفت الكاليات المتحدة كبريطانيا العراؽ بعد شير كاحد

مػػف صػػدكر قػػانكف (تحريػػر الع ػراؽ) تحػػت مسػػمى (عمميػػة ثعمػػب الصػػحراء) ،ككػػاف اليػػدؼ مػػف ىػػذه

العممية منع الرئيس العراقي صداـ حسيف مف إنتاج األسمحة الكيميائيػة كالبيكلكجيػة كالنككيػة ،إضػافةن
إلضعاؼ قبضة الرئيس العراقي عمى السمطة.

كمع انتخاب جكرج دبميك بػكش رئيسػان فػي عػاـ  ،2000انتقمػت الكاليػات المتحػدة نحػك سياسػة

أكثػر عدكانيػة تجػػاه العػراؽ ،حيػػث دعػا الػرئيس بػػكش االبػف إلػػى التنفيػذ الكامػؿ لقػػانكف تحريػر العػراؽ

مف أجؿ عزؿ الرئيس العراقي صداـ حسيف مف السمطة .كبعد ىجمات  11أيمكؿ (سػبتمبر) 2001
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فػػي الكاليػػات المتح ػدة ،كاتيػػاـ تنظػػيـ القاعػػدة بتنفيػػذىا ،أعمػػف ال ػرئيس األمريكػػي بػػكش االبػػف (الحػػرب
عمى اإلرىاب) فػي  20مػف الشػير نفسػو ،كالتخطػيط لغػزك العػراؽ بحجػة تعػاكف الػرئيس الع ارقػي مػع

القاعدة ،كتصنيؼ العراؽ ضمف محكر الشر (بجؾ. )20 :2006 ،

تناكؿ الرئيس األمريكي بكش االبف خالؿ خطاب ألقاه في الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة فػي

 12أيمػػكؿ (سػػبتمبر)  ،2002الخطػػكط العريضػػة لشػػكاكل الكاليػػات المتحػػدة مػػف الحككمػػة العراقيػػة،
بحجة امتالؾ األخيرة ألسمحة الدمار الشامؿ.

كافؽ حمفاء الكاليات المتحدة الرئيسييف في حمؼ شماؿ األطمسي ،مثؿ :المممكة المتحدة عمى

الغ ػػزك ،ف ػػي ح ػػيف رفض ػػت فرنس ػػا كألماني ػػا مؤي ػػدتاف خي ػػار اس ػػتمرار الدبمكماس ػػية ،كارس ػػاؿ المفتش ػػيف
الدكلييف لمبحث عف أسمحة الدمار الشامؿ في العراؽ تمييدان إلزالتيا.

اعتمد مجمس األمف الدكلي القرار رقـ ( )1441في  8تشريف الثاني (نػكفمبر)  ،2002الػذم

كتكعػد بعكاقػب كخيمػة فػي حػاؿ عػدـ االمتثػاؿ ،كقػدـ
سمح باستئناؼ عمميات التفتيش عف األسمحةٌ ،
عضكم مجمس األمف فرنسا كركسيا قراءة كاضحة ،مفادىا أف قرار مجمس األمف ال يسمح باستخداـ
القكة لةطاحة بالرئيس العراقي صداـ حسيف ،كما أكدت الكاليات المتحدة كبريطانيا أف ىذا القرار لـ

يقدـ أم محفزات خفية لغزك دكف مزيد مف التشاكر مع مجمس األمف.
ًقبؿ الرئيس العراقي صداـ حسيف قرار مجمس األمف في  13تشريف الثاني (نكفمبر) ،2002
فعػػاد المفتشػػكف إلػػى الع ػراؽ تحػػت إشػراؼ رئػػيس المجنػػة "ىػػانز بمػػيكس" كالمػػدير العػػاـ لمككالػػة "محمػػد

البرادعػػي" ،فػػي شػػير شػػباط (فب اريػػر)  ،2003كأعمنػػت ككالػػة الطاقػػة الذريػػة أنيػػا "لػػـ تجػػد دلػػيالن أك
مؤش انر معقكالن إلحياء برنامج األسمحة النككية في العراؽ".

عمػػى ضػػكء ذلػػؾ ،اقترحػػت كػػؿ مػػف (الكاليػػات المتحػػدة ،كالمممكػػة المتحػػدة ،كبكلنػػدا ،كايطاليػػا،

كأستراليا ،كالدنمارؾ ،كاليابػاف ،كاسػبانيا) مشػركع قػرار يجيػز اسػتخداـ القػكة فػي العػراؽ ،لكػف أعضػاء
حمػؼ شػػماؿ األطمسػػي مثػؿ :كنػػدا كفرنسػػا كألمانيػػا جنبػان إلػػى جنػػب مػػع ركسػيا ،أصػػركا عمػػى اسػػتمرار

فسػػحب مشػػركع الق ػرار مػػف مجمػػس
الدبمكماسػػية ،كمػػا ىػػددت فرنسػػا كركسػػيا باسػػتخداـ حػػؽ الػػنقض ي
األمف.

بػػدأت الكاليػػات المتحػػدة ،كالمممكػػة المتحػػدة ،كبكلنػػدا ،كأسػػتراليا ،كاسػػبانيا ،كالػػدنمارؾ ،كايطاليػػا،

التحضػير لمحػرب عمػى العػراؽ ،حيػث طالػب الػرئيس األمريكػي بػكش االبػف فػي خطػاب مكجػو لألمػة
في  17آذار (مارس)  ،2003الرئيس صداـ حسيف ككلديػو عػدم كقصػي االستسػالـ كتػرؾ العػراؽ،
كمنحيـ ميمة مدتيا  48ساعة ،لكف تحػالؼ الػدكؿ السػبع بػدأ بقصػؼ العػراؽ قبػؿ انتيػاء الميمػة فػي

 18مف الشير نفسو ،كفي ذات اليكـ أعطى مجمس العمكـ البريطاني تفكيضان بػالحرب عمػى العػراؽ

(بجؾ. )109 :2006 ،
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أعمنت قكات التحالؼ بزعامة الكاليػات المتحػدة انتيػاء العمميػات القتاليػة الرئيسػية ،كانيػاء فتػرة

الغزك كبداية فترة االحتالؿ العسكرية في الفاتح مف آيار (مايك)  ،2003حيث حمت الجيش العراقي

كمؤسسػػات الدكلػػة ،كعينػػت الجنػراؿ األمريكػػي "بػػكؿ بريمػػر" حاكمػان عسػػكريان لمعػراؽ ،كبػػدأت كاشػػنطف
تشػػكيؿ جػػيش ع ارقػػي جديػػد ،كمؤسسػػات تتناسػػب م ػع المرحمػػة الجديػػدة ،فكػػاف الدسػػتكر الع ارقػػي الػػذم

قسـ العراؽ لثالث أقاليـ فيدرالية( :شمالي لألكراد ،كالكسط لمسنة ،كالجنكب لمشيعة) في عاـ 2005

(بجؾ. )111 :2006 ،

كقػػع ال ػرئيس صػػداـ حسػػيف فػػي أسػػر الق ػكات األمريكيػػة بعػػد أشػػير مػػف غػػزك الع ػراؽ فػػي عػػاـ

 ،2003كبدأت محاكمتو بتيمة ارتكػاب جػرائـ ضػد شػعبو بمػا فػي ذلػؾ عمميػات القتػؿ الجمػاعي فػي

شػ ػػير تش ػ ػريف األكؿ (أكتػ ػػكبر)  ،2005كفػ ػػي  6تش ػ ػريف الثػ ػػاني (نػ ػػكفمبر)  2006أدانػ ػػت المحكمػ ػػة

كنفذ ىذا الحكـ في
العراقية الرئيس صداـ حسيف بارتكاب جرائـ ضد اإلنسانية كحكـ عميو باإلعداـ ،ي
صباح يكـ عيد األضحى المصادؼ  30كانكف األكؿ (ديسمبر) .2006
ىػػاجـ المعارضػػكف لمتػػدخؿ العسػػكرم فػػي العػراؽ قػرار غػػزكه عمػػى عػػدد مػػف الخطػػكط ،بمػػا فػػي

ذلؾ التشكيؾ في األدلػة التػي اسػتخدمت لتبريػر الحػرب ،حيػث كػاف مبػرر الكاليػات المتحػدة الرئيسػي

إلطالؽ حرب العراؽ ،أف تنمية الرئيس صداـ حسيف المزعكمة ألسمحة نككية كبيكلكجية ،كصػالت
مفترضػػة مػػع تنظػػيـ القاعػػدة ،جعمػػت نظامػػو "خطػػر مت ازيػػد" ،إالا أنػػو خػػالؿ الفتػرة التػػي سػػبقت الحػػرب
كمرحمة ما بعد الغزك ،لـ يتـ إثبات أم مف ىذه األدلة ،إضافةن إلى أف ىذه الحػرب أطمقػت مػف دكف
تفكيض مف األمـ المتحدة( .بجؾ)116 :2006 ،

 .2استعراض دور األمم المتحدة تجاه العراق منذ احتاللو عسكرياً عام 2003

منذ بداية الحرب األنجمك أمريكية عمى العراؽ في  19آذار (مارس)  ،2003كلغاية اإلعالف

عف انتياء العمميات العسكرية في  8آيار (مايك)  ،2003عقد مجمػس األمػف عػدة جمسػات ،كاعتمػد

ق ػ اررات شػػكمت منعطف ػان ميم ػان فػػي تػػاريخ المجمػػس كخضػػكعو لمقػػكة العظمػػى ،نجػػـ عػػف ىػػذه الجمسػػات
صدكر قرار لمعالجة كاقعة احػتالؿ مخالفػة لمقػانكف الػدكلي مػف دكف أف يػدينيا أك يسػتنكرىا أك حتػى

اإلشارة إلى مبادئ القانكف الدكلي التي ال تجيز استخداـ القكة في العالقات الدكلية ،كاكتفى المجمس
بتحديد مسؤكلية الدكؿ التي قامػت بػاالحتالؿ إزاء العػراؽ مػف دكف إدانػة لمعمػؿ نفسػو ،كانمػا عالجػت

الجكانب اإلنسانية الناتجة عنيا (العساؼ  ،)197 :2008كمف أبرز ىذه الق اررات :
أ-

قرار مجمس األمف رقـ (( )2003/1483إقرار باالحتالؿ مف دكف إدانتو) ،تضمف القرار

" "18فقرة في الديباجة ،ك" "26فقرة عاممة ،حيث كرد في الفقرة ( )3أنو يؤكد مف جديد

أىمية نزع أسمحة الدمار الشامؿ العراقية ،كتأكيد نزع سالح العراؽ في نياية المطاؼ.
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ككرد في الفقرتيف ( )13ك ( )14أف المجمس يسمـ بالصالحيات كالمسؤكليات كااللتزامات

المحددة بمكجب القانكف الدكلي المنطبؽ عمى الكاليات المتحدة كبريطانيا ،بكصفيما

دكلتيف قائمتيف باالحتالؿ تحت قيادة مكحدة.

ب -القرار (( )2003/1500القضـ السيؿ) ،بعد أف باشر ممثؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة

ميامو في العراؽ تقدـ بأكؿ تقرير لو عف أعمالو بتاريخ  15تمكز (يكليك) ،2003

متضمنان التحديات كالظركؼ التي تكاجييا األمـ المتحدة ،كالظركؼ التي يمر بيا العراؽ

في الفترة االنتقالية ،كأشاد التقرير بتشكيؿ مجمس الحكـ في العراؽ .كجاء نص القرار:

"تعترؼ سمطات التحالؼ المؤقتة بمجمس الحكـ بأنو الجية الرئيسية لةدارة العراقية

المؤقتة ،إلى حيف تشكيؿ حككمة معترؼ بيا دكليان ممثمة لمشعب العراقي" .كاذا كاف القرار

( )2003/1483أضفى شرعية األمر الكاقع لالحتالؿ؛ فاف ىذا القرار عمد إلى خطكات
تالية إلضفاء شرعية مجمس الحكـ الذم عينتو سمطة االحتالؿ.

ت -كبتاريخ  16تشريف األكؿ (أكتكبر)  ،2003أصدر مجمس األمف القرار ()2003/1511
كالذم نص عمى تبديؿ صفة قكات االحتالؿ بقكة متعددة الجنسيات.

تال ىذه الق اررات ق اررات أخرل ل ػ "تشػريع" العمميػة السياسػية األمريكيػة فػي العػراؽ ،كػاف أبرزىػا

القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اررات التالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،(2005/1619( ،)2005/1637( ،)200/1557( ،)2004/1546( :
( ،)2006/1723( ،(2006/1700كم ػ ػػف خ ػ ػػالؿ تتب ػ ػػع ى ػ ػػذه الق ػ ػ اررات يمك ػ ػػف اس ػ ػػتخالص النق ػ ػػاط
الرئيسية التالية:

أ -لـ يتناكؿ أم قرار صادر عف مجمس األمف إدانة الحرب كتبعاتيا مف كجكد احتالؿ أجنبي
عمى أرض دكلة عضك في األمـ المتحدة ،بؿ شكمت الق اررات المتتالية الصادرة مف الناحية

العممية إق ار انر باالحتالؿ مف دكف إدانتو ،كتبديؿ صفة قكات االحتالؿ إلى قكة متعددة

الجنسيات.

ب -أف ىذه الق اررات أغفمت بمجمميا حؽ الشعب العراقي في مقاكمة االحتالؿ ،في معارضة
مع المرجعية الدكلية التي أقرت حؽ الشعكب المحتمة في مقاكمة االحتالؿ.

ت -عدـ التمييز بيف أعماؿ المقاكمة لالحتالؿ كاإلرىاب ،كفؽ منيج ييدؼ إلى تشكيو صكرة
المقاكمة مف خالؿ تكصيؼ أعماليا ككنيا إرىابان.

ث -عدـ اتخاذ مجمس األمف تدابير حقيقية تجاه انتياكات حقكؽ اإلنساف بعد االحتالؿ ،خاصة
مف قبؿ االئتالفات كالحككمات العراقية المتعاقبة التي أصدرت عدة تشريعات مخالفة

لحقكؽ اإلنساف.
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 .3العالقة بين الواليات المتحدة واألمم المتحدة بشأن العراق
مرت العالقة بػيف الكاليػات المتحػدة كاألمػـ المتحػدة فػي ثػالث م ارحػؿ عكسػت كتعكػس مػكازيف

القػػكل عمػػى المسػػتكيات اإلقميميػػة كالدكليػػة كالميدانيػػة ،كىػػي عمػػى النحػػك التػػالي (ككردسػػماف:2008 ،
:)57

المرحمــة األولــى :تمتػػد بػػيف سػػنتي  ،1990-1998كػػاف "المجمػػس" خالليػػا أداة طيعػػة فػػي يػػد

األم ػريكييف .كقػػد عكػػس ذلػػؾ حقبػػة نيايػػة الحػػرب البػػاردة كتفكػػؾ االتحػػاد السػػكفياتي ،كىيمنػػة القطػػب

الكاحد في العالقات الدكلية ،كمػا بػدا أنػو "انتصػار" الميبراليػة ال أرسػمالية الغربيػة .ككػاف محػكر قػ اررات
"المجمس" في ىذه المرحمة يتخذ مف "حالػة العػراؽ-الككيػت" ،كحمايػة االنفصػالييف األكػراد فػي شػماؿ

العراؽ ذريعة لو.

المرحمـــة الثانيـــة :كتمت ػػد ب ػػيف س ػػنتي  ،2003-2000إذ ظي ػػرت مػ ػكازيف ق ػػكل جدي ػػدة عم ػػى

الصعيد الدكلي ،كبدأت الييمنة األمريكية تنحسر كتظير تشققات في الصؼ الغربػي ،كعػكدة ركسػيا

إلػػى الصػػدارة ،كنيضػػة الصػػيف .كخػػالؿ ىػػذه الفت ػرة ،بػػدأ الحصػػار الػػدكلي عمػػى الع ػراؽ بالتفكػػؾ مػػف
خالؿ التكسع في "برنامج النفط مقابؿ الغذاء" ،كتحسػف عالقػات العػراؽ مػع بعػض األطػراؼ العربيػة

كالدكليػػة .ككػػاف محػػكر ق ػ اررات "المجمػػس" فػػي ىػػذه المرحمػػة ،يتخػػذ مػػف قضػػية أس ػمحة الػػدمار الشػػامؿ

العراقية المزعكمة ذريعة لو.

كفػػي نيايػػة ىػػذه المرحمػػة ،عجػػزت كاشػػنطف عػػف استصػػدار قػرار مػػف "المجمػػس" يجيػػز ليػػا شػػف
الحػ ػػرب عمػ ػػى الع ػ ػراؽ كاحتاللػ ػػو ،إالا أف "المجمػ ػػس" عػ ػػاد كأصػ ػػدر الق ػ ػرار رقػ ػػـ ( )1511الػ ػػذم مػ ػػنح

"الشػػرعية" لالح ػػتالؿ ،كاعت ػػرؼ بػ ػ "مجم ػػس الحك ػػـ" الػػذم ش ػػكمو المحتم ػػكف ،كتالي ػان ص ػػدرت قػ ػ اررات ل ػ ػ
"تشريع" العممية السياسية األمريكية في العراؽ.

المرحمـــة الثالثـــة :بالك ػػاد ب ػػدأت م ػػع القػ ػرار رق ػػـ ( )1770ال ػػذم تق ػػدـ ب ػػو التح ػػالؼ األمريك ػػي

البريطاني إلى "المجمس" ،في خطكة أكلى لالعتراؼ بالفشؿ في العراؽ.
لقد ذىب األمريكيكف إلى مجمس األمػف الػدكلي كفػي جعبػتيـ قػرار يطالػب بتكسػيع دكر الييئػة

الدكلية فػي العػراؽ القػرار ( ،)1770الػذم مػا يػزاؿ ينظػر إلػى األمػـ المتحػدة ،كػأداة ربمػا تكػكف أكثػر

مركنة ،لممساعدة عمى:

 -1ترتيب الحكار الداخمي.

 -2الحكار مع دكؿ الجكار ،كذلػؾ فػي مسػعى أمريكػي متػأخر لتسػريع التكصػؿ إلػى تفاىمػات بشػأف
الممػػؼ الع ارقػػي ،تػػؤدم إلػػى قػػدر مػػف االسػػتقرار فػػي الع ػراؽ يسػػمح إلدارة ال ػرئيس بػػكش بتنظػػيـ

انسحاب جزئي كلكف كبير مف البمد قبؿ أف تبػدأ سػنة  2008االنتخابيػة ،لكػف ىنػاؾ ىمػف ينظػر
إلى ىذه الخطكة باعتبارىا مجرد مناكرة لالستيالؾ الداخمي (ككردسماف )59 :2008
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إف القرار ( )1770يعتػرؼ بفشػؿ كاشػنطف كصػنيعتيا الحككمػة العراقيػة فػي إدارة المفاكضػات

الداخميػػة كالخارجيػػة؛ لػػذلؾ فػػالقرار يكسػػع صػػالحيات األمػػـ المتحػػدة فػػي خدمػػة المحػػاكالت األمريكيػػة
إلنقػاذ مشػركع اسػتعمار العػراؽ ،كلكنػو ال ينقػؿ الصػالحيات إلػى الييئػة الدكليػة ،كال يكمفيػا بالتكصػؿ

إلى حؿ ،غير أف ذلؾ القرار يمكف أف يكػكف مؤشػ انر عمػى الحػؿ الممكػف فػي المسػتقبؿ ،عنػدما تػدرؾ
كاشػػنطف أف بقاءىػػا اآلمػػف المسػػتقر فػػي الع ػراؽ مسػػتحيؿ ،كعنػػدما يجػػد المجتمػػع الػػدكلي نفسػػو بػػإزاء

فداحة الجريمة المرتكبة في ذلؾ البمد (ككردسماف . )61 :2008

كاف ػػؽ البرلم ػػاف الع ارق ػػي ف ػػي  8تشػ ػريف الث ػػاني (ن ػػكفمبر)  ،2008عم ػػى اتفاقي ػػة ب ػػيف الكالي ػػات

المتحػػدة كالع ػراؽ أعػػادت تعريػػؼ اإلطػػار القػػانكني لمنشػػاط العسػػكرم األمريكػػي فػػي الع ػراؽ ،ككضػػع
جدكؿ زمني لالنسحاب النيائي لمقػكات األمريكيػة ،بمكجػب ىػذه االتفاقيػة التػي كقعػت خػالؿ األشػير

األخيرة مف إدارة الرئيس بكش بعد نحك عاـ مف المفاكضات.

كػػاف مػػف المقػػرر لمق ػكات األمريكيػػة مغػػادرة المػػدف بحمػػكؿ منتصػػؼ عػػاـ  ،2009كأف يكتمػػؿ

االنسحاب مف البالد بحمكؿ  31كػانكف األكؿ (ديسػمبر)  ،2011كفػي شػباط (فب اريػر)  2009كبعػد
تكلي الرئيس باراؾ أكباما الحكـ في الكاليات المتحدة ،أعمػف أف القػكات األميركيػة المقاتمػة ستنسػحب

مػػف العػراؽ بحمػػكؿ  31آب (أغسػػطس)  ،2010مػػع كافػػة القػكات المتبقيػػة التػػي كػػاف مػػف المقػػرر أف
تنسحب بحمكؿ نياية عاـ  ،2011كىك ما حصؿ (بنجدم . )78 :2013

لذلؾ يتضح ،أف مجمػس األمػف عػالج االجتيػاح الع ارقػي لمككيػت تحػت بنػد "الحالػة بػيف العػراؽ

كالككيػػت" ،كاسػػتمر المجمػػس فػػي إصػػدار ق ار ارتػػو بعػػد االحػػتالؿ األمريكػػي لمع ػراؽ عػػاـ  2003تحػػت
نفس البند ،مما يؤشر إلى الترابط بػيف كحػدة اليػدؼ كاإلرادة السياسػية صػانعة قػ اررات المجمػس طيمػة
ىذه الفترة الممثمة بالكاليات المتحدة؛ فجميع الق اررات التي صدرت عف مجمس األمف ميػدت جميعيػا

لالحػػتالؿ األمريكػػي لمع ػراؽ عػػاـ  ،2003كالػػذم تػػـ مػػف دكف تفػػكيض مػػف مجمػػس األمػػف ،كبػػدؿ أف
يػػديف المجمػػس االحػػتالؿ كيطالػػب بانسػػحاب قكاتػػو ،رضػػخ لألمػػر الكاقػػع ككمػػؼ القػكات المحتمػػة بػػإدارة

العراؽ لتتحكؿ ىذه القكات كفقان لق اررات مجمس األمف إلى قكات متعددة الجنسيات.
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المبحث الثالث
األمم المتحدة وحقوق الشعب الفمسطيني
نتيجػػة لةرىػػاب الصػػييكني تػػـ طػػرد أكثػػر مػػف  800ألػػؼ الجػػئ فمسػػطيني مػػع حمػػكؿ شػػير
كػػانكف األكؿ (ديسػػمبر)  1948مػػف  531قريػػة كمدينػػة ،كبػػذلؾ اسػػتكلت إس ػرائيؿ -التػػي أعمػػف عػػف

قياميػػا فػػي  14أيػػار (مػػايك) - 1949عمػػى مسػػاحة  %77.4مػػف فمسػػطيف االنتدابيػػة ،أم بمػػا يزيػػد
عف  %22مف المساحة التي قررىا مشػركع تقسػيـ فمسػطيف لعػاـ  ،1947لػيعكس ىػذا الحػدث حجػـ
الظمـ التاريخي الذم لحؽ بالشعب الفمسطيني عػاـ  ،1948فقػد شػرد ثالثػة أربػاع ىػذا الشػعب بعيػدان
عػػف ديػػاره كأرضػػو كالتػػي سػػيطر عمييػػا شػػعب آخػػر مػػف غيػػر كجػػو حػػؽ (المسػػيرم-458 :1999 ،

. )459

أمػػاـ ى ػػذه الجريمػػة الدكلي ػػة ،شػػعرت األسػ ػرة الدكليػػة أف لألم ػػـ المتحػػدة مس ػػؤكلية خاصػػة ع ػػف

الفمسطينييف الذيف طردكا مف ديارىـ؛ كنتيجة مباشرة لقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ ()181
القاضي بتقسيـ فمسطيف ،فحاكلت أف تمعب دك انر في عممية إعادة الالجئيف الفمسطينييف الػذم طػردكا

فػػي عػػاـ  ،1948كانيػػاء االحػػتالؿ اإلسػرائيمي عػػف كافػػة األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة عػػاـ .1967
(الش ػػيباني . )200 :1997 ،كق ػػد تكالػ ػت قػ ػ اررات األم ػػـ المتح ػػدة بي ػػذا الش ػػأف ،كتط ػػكرت لغ ػػة تم ػػؾ

الق ػ اررات تطػػك انر إيجابي ػان كديناميكي ػان لصػػالح الشػػعب الفمسػػطيني ،غيػػر أنيػػا لػػـ تكضػػع مكضػػع التنفيػػذ
نتيج ػػة ت ػػدخالت ال ػػدكؿ القكي ػػة ذات النف ػػكذ ف ػػي مجم ػػس األم ػػف الت ػػي حال ػػت دكف تنفي ػػذىا ،كأعط ػػت

لالحتالؿ اإلسرائيمي ضكءان أخض انر في استمرار جرائمو بحؽ الشعب الفمسطيني ،عبر أعمػاؿ القتػؿ،
كاالعتقاؿ ،كالتيجير ،كمصػادرة األ ارضػي ،كبنػاء المسػتكطنات كالجػدار العػازؿ عمػى حسػاب األرض

الفمسطينية ،خاصة بعد أحداث  11أيمكؿ (سبتمبر) .2001

إف إبقػػاء القضػػية الفمسػػطينية دكف حػػؿ ،يحػػتـ بقػػاء الصػراع عمػػى حالػػو ،كيعكػس حالػػة العجػػز

لػػدل األمػػـ المتحػػدة فػػي إنيػػاء الص ػراع الفمسػػطيني اإلس ػرائيمي الػػذم ال ي ػزاؿ مسػػتم انر منػػذ  68عام ػان،
كستبقى تشكؿ محػك انر رئيسػيان فػي الصػراع الػدائر بػيف العػرب كاسػرائيؿ ،بػؿ إنيػا تتعػدل ككنيػا قضػية

فمسػػطينية لتمتػػد إلػػى األمػػة العربيػػة باتصػػاليا المباشػػر بيػػا كالػػى العػػالـ ،ككنػػو المسػػؤكؿ المباشػػر عػػف
الجريمة التي أيلحقت بالشعب الفمسطيني عاـ .1948

عمػػى ضػػكء ذلػػؾ ،سػػيتناكؿ ىػػذا المبحػػث دكر األمػػـ المتحػػدة تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية ،كدعػػـ

حقكؽ الشعب الفمسطيني غير القابمة لمتصرؼ ،كفي المقدمة منيا حقو فػي العػكدة كتقريػر المصػير،
كاقامػػة دكلت ػػو المسػػتقمة ،باإلض ػػافة إلػػى األس ػػباب الت ػػي حالػػت دكف تنفي ػػذ ق ارراتيػػا المتعمق ػػة بالقض ػػية
الفمسطينية ،كمكقفيا مف انضماـ فمسػطيف لعضػكيتيا ،إلػى جانػب دكرىػا فػي تػكفير الحمايػة لالجئػيف

الفمسطينييف في سكريا جراء الصراع الدائر فييا.
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أوالً :دور األمم المتحدة في دعم حقوق الشعب الفمسطيني
 .1دور ومسؤولية الجمعية العامة لممم المتحدة

بػػدأت عالق ػػة ىيئ ػػة األم ػػـ المتح ػػدة السياس ػػية كالقانكني ػػة م ػػع القض ػػية الفمس ػػطينية ،ف ػػكر كض ػػع

حككمة االنتداب البريطاني مكضػكع انتػدابيا لفمسػطيف عمػى جػدكؿ أعمػاؿ الجمعيػة العامػة لمبػت فػي
مصػػيره كاسػػتم ارره ،كلحسػػـ الجمعيػػة العامػػة لممسػػألة الفمسػػطينية ،كتسػػكية كضػػعيا القػػانكني فػػكر زكاؿ

االنتداب البريطاني نيائيان عنيا .كبيذا الصدد ،أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحػدة خػالؿ دكرتيػا

الثانيػػة المنعقػػدة بت ػػاريخ  29تش ػريف الث ػػاني (نػػكفمبر)  ،1947قرارىػػا الش ػػيير رقػػـ ( )181القاض ػػي

بتقسػػيـ فمسػػطيف الخاضػػعة لالنتػػداب البريطػػاني إلػػى دكلتػػيف إحػػداىما عربيػػة كاألخػػرل ييكديػػة (سػػعد،

. )38 :1969

كعمى ضكء القرار ،نفذت الحركة الصييكنية التي كانت تقكد الجماعات الييكدية في فمسطيف

الشؽ الخاص بالدكلة الييكدية ،كذلؾ بإعالنيا فكر إنياء الحككمة البريطانية الرسمي النتدابيا عمػى

فمسػطيف ،عػف قيػاـ دكلػة إسػرائيؿ بتػاريخ  15آيػار (مػايك)  .1948كلػـ يمتػزـ اإلسػرائيميكف بالمسػػاحة
المحددة لدكلتيـ بمقتضى قرار التقسيـ ،إذ سيطرت ىذه الدكلة عمى ما يساكم  %77.4مف إجمالي
مساحة أراضي فمسطيف االنتدابية ،كما سػعت إسػرائيؿ إلػى تطبيػؽ مبػدأ األرض النظيفػة ،مػف خػالؿ

تنفيػػذىا لسياسػػة التطييػػر العرقػػي بمكاجيػػة الفمسػػطينييف ،عبػػر حمػػالت الطػػرد كالتيجيػػر التػػي قامػػت
بتنفيػذىا ،إلرغػاميـ عمػى اليجػرة القسػرية عػف ديػػارىـ كممتمكػاتيـ الكاقعػة فػي المنػاطؽ التػي سػػيطرت

عمييا (سعد. )40 :1969 ،

كرغـ انتياؾ كمخالفة إسرائيؿ لقرار الجمعية العامة بالتقسيـ ،كقياميا بالسيطرة عمى مساحات

شاسعة مف األرض المخصصة لمدكلة العربية ،فضالن عػف تنفيػذىا ألعمػاؿ التيجيػر القسػرم لمسػكاف
كغيرىػػا مػػف الج ػرائـ كاالنتياكػػات ،أكصػػى مجمػػس األمػػف الػػدكلي بمقتضػػى ق ػ ارره رقػػـ ( )69الصػػادر

بتػػاريخ  4آذار (مػػارس)  ،1949بقبػػكؿ عضػػكية إس ػرائيؿ فػػي األمػػـ المتحػػدة ،كم ػا قػػررت الجمعيػػة
العامة لألمـ المتحدة بمقتضى القػرار رقػـ ( )273الصػادر عػف الػدكرة الثالثػة لمجمعيػة العامػة بتػاريخ

 11آيار (مايك)  ،1949قبكؿ دكلة إسرائيؿ عضك في األمـ المتحدة.

كلكي تؤكد الجمعية العامة عمى إلزامية قرار التقسيـ ،ككجكب احتراـ كالتزاـ إسػرائيؿ بحػدكدىا

المق ػرة فػػي ق ػرار التقسػػيـ ،كأيض ػان تنفػػذ التزاميػػا الخػػاص بحػػؽ الالجئػػيف فػػي العػػكدة ،أدرجػػت بص ػريح
النص في متف قرارىا المتعمؽ بالمكافقة عمى قبكؿ دكلة إسرائيؿ في عضكية األمـ المتحػدة ،تصػريح

دكلػػة إس ػرائيؿ الص ػريح بالمكافقػػة دكف تحفػػظ عمػػى الق ػرار رقػػـ ( ،)181كالق ػرار رقػػـ (( )194ق ػ اررات
األمـ المتحدة. )40 :2004 ،

كلـ تمتزـ إسرائيؿ في أعقاب ذلؾ بأم مف الق اررات السالفة ،إذ تجاىمتيا بالمطمؽ ،كما تجاىؿ

المجتمػػع الػػدكلي ىػػذا االلتػزاـ ،كسػػكت عػػف إثارتػػو أك الحػػديث عنػػو ،مػػا يعنػػي ضػػمنيان قبػػكؿ المجتمػػع
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الػػدكلي بمػػا فيػػو األمػػـ المتحػػدة بمػػا قامػػت بػػو إس ػرائيؿ مػػف ضػػـ كاكتسػػاب لأل ارضػػي الفمسػػطينية التػػي
استكلت عمييا ،كما بدأ يتناسى مكضكع حؽ الالجئيف في العكدة إلى ديارىـ كممتمكاتيـ.

لقد كاصمت األمـ المتحدة تأكيد مسئكلية خاصة تجاه فمسػطيف ،فمقػد أكػدت عمػى حػؽ الشػعب

الفمسػػطيني فػػي تقريػػر مصػػيره فػػي الق ػ اررات التػػي اتخػػذتيا ،كقػػد كػػاف ىػػذا الحػػؽ محػػؿ اىتمػػاـ المجنػػة
المعنية بممارسة الشعب الفمسطيني لحقكقو غير القبالة لمتصرؼ ،كالمجنة الخاصة المعنية بػالتحقيؽ

فػػي الممارسػػات اإلسػرائيمية التػػي تمػػس حقػػكؽ اإلنسػػاف لسػػكاف األ ارضػػي المحتمػػة (ىنػػداكم:1991 ،

. )87

لكػػف الجمعيػػة العامػػة ظمػػت تتعامػػؿ مػػع القضػػية الفمسػػطينية باعتبارىػػا قضػػية الجئػػيف إلػػى أف

غي ػػرت م ػػف مكقفي ػػا كنظرتي ػػا ابت ػػداء ب ػػالقرار رق ػػـ ( )2535الم ػػؤرخ ف ػػي  12تشػ ػريف األكؿ (أكت ػػكبر)

 ،1969إذ ألكؿ مرة تتحدث عف الشعب الفمسطيني بشكؿ كاضح عف حقكقػو غيػر القبالػة لمتصػرؼ
(راتب  ،)247 :1970كالحظت أف مشكمة الالجئػيف الفمسػطينييف ناشػئة عػف إنكػار حقػكقيـ المقػررة
في ميثاؽ األمـ المتحدة ،كاإلعالف العػالمي لحقػكؽ اإلنسػاف .كقػد اسػتمرت الجمعيػة العامػة فػي عػاـ

 1971خطكة إيجابية فػي قرارىػا ( )2728فػي الػدكرة الساسػة كالعشػريف ،عنػدما أكػدت شػرعية كفػاح
الش ػػعكب المس ػػتمرة لتقري ػػر المص ػػير بجمي ػػع الكس ػػائؿ المتاح ػػة أماميػ ػا كش ػػممت الش ػػعب الفمس ػػطيني،
ككػػررت الجمعيػػة العامػػة مػػا أعمنتػػو فػػي القػرار السػػابؽ عنػػد اعتمادىػػا القػرار رقػػـ ( )3089فػػي الػػدكرة

الثامنػػة كالعش ػريف المنعقػػدة فػػي  7كػػانكف األكؿ (ديسػػمبر) ( 1973ق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة:2004 ،
. )47

كفػ ػػي أعقػ ػػاب حػ ػػرب تش ػ ػريف األكؿ (أكتػ ػػكبر)  ،1973أصػ ػػبحت مسػ ػػألة الحقػ ػػكؽ غيػ ػػر قابمػ ػػة

لمتصػػرؼ كالحػػؽ فػػي تقريػػر المصػػير ،أيدرجػػت القضػػية الفمسػػطينية كبنػػد مسػػتقؿ فػػي جػػدكؿ أعمػػاؿ

الجمعيػػة العامػػة ،بػػؿ أكثػػر مػػف ذلػػؾ دعػػكة ىيئػػة التحريػػر الفمسػػطينية لممشػػاركة فػػي مناقشػػات الػػدكرة
التاسعة كالعشريف (كيالي. )95 :1973 ،

ثـ جاء بعػد ذلػؾ القػرار رقػـ ( )3236المػؤرخ فػي  22تشػريف الثػاني (نػكفمبر)  ،1974الػذم

اعترفت بمكجبو الجمعية العامة بأف لمشػعب الفمسػطيني الحػؽ فػي تقريػر المصػير كفقػان لميثػاؽ األمػـ
المتح ػػدة ،كأعرب ػػت ع ػػف قمقي ػػا لك ػػكف الش ػػعب الفمس ػػطيني ق ػػد من ػػع م ػػف التمت ػػع بحقكق ػػو غي ػػر القابم ػػة
لمتصرؼ ،كال سػيما حقػو فػي تقريػر مصػيره ،كتأكيػدىا مػف جديػد عمػى حقػكؽ الشػعب الفمسػطيني بمػا

في ذلؾ الحؽ في تقرير مصيره مف دكف تدخؿ خارجي كالحؽ في االستقالؿ.

كفػػي قرارىػػا رقػػـ ( )3276المػػؤرخ فػػي  10تش ػريف الثػػاني (نػػكفمبر)  ،1975أكػػدت الجمعيػػة

العامػػة عمػػى قرارىػػا بشػػأف ممارسػػة الفمسػػطينييف لحقيػػـ غيػػر قابػػؿ لمتصػػرؼ فػػي الع ػكدة إلػػى ديػػارىـ
كممتمكػػاتيـ ،كالجديػػد الػػذم جػػاء فػػي ىػػذا القػرار ىػػك إنشػػاء لجنػػة لممارسػػة الشػػعب الفمسػػطيني حقكقػػو
غيػػر القبالػػة لمتصػػرؼ .كقػػد اشػػتمؿ تقريػػر ىػػذه المجنػػة عمػػى مجمكعػػة تكصػػيات ،ىادفػػة إلػػى تمكػػيف
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الشعب الفمسطيني مف ممارسة حقكؽ غير قابمة لمتصرؼ التي اعترفت بيا الجمعية العامة أكؿ مػرة

فػػي قرارىػػا رقػػـ ( )20/31المػػؤرخ فػػي  4تش ػريف الثػػاني (نػػكفمبر)  ،1976لكػػف ىػػذه الخطػػة لقيػػت
رفضان مػف مجمػس األمػف كالػدكؿ الغربيػة بػالرغـ مػف نػداءات المجنػة المتكػررة (قػ اررات األمػـ المتحػدة،
. )49 :2004

كف ػػي قرارى ػػا رق ػػـ ( )120/36الم ػػؤرخ ف ػػي ك ػػانكف األكؿ (ديس ػػمبر)  ،1981ق ػػررت الجمعي ػػة

العامػػة عقػػد مػػؤتمر دكلػػي خػػاص بقضػػية فمسػػطيف تحػػت رعايػػة األمػػـ المتحػػدة ،كأذف لمجنػػة المػػذككرة
أعاله بأف تعمؿ بكصفيا المجنة التحضيرية لممؤتمر ،كأف تتخذ الخطكات الالزمة التنظيميػة ،كدعػت

المنظمػات الحككميػة الدكليػة كغيػر الحككميػػة كالككػاالت الخاصػة إلػى التعػػاكف مػع المجنػة لتنفيػذ ىػػذا

القرار .كتنفيذان لػذلؾ عقػد المػؤتمر الػدكلي الخػاص بالقضػية الفمسػطينية فػي جنيػؼ فػي الفتػرة مػا بػيف
 29آب (أغس ػػطس) إل ػػى  7أيم ػػكؿ ب(س ػػبتمبر)  ،1983كص ػػدر عن ػػو إع ػػالف جدي ػػد بش ػػأف فمس ػػطيف
كبرن ػػامج العم ػػؿ ألعم ػػاؿ الحق ػػكؽ الفمس ػػطينية ،كك ػػاف الم ػػؤتمر عم ػػى اقتن ػػاع ب ػػأف م ػػف ح ػػؽ الش ػػعب
الفمسطيني نيؿ حقكقػو غيػر القابمػة لمتصػرؼ بمػا فييػا الحػؽ فػي العػكدة ،كالحػؽ فػي تقريػر المصػير،

كالحؽ في إنشاء دكلة مستقمة في فمسطيف (القراعيف.)129 :1983 ،

ىػػذا اإلعػػالف رحبػػت بػػو الجمعيػػة العامػػة فػػي قرارىػػا المػػؤرخ فػػي  20تش ػريف األكؿ (أكتػػكبر)

 ،1985ككػػذا الػػدعكة إلػػى عقػػد مػػؤتمر سػػالـ يخػػص الشػػرؽ األكسػػط تحػػت رعايػػة األمػػـ المتحػػدة،
كيشارؾ فيو جميع أطراؼ الصراع العربي بما في ذلؾ ىيئة التحرير عمى قدـ المساكاة فػي الحقػكؽ.

كفي ىذا القرار أكدت الجمعية العامة حؽ الشعب الفمسطيني في استرداد حقكقو بكؿ الكسائؿ ،طبقػان

لمقاص ػػد األم ػػـ المتح ػػدة كمبادئي ػػا ،كأك ػػدت م ػػف جدي ػػد رفض ػػيا لك ػػؿ االتفاق ػػات الجزئي ػػة كالمعاى ػػدات
التفصيمية ما دامت تستيمؾ حقكؽ الشعب الفمسطيني ،كتتعارض مع مبادئ الحمكؿ العادلة كالشاممة

لمشكمة الشرؽ األكسط (المؤتمر الدكلي ،الفصؿ األكؿ ،الفرع ب) .

كفي دكرات عدة درست لجنة حقكؽ اإلنساف حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير ،كفي

قرارىا رقـ ( )23/1986المؤرخ في  10آذار (مارس)  ،1986كالقػرار رقػـ ( )1987/4المػؤرخ فػي
 19ش ػػباط (فب اري ػػر)  ،1987أعرب ػػت المجن ػػة ع ػػف ش ػػديد قمقي ػػا لك ػػكف إسػ ػرائيؿ تكاص ػػؿ من ػػع الش ػػعب
الفمسػػطيني بػػالقكة مػػف التمتػػع بحقكقػػو غيػػر القابمػػة لمتصػػرؼ ،كفػػي ىػػذا تحػػد صػػارخ لمبػػادئ القػػانكف

الػػدكلي كقػ اررات األمػػـ المتحػػدة كارادة المجتمػػع الػػدكلي ،كقػػد حثػػت جميػػع الػػدكؿ كىيئػػة األمػػـ المتحػػدة
كالككػػاالت المتخصصػػة الدكليػػة األخػػرل ،عمػػى تقػػديـ المسػػاعدة كالػػدعـ إلػػى الشػػعب الفمسػػطيني عػػف

طريؽ ممثمو ىيئة التحرير في كفاحو السترداد حقكقو الشرعية (الشيباني. )212 :1997 ،

كفي عاـ  1988استجابت الجمعية العامة لقرار المجمس الػكطني الفمسػطيني فػي  15تشػريف

الثاني (نكفمبر)  ،1988بتبني قرار الجمعية العامة رقـ ( ،)177/43كىذا القػرار يقػر بػإعالف دكلػة
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فمسطيف المستقمة التي اعتبرت منسجمة مع القػرار ( ،))II( 181كتطبيقػان لحقػكؽ الشػعب الفمسػطيني
غير القابمة لمتصرؼ.

 .2دور ومسؤولية مجمس األمن
تعكد مسئكلية مجمس األمف تجاه فمسطيف منذ زمف يعكد إلى عاـ  ،1948كذلؾ حيف تبنى

بناء عمى الفصؿ السابع مف الميثاؽ ،القرار رقـ ( )154لعاـ  ،1948كأكد أف الكضع في فمسطيف

يشكؿ تيديدان لألمف بحسب المادة ( ،)39كبناء عمى المادة ( ،)40طالب مجمس األمف بكقؼ

إطالؽ النار ،معمنان أف عدـ احتراـ األطراؼ المعنية ليذا القرار "سيظير كجكد انتياؾ لمسالـ
بحسب فحكل المادة ( )39مف الميثاؽ ،األمر الذم يتطمب اىتمامان فكريان مف قبؿ مجمس األمف

بالنظر إلى إمكانية عمؿ إضافي بحسب الفصؿ السابع كبالكيفية التي يرتئييا ،كيشير القرار إلى أف
أحكاـ القرار بخصكص المحافظة عمى اليدنة ،ستبقى فاعمة "إلى حيف الكصكؿ إلى تعديؿ سممي

لمكضع المستقبمي لفمسطيف " (مسمـ. )144 :1974 ،

أما القرار رقـ ( )242لعاـ  ،1967كالذم أعاد التأكيد عميو فيما بعد القرار رقـ ()338

لعاـ  ، 1973فقد شدد عمى متطمبات "بناء سالـ عادؿ كدائـ في الشرؽ األكسط" ،كتشمؿ ىذه
المتطمبات مف بيف أمكر أخرل" ،انسحاب القكات المسمحة اإلسرائيمية مف المناطؽ المحتمة في

النزاع (الصراع) األخير" (الفقرة األكلى)" ،كضركرة تحقيؽ تسكية عادلة لمشكمة الالجئيف" (الفقرة

الثانية).

كصادقت محكمة العدؿ الدكلية عمى ق اررات مجمس األمف التي تبنت ال شرعية احتالؿ

إسرائيؿ لألراضي الفمسطينية (بما فييا القدس) منذ عاـ  ،1967بمكجب القانكف الدكلي كق اررات
األمـ المتحدة ،كىك احتالؿ يعد مخالفان لممبدأ الراسخ القاضي بعدـ السماح باكتساب األرض بالقكة،

إذا لف يككف تغيير أحادم الجانب في الكضع الدكلي لممناطؽ الفمسطينية المحتمة ،إلى حيف

كصكؿ مفاكضات الحؿ النيائي إلى تسكية سممية يكافؽ عمييا جميع األطراؼ .كما أيدت محكمة
العدؿ الدكلية ق اررات مجمس األمف التي أعمنت أف كؿ اإلجراءات التشريعية كاإلدارية التي اتخذتيا
إسرائيؿ ،بيدؼ تغيير طابع ككضع المناطؽ الفمسطينية المحتمة (بما فييا القدس الشرقية) الغية

كباطمة ،كأيدت المحكمة أيضان قرار مجمس األمف اعتبار المناطؽ الفمسطينية مناطؽ محتمة،

كاعتبار إسرائيؿ قكة محتمة ،كدعمت المحكمة كذلؾ قرار مجمس األمف اعتبار المستكطنات غير

شرعية (القراعيف. )135 :1983 ،
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كالحاؿ أف مسئكلية مجمس األمف كالجمعية العامة عف المناطؽ الفمسطينية المحتمة عاـ

 ،1967يمكف تبينيا في إسياميا الكثيؽ في مفاكضات السالـ .ففي القرار ( )55/55الصادر في
 7كانكف األكؿ (ديسمبر)  ،2000عبرت الجمعية العامة عف "دعميا التاـ لعممية السالـ التي
بدأت في مدريد عاـ  ،1991كإلعالف المبادئ ("اتفاؽ أكسمك) بخصكص الحكـ الذاتي المؤقت لعاـ

 ،1993فضالن عف االتفاقيات الالحقة بما فييا االتفاقية اإلسرائيمية  -الفمسطينية المؤقتة بخصكص

الضفة الغربية كقطاع غزة لعاـ  ،1995كمذكرة شرـ الشيخ لعاـ " ،1999كما أف مجمس األمف

بتبنيو باإلجماع القرار ( )1515قد صادؽ أيضان عمى خطة "خارطة الطريؽ" التي أعدتيا المجنة
الرباعية لمشرؽ األكسط ،كىي خطة تيدؼ لمكصكؿ إلى حؿ دائـ لمصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي

يقكـ عمى دكلتيف فمسطينية كاسرائيمية.

ثانياً :دور األمم المتحدة تجاه قضية الالجئين الفمسطينيين

اقتػرف ىػػذا الحػػؽ بػػالالجئ الػػذم يحػػرـ بسػػبب الحػػرب أك غيرىػػا مػػف العػػكدة إلػػى بػػالده كلػػذلؾ

نصػػت عميػػو االتفاقيػػة الدكليػػة الخاصػػة بػػالالجئيف الصػػادرة بجنيػػؼ فػػي  25تمػػكز (يكليػػك) .1951

لػػذلؾ فػػاألمـ المتحػػدة ف ػي ق ار ارىػػا رقػػـ ( )194الصػػادر فػػي  11كػػانكف األكؿ (ديسػػمبر)  ،1949لػػـ

يستحدث لالجئيف حقان بؿ كاف مجرد تأكيد عمى حؽ العػكدة بأنػو حػؽ أصػيؿ ،بمعنػى أف ىػذا القػرار

جاء مقر انر لحؽ العكدة كلـ يكف منشئان لو (سالـ. )92 :1997 ،

كقد نص اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى ىذا الحؽ فػي المػادة ( ،)13يحػؽ لكػؿ فػرد

أف يغادر أم بالد بمػا فػي ذلػؾ بػالده ،كمػا يحػؽ لػو العػكدة لػدييا" ،كاألمػر نفسػو نصػت عميػو المػادة

( )12مف االتفاقية الدكليػة لحقػكؽ اإلنسػاف المدنيػة كالسياسػية بقكليػا" :ال يحػرـ أحػد تعسػفان مػف حػؽ
دخ ػػكؿ بم ػػده" ،كق ػػد تض ػػمنت اتفاقي ػػة جني ػػؼ لس ػػنة  ،1949أحكامػ ػان تتعم ػػؽ بح ػػؽ الع ػػكدة ف ػػي ح ػػاالت
االحتالؿ العسكرم كالنزاع المسمح (غانـ. )61 :1965 ،

أما فيما يتعمؽ بحؽ الالجئيف الفمسطينييف في العكدة ،فقد كرد في أكؿ األمر تقريػر الككنػت

برنادكت سنة  ،1948كقد تـ ذلػؾ عمػى أسػاس تكجيػو التقريػر الػذم كرد فيػو" :ينبغػي لألمػـ المتحػدة
أف تؤكد حؽ الالجئيف في العكدة إلى ديارىـ في األراضي الكاقعة تحػت السػيطرة الييكديػة فػي أقػرب

تاريخ ممكف عمميان" (خمة. )25 :1974 ،

كقػػد صػػدر أكؿ ق ػرار بشػػأف حػػؽ العػػكدة فػػي عػػاـ  1948يحمػػؿ رقػػـ ( ،)194الػػذم نصػػت

المادة ( )11منػو عمػى كجػكب العػكدة فػي أقػرب كقػت ممكػف ،كتكميػؼ لجنػة التكفيػؽ الثالثيػة الدكليػة
بتسييؿ إعادة الالجئيف إلى كطنيـ كتكظيفيـ فيو ،كتعكيضيـ عف الخسائر التي لحقت بيـ .كبقيػت

القػ اررات المؤيػػدة ليػػذا الحػػؽ إلػػى غايػػة صػػدكر القػرار رقػػـ ( )2628لعػػاـ  ،1970الػػذم ربػػط العػػكدة
بالسالـ الدائـ كالعادؿ في الشرؽ األكسط (تمارم. )18 :1996 ،
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كمػػا أف المجنػػة المعنيػػة بممارسػػة الشػػعب الفمسػػطيني لحقكقػػو غيػػر القابمػػة لمتصػػرؼ المنشػػأة

بمكجب قرار الجمعية ( )3376المػؤرخ فػي تشػريف الثػاني (نػكفمبر)  ،1976عبػرت الجمعيػة العامػة
عػػف قمقيػػا الشػػديد لعػػدـ إحػراز أم تقػػدـ نحػػك ممارسػػة الفمسػػطينييف لحقيػػـ غيػػر القابػػؿ لمتصػػرؼ ،فػػي

العكدة إلى ديارىـ كممتمكاتيـ التي ىجركا كاقتمعكا منيػا ،كقػد أيػدت الجمعيػة العامػة تكصػيات المجنػة

المعنية بممارسة الشعب الفمسطيني لحقكقو غير القابمة لمتصرؼ في أكؿ مػرة فػي ق ار ارىػا ()20/31

بت ػػاريخ  24تشػ ػريف الث ػػاني (ن ػػكفمبر)  ،1976باعتبارى ػػا أساسػ ػان لح ػػؽ قض ػػية فمس ػػطيف (ال ػػدكرة :31

ممحؽ رقـ . )A/31/35

كقد احتفظت المجنة في تقاريرىػا الالحقػة كالمقدمػة إلػى الجمعيػة العامػة بتكصػياتيا مػف دكف

تغييػػر ،ككانػػت األخيػرة تعػػرب فػػي كػػؿ مناسػػبة عػػف تأييػػدىا بشػػدة ليػػذه التكصػػيات؛ كعمػػى الػػرغـ ذلػػؾ

فػػإف المجنػػة عمػػى اقتنػػاع بأنػػو إذا مػػا نظػػر مجمػػس األمػػف بصػػكرة إيجابيػػة فػػي تمػػؾ التكصػػيات كاتخػػذ
تػػدابير إيجابيػػة ،فػػإف ذلػػؾ حتمػان سيسػػيـ فػػي إمكانيػػة إقامػػة سػػالـ شػػامؿ كعػػادؿ فػػي الشػػرؽ األكسػػط.
كعمػى الػػرغـ مػػف نػداءات المجنػػة المتكػػررة كالممحػػة لػـ يػػتمكف مجمػػس األمػف مػػف العمػػؿ بتكصػػياتيا أك

تنفيذىا ،بؿ شكؿ معرقالن ليا مف خالؿ الفيتك األمريكي (بابادجي كآخركف. )56 :1996 ،

كبخػػالؼ لمػػا قػػرره مجمػػس األمػػف بمكجػػب المػػادة ( )39مػػف الميثػػاؽ ،بػػأف الخػػركؽ الفظيعػػة

لحقكؽ اإلنساف كلمقانكف اإلنساني بما في ذلؾ االنتياكػات لحقػكؽ الالجئػيف فػي العػكدة إلػى بيػكتيـ،
تشػػكؿ تيديػػدان لألمػػف كالسػػالـ الػػدكلييف ،كيػػنعكس ىػػذا ال ػربط بػػيف تػػدفقات الالجئػػيف ،كمخػػاطر تيديػػد

السػػالـ فػػي الق ػرار ( )688فيمػػا يخػػص األك ػراد .كفيمػػا يتعمػػؽ بالصػػكماؿ كككسػػكفك كركانػػدا ،كىكػػذا
تص ػػرؼ مجم ػػس األم ػػف حي ػػاؿ اليجػ ػرات الجماعي ػػة إم ػػا بمكاجي ػػة ت ػػدفؽ س ػػكاني كش ػػيؾ ،أك بمحاكل ػػة

التصػػدم لألسػػباب األصػػمية لتمػػؾ اليج ػرات ،حيػػث أقػػر مجمػػس األمػػف حػػؽ العػػكدة كذلػػؾ فػػي الق ػرار

( )361لعاـ  1974بخصكص قبػرص ،كالقػرار ( )820لعػاـ  1993بخصػكص البكسػنة كاليرسػؾ؛
فالم ػػادة األكل ػػى م ػػف الممح ػػؽ ( )7ع ػػف الالجئ ػػيف كالميجػ ػريف كى ػػك ال ػػذم يش ػػكؿ ج ػػزءان ال يتجػ ػ أز م ػػف
ا
اء إللػزاـ إسػرائيؿ السػماح بعػكدة الالجئػيف الفمسػطينييف
اتفاقيات دايتكف ،إال أنػو لػـ يتخػذ قػ ار انر أك إجػر ن
إلى ديارىـ التي ىجركا منيا في عاـ  ،1948أك فرض عقكبات اقتصادية عمى إسػرائيؿ ،كاجػراءات
أخرل بمقتضى الفصؿ السابع مف الميثاؽ عمى غرار ق ارره بفرض عقكبات اقتصادية عمى جميكرية
يكغكس ػػالفيا الفيدرالي ػػة ،نتيج ػػة انتياكاتي ػػا لحق ػػكؽ اإلنس ػػاف كالق ػػانكف اإلنس ػػاني ،كممارس ػػتيا لمتطيي ػػر

العرقػ ػػي ،كىػ ػػي انتياكػ ػػات تشػ ػػكؿ األسػ ػػباب األصػ ػػمية لميج ػ ػرة الجماعيػ ػػة .كال ت ػ ػزاؿ قضػ ػػية الالجئػ ػػيف

الفمسػػطينييف عالق ػػة ،كبات ػػت المم ػػؼ األق ػػدـ كاألط ػػكؿ فػػي أركق ػػة األم ػػـ المتح ػػدة (باب ػػادجي كآخ ػػركف،
. )57 :1996

عمى ضكء ذلؾ يجب أف ينظر إلى مشكمة الالجئيف الفمسطينييف عمى خمفية ىذه التطػكرات

الراىنة في األمـ المتحدة كفي القانكف الدكلي ،كتصبح بينة في ىذه الحاؿ ،المعايير المزدكجة ،ذلػؾ
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أنػػو بػػرغـ اإلطػػار القػػانكني الػػذم أنشػػأتو األمػػـ المتحػػدة بخصػػكص فمسػػطيف ،إال أنيػػا لػػـ تسػػتطع أف
تفرض أم فعؿ يطبؽ ق ارراتيا العديدة بخالؼ لقضايا الالجئيف األخرل في العالـ.

ثالثاً :عضوية فمسطين في األمم المتحدة

بعد فشؿ المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية ،كانسداد أفػؽ التسػكية تحػت الرعايػة األمريكيػة،

سعت منظمة التحرير الفمسطينية عبر نضاليا الدبمكماسػي لتحقيػؽ خطػكات سياسػية تراكميػة ،تجعػؿ

مػػف الحقػػكؽ الفمسػػطينية مكضػػع ترحيػػب مػػف قبػػؿ المجتمػػع الػػدكلي ،كاتسػػاع االعت ػراؼ بيػػا ،كاإلق ػرار
بشػػرعيتيا ،كذلػػؾ عبػػر دخػػكؿ المؤسسػػات الدكليػػة كفػػي طميعتيػػا عضػػكية فمسػػطيف الكاممػػة فػػي األمػػـ

المتحدة ،تجسيدان لحؽ الشعب الفمسطيني في نيؿ دكلتو المستقمة ،كاالعتراؼ السياسي كالقػانكني بيػا

(فراعنة :2013/9/29 ،نت) .

كقد سبؽ القرار الفمسػطيني ،محػاكالت أميركيػة تػدفع باتجػاه منػع منظمػة التحريػر الفمسػطينية

مػػف تقػػديـ طمػػب العضػػكية إلػػى األمػػـ المتحػػدة ،كالضػػغط عمػػى األطػراؼ الدكليػػة لمت ارجػػع عػػف مكاقفيػػا
المؤيدة لمنظمة التحرير الفمسطينية؛ ففي اجتماع لمجنة الرباعية عمى المستكل الػكزارم فػي كاشػنطف
ي ػػكـ  11تم ػػكز (يكلي ػػك)  ،2011اقترح ػػت الكالي ػػات المتح ػػدة مش ػػركع بي ػػاف عم ػػى االجتم ػػاع ال ػػكزارم
ألعضاء الرباعية الدكلية ،كتضمف لممرة األكلػى اقت ارحػات لػـ تيطػرح سػابقان فػي اجتماعػات أك بيانػات
الرباعية ،كتضمف مشركع البياف األمريكي المقترح (عريقات:)8 :2011 ،
أ -االعتراؼ بدكلة إسرائيؿ ككطف لمشعب الييكدم كدكلة ييكدية.

ب -رفض خيار تقديـ طمب عضكية لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة.

ج -حدكد الدكلتيف لف تككف خطكط الرابع مف حزيراف (يكنيك) .1967

د -االنسحاب اإلسرائيمي يعتمد عمى مدل تقدير إسرائيؿ لمقدرات األمنية الفمسطينية.

ق -لـ يأت مشركع البياف عمى ذكر االستيطاف ،أك المرجعيات المحددة لعممية السالـ.

كاف كاضحان أف اإلدارة األمريكية كبالتعاكف مع الحككمػة اإلسػرائيمية ،تحػاكؿ مػف خػالؿ ىػذا

االقتػراح تغييػػر المرجعيػػات المحػػددة لعمميػػة السػػالـ ،كتحديػػدان القػ اررات الدكليػػة كعمػػى أرسػػيا،)242( :

ك( ،)338أم تغيير مبدأ إعادة األرض يمقابؿ السالـ ،كقد رفضت ركسيا كاالتحػاد األكركبػي كاألمػـ
المتحدة ىذا المقترح جممة كتفصيالن (تفاصيؿ اقتراح بمير :2011/10/31 ،نت) .
كفػػي ىػػذا الصػػدد ،نقػػؿ صػػائب عريقػػات رئػػيس الكفػػد الفمسػػطيني لممفاكضػػات عػػف ال ػرئيس

محمكد عباس قكلػو لبميػر حرفيػان" :ىػذه يمحاكلػة لتغييػر مرجعيػة عمميػة السػالـ ،ىػذه الجمػؿ كالكممػات

نفسيا التي يستخدميا نتنياىك في كمماتو .ىذا مشركع إسرائيمي ال ييمكف قبكلو .كأكد أف أؤكد لػؾ أف
اسػػتئناؼ المفاكضػػات يتطمػػب قبػػكؿ الحككمػػة اإلس ػرائيمية بمبػػدأ الػػدكلتيف عمػػى حػػدكد  ،1967ككقػػؼ
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االستيطاف بما يشمؿ القدس الشرقية ،كاسػتمرار الجيػكد لتقػديـ طمػب العضػكية لمسػكرتير العػاـ لألمػـ

المتحدة لعرضو عمى مجمس األمف" (تفاصيؿ اقتراح بمير :2011/10/31 ،نت) .

كفي إطار المساعي الفمسطينية إلقناع الكاليات المتحدة بدعـ تكجو منظمة التحرير في رفع

مكانػة فمسػػطيف إلػػى دكلػػة كاممػة العضػػكية فػػي األمػػـ المتحػػدة عقػد لقػػاء فػػي ك ازرة الخارجيػػة األمريكيػػة
بػػيف كفػػد فمسػػطيني ضػػـ صػػائب عريقػػات كنبيػػؿ أبػػك ردينػػة كمعػػف عريقػػات ،مػػع فريػػؽ أمريكػػي ضػػـ

السػػفير ديفيػػد ىيػػؿ كدنػػيس ركس كجكناثػػاف شػػكرتز كآخ ػريف ،فػػي  6تمػػكز (يكليػػك)  ،2011كحػػاكؿ

الفريؽ األمريكي خالؿ ىذا المقاء تمرير أفكار الستئناؼ المفاكضات دكف تحديد مرجعيات أك سقؼ
زمنػػي ،كطمبػكا ت ارجػػع منظمػػة التحريػػر عػػف خيػػار الػػذىاب إلػػى األمػػـ المتحػػدة لطمػػب العضػػكية لدكلػػة
فمسطيف ،سكاء مػف خػالؿ مجمػس األمػف أك الجمعيػة العامػة ،كقػد أدت ىػذه المكاقػؼ إلػى انسػداد تػاـ

المفاكضات (عريقات :2011 ،دراسة رقـ . )8
لمحاكالت استئناؼ ي
ي
كفػ ػػي  18أيمػ ػػكؿ (سػػػبتمبر)  ،2011عقػ ػػدت المجنػ ػػة الرباعيػ ػػة لمسػ ػػالـ فػ ػػي الشػ ػػرؽ األكسػ ػػط
اجتماعػان فػػي نيكيػػكرؾ عمػػى ىػػامش اجتماعػػات الجمعيػػة العامػػة ،كذلػػؾ فػػي محاكلػػة أخي ػرة السػػتئناؼ
مفاكضػػات السػػالـ اإلس ػرائيمية الفمسػػطينية ،كمنػػع أم مكاجيػػات دبمكماسػػية حػػكؿ الخطػػة الفمسػػطينية

لنيػػؿ العضػػكية الكاممػػة فػػي األمػػـ المتحػػدة ،حيػػث أكػػد الػرئيس الفمسػػطيني محمػػكد عبػػاس عزمػػو عمػػى

ط ػ ػػرح ى ػ ػػذا المكض ػ ػػكع ف ػ ػػي اجتم ػ ػػاع الجمعي ػ ػػة العام ػ ػػة لممنظم ػ ػػة الدكلي ػ ػػة (المجن ػ ػػة الرباعي ػ ػػة ح ػ ػػكؿ،

 :2011/9/18نت) .

ككػػاف رئػػيس الػػكزراء اإلسػرائيمي بنيػػاميف نتانيػػاىك قػػد أكػػد مػػؤخ انر أف بػػالده سػػتكافؽ عمػػى رفػػع

مستكل تمثيؿ السمطة الفمسطينية في األمـ المتحدة ،طالما أف ىذا األمر ال يعني اإلعالف عف دكلة

فمسػػطينية .مػػف جيتيػػا أعمنػػت كاشػػنطف مػ ار انر رفضػػيا لمخطػػة الفمسػػطينية ،داعيػػة طرفػػي الصػراع إلػػى

العػػكدة إلػػى طاكلػػة المفاكضػػات باعتبارىػػا الكسػػيمة الكحيػػدة لتحقيػػؽ التسػػكية السػػممية ،فيمػػا قالػػت مايػػا

ككسيانسيتش المتحدثة باسـ المفكضة العميا لمسياسة الخارجية في االتحاد األكركبي كػاثريف اشػتكف:

إف االتحػػاد لػػـ يقػػرر بعػػد كيفيػػة التحػػرؾ فػػي األمػػـ المتحػػدة (المجنػػة الرباعيػػة حػػكؿ:2011/9/18 ،
نت).

كقد تبيف المكقػؼ األمريكػي كتعػرل بالكامػؿ خػالؿ االتصػاالت الفمسػطينية األمريكيػة ،ككػاف

أىميا لقاء الرئيس الفمسطيني محمكد عباس مع الرئيس األمريكي باراؾ أكباما في نيكيكرؾ يػكـ 21
أيمػ ػػكؿ (سػ ػػبتمبر) ( 2011أكبامػ ػػا يمتقػ ػػي عبػ ػػاس :2011/9/21 ،ن ػ ػت) ،كلقػ ػػاءه مػ ػػع كزيػ ػػر الػ ػػدفاع

األمريكػػي ليػػكف بنيتػػا فػػي راـ اهلل يػػكـ  3تش ػريف األكؿ (أكتػػكبر)  ،2011بمػػا يمػػي (ال ػرئيس يسػػتقبؿ،

 :2011/10/3نت) :

 -1رفػػض خيػػار التكجػػو إلػػى األمػػـ المتحػػدة ،سػكاء أكػػاف عبػػر مجمػػس األمػػف أك الجمعيػػة العامػػة،
كالتأكيػػد عمػػى أف اإلدارة األمريكيػػة سػػكؼ تسػػتخدـ "الفيتػػك" فػػي مجمػػس األمػػف ضػػد أم طمػػب
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تتقدـ بو ىيئة التحرير لعضكية فمسطيف ،كالقكؿ الصريح أف طػرح مشػركع قػ ارر فػي الجمعيػة

العامػػة لرفػػع مكانػػة فمس ػػطيف إلػػى (دكلػػة غي ػػر عضػػك) ،سػػيؤدم إل ػػى قيػػاـ الكػػكنغرس بقط ػػع
المساعدات عف الشعب الفمسطيني.
ي
المباشػرة ،دكف كقػػؼ االسػػتيطاف
 -2تكػرار المكقػػؼ بكجػػكب إيجػاد صػػيغة السػػتئناؼ المفاكضػات ي
أك قبػػكؿ إس ػرائيؿ بمبػػدأ الػػدكلتيف عمػػى حػػدكد عػػاـ  .1967كىػػذا مػػا كرد فػػي يمكالمػػة ىاتفيػػة
أجرتي ػػا كزيػ ػرة الخارجي ػػة األمريكي ػػة ى ػػيالرم كمينت ػػكف م ػػع الػ ػرئيس الفمس ػػطيني ي ػػكـ  5أيم ػػكؿ

(سبتمبر) .2011

 -3العمػػؿ عمػػى منػػع الػػدكؿ التػػي لػػـ تعتػػرؼ بدكلػػة فمسػػطيف مػػف القيػػاـ بػػذلؾ ،كعمػػى ضػػكء ذلػػؾ
أرس ػػمت اإلدارة األمريكي ػػة رس ػػائؿ ألكث ػػر م ػػف  70دكل ػػة طالب ػػت فيي ػػا بع ػػدـ االعتػ ػراؼ بدكل ػػة
فمسطيف ،أك التصكيت لعضكيتيا في األمـ المتحدة.

كعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف التيدي ػػديات اإلسػ ػرائيمية؛ فف ػػي  23أيم ػػكؿ (س ػػبتمبر)  2011ق ػػدـ الػ ػرئيس

محمكد عباس طمب فمسػطيف لمحصػكؿ عمػى عضػكية كاممػة فػي األمػـ المتحػدة ،لألمػيف العػاـ لألمػـ
المتح ػػدة "ب ػػاف ك ػػي مكف"(عب ػػاس يق ػػدـ طم ػػب :2011/9/23 ،ن ػػت) ،إالا أف لجن ػػة العض ػػكية التابع ػػة

لمجمس األمف رفضت قبكؿ طمب عضكية دكلة فمسطيف .كفي  11تشريف الثاني (نكفمبر) ،2011
أعمنت ىذه المجنة عف إخفاقيا فػي االتفػاؽ حػكؿ قبػكؿ عضػكية دكلػة فمسػطيف ،بعػد أف عجػزت عػف

جمػػع تسػػعة أص ػكات كانػػت سػػتككف كافيػػة لعػػرض الطمػػب الفمسػػطيني لمعضػػكية أمػػاـ مجمػػس األمػػف،

كلكػػف جميكريػػة البكسػػنة كاليرسػػؾ صػػكتت سػػمبان ،ممػػا أجيػػض بشػػكؿ مسػػبؽ عمميػػة التصػػكيت داخػػؿ

مجمس األمػف عمػى طمػب عضػكية دكلػة فمسػطيف فػي ىيئػة األمػـ المتحػدة (فرسػخ :2011/11/18

نت) .

ف ػػي ض ػػكء المكق ػػؼ اإلسػ ػرائيمي الػ ػرافض لمتس ػػكية كاس ػػتحقاقاتيا كش ػػركطيا ،كمكقػ ػؼ اإلدارة

األمريكيػػة المتنػػاغـ مػػع سياسػػة حككمػػة نتنيػػاىك العدكانيػػة التكسػػعية ،كمحػػاكالت "طػػكني بميػػر" المعبػرة

عف سياستي كاشػنطف كتػؿ أبيػب ،اتخػذت القيػادة الفمسػطينية قػ ار انر بتغييػر قكاعػد المعبػة ،كاتخػاذ زمػاـ
المبػػادرة السػػتعادة حقػػكؽ الشػػعب الفمسػػطيني عبػػر المؤسسػػات الدكليػػة ،كتطكيػػؽ إس ػرائيؿ كىزيمتيػػا

أخالقي ػان كدبمكماسػػيان ،كتحقيػػؽ المزيػػد مػػف الخط ػكات اإلجرائيػػة كالتنفيذيػػة التػػي تجسػػد مكانػػة فمسػػطيف
كحضكرىا كحقكؽ شعبيا ،ككانت الخطكة األكلى عبر تقديـ طمب العضكية لييئػة اليكنسػكك فػي 31

تشػ ػريف األكؿ (أكت ػػكبر)  ،2011حي ػػث حص ػػمت فمس ػػطيف عم ػػى دع ػػـ  107دكل ػػة مقاب ػػؿ  14دكل ػػة

صكتت ضد فمسطيف (أبرز محطات ،المركز اإلعالمي :نت) .

كاالنتصػار الفمسػػطيني كػػاف مميػ انز لػػيس فقػػط عبػػر تصػػكيت أغمبيػػة دكؿ العػػالـ معيػػا ،بػػؿ إف

المجمكعة األكركبية كاف ليا دكر في ىذا االنتصار ،فقد صكتت  11دكؿ أكركبية مف دكؿ االتحاد

األكركبي لصالح فمسطيف ،كىي :فرنسا ،بمجيكا ،كفنمندا ،كالنمسا ،كايرلندا ،كلككسمبكرغ ،كسػمكفانيا،
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كمالطػػا ،كقبػػرص ،كاليكنػػاف كاسػػبانيا ،كامتنعػػت عػػف التصػػكيت  11دكلػػة ،كصػػكت ضػػد فمسػػطيف 5
دكؿ فق ػ ػ ػػط ى ػ ػ ػػي :ألماني ػ ػ ػػا ،كليتكاني ػ ػ ػػا ،كالتش ػ ػ ػػيؾ ،كىكلن ػ ػ ػػدا كالس ػ ػ ػػكيد (فمس ػ ػ ػػطيف تف ػ ػ ػػكز بعض ػ ػ ػػكية،

 :2011/10/31نت) .

فاليكنسػػكك ىػي أكؿ ىيئػػة اىػػتـ الفمسػػطينيكف بمكضػػكع االنضػػماـ ليػػا كعضػػك كامػػؿ ،كسػػعى

الفمسػػطينيكف بتكظيػػؼ العضػػكية الكاممػػة فػػي اليكنسػػكك بترشػػيح الكثيػػر مػػف المكاقػػع األثريػػة لمتػػراث
العػػالمي اإلنسػػاني التػػي تعػػزز قطػػاع السػػياحة ،خصكص ػان كأف ميػػاـ اليكنسػػكك ت ػرتبط بتحديػػد مكاقػػع
التراث العالمي ،كاالرتقاء بيا كإرث إنساني مشترؾ.

لقػػد كقفػػت الكاليػػات المتحػػدة مػػع المكقػػؼ اإلسػرائيمي ،كأصػػدرت خارجيتيػػا بيانػان اعتبػػرت فيػػو

"أف تص ػػكيت ال ػػدكؿ لص ػػالح عض ػػكية فمس ػػطيف ف ػػي "اليكنس ػػكك" يعتب ػػر أمػ ػ انر مؤس ػػفان ،كس ػػابقان ألكان ػػو،
كيضػػعؼ اليػػدؼ المشػػترؾ لمتكصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ سػػالـ شػػامؿ كدائػػـ فػػي الش ػرؽ األكسػػط ،كالكاليػػات
ي
المتحدة ستبقى قكية فػي دعميػا إلقامػة دكلػة فمسػطينية مسػتقمة ذات سػيادة ،كلكػف ذلػؾ يجػب أف يػتـ
مف خالؿ المفاكضات بػيف الفمسػطينييف كاإلسػرائيمييف"(اليكنسػكك تمػنح :2011/10/31 ،نػت) .كلػـ

يكػػف مكقػػؼ الخارجيػػة األمريكيػػة كافي ػان ببيانيػػا ،بػػؿ اتخػػذ الكػػكنغرس فػػي  31تش ػريف األكؿ (أكتػػكبر)

 ،2011ق ػ ػ ػ ار انر بتجميػ ػ ػػد تحكيػ ػ ػػؿ المسػ ػ ػػاعدات األمريكيػ ػ ػػة لمسػ ػ ػػمطة الفمسػ ػ ػػطينية ،إضػ ػ ػػافة إلػ ػ ػػى قطػ ػ ػػع

المخصصات المالية (الككنجرس األمريكي يكقؼ :2011/11/1 ،نت) .

كفػػي  26تشػريف الثػػاني (نػػكفمبر)  ،2012كزعػػت بعثػػة فمسػػطيف الدائمػػة المراقبػػة فػػي األمػػـ

المتحدة مشركع قرار منح فمسطيف مكانػة (دكلػة (م ارقػب) فػي األمػـ المتحػدة ،حيػث صػكتت الجمعيػة
العامة بتاريخ  29تشريف الثاني (نكفمبر) لصػالح مػنح فمسػطيف صػفة دكلػة م ارقػب غيػر عضػك (أيػد

القرار  138دكلة ،كعارضو  9دكؿ ،كامتنعت  41دكلة عف التصكيت) .كتضػمف القػرار الػذم أقرتػو

الجمعية العامة نصان يعرب عف األمؿ بأف ينظر مجمس األمف إيجابان "في قبكؿ طمب الدكلة الكاممػة
العض ػػكية ف ػػي األم ػػـ المتح ػػدة ال ػػذم قدم ػػو الػ ػرئيس الفمس ػػطيني محم ػػكد عب ػػاس ف ػػي أيم ػػكؿ (س ػػبتمبر)

 ،2011كتعثػػر فػػي مجم ػػس األمػػف بفعػػؿ تيدي ػػد الكاليػػات المتحػػدة باس ػػتخداـ حػػؽ الػػنقض (الفيت ػػك).
كيدعك القرار أيضان إلى استئناؼ المفاكضات اإلسػرائيمية-الفمسػطينية المتعثػرة منػذ أكثػر مػف سػنتيف،

لمكصكؿ إلى تسػكية سػممية تسػمح بقيػاـ دكلػة فمسػطينية تعػيش بجانػب دكلػة إسػرائيؿ فػي سػالـ كأمػف
عمى أساس حدكد ما قبؿ عاـ ( 1967رباح كآخركف. )3 :2016 ،

كلـ يتأخر الرد اإلسرائيمي ،حيث أعمف المندكب اإلسرائيمي في األمـ المتحدة "ركف باكتشر"

الػػذم ألقػػى خطاب ػان بعػػد ال ػرئيس محمػػكد عبػػاس بقكلػػو إف" :الفمسػػطينييف يضػػيعكف فرصػػة إقامػػة دكلػػة

فمسػػطينية كمػػا ضػػيعكىا قبػػؿ  65عام ػان  ...كفػػي الكقػػت الػػذم تتطمػػع فيػػو إس ػرائيؿ لمسػػالـ ،يتيػػرب
الفمسػػطينيكف منػػو  ...كمقابػػؿ ذلػػؾ ،يػرفض الػرئيس الفمسػػطيني االعتػراؼ بالدكلػػة الييكديػػة ،كيحػػاكؿ

إع ػػادة كتاب ػػة الت ػػاريخ ب ػػدالن م ػػف ص ػػناعتو م ػػع إسػ ػرائيؿ  ...كل ػػف يمغ ػػي القػ ػرار ال ػػذم نرفض ػػو العالق ػػة
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التاريخيػػة بػػيف الييػػكد ك"أرض إس ػرائيؿ" القائمػػة منػػذ أربعػػة آالؼ عػػاـ" )بػ ارؾ  ،2012/12/3نػػت)

كما عبرت اإلدارة األمريكية عف أسفيا لصدكر القرار.

كفػػي  11أيمػػكؿ (سػػبتمبر)  ،2015اعتمػػدت الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة مشػػركع قػػرار

يطالب األميف العاـ لمييئة الدكلية ،برفع العمـ الفمسطيني فكؽ مقر األمـ المتحدة في نيكيكرؾ .كفػي

 30مػػف الشػػير نفسػػو رفػػع عمػػـ فمسػػطيف فػػي مقػرات األمػػـ المتحػػدة إلػػى جانػػب أعػػالـ بػػاقي الػػدكؿ ال ػ
 193األعضاء في الييئة األممية (أبرز محطات ،كفا :نت) .
رابعاً :األمم المتحدة ووضع الالجئين الفمسطينيين في سوريا

لقػػد شػػيدت المنطقػػة العربيػػة فػػي العقػػد األخيػػر حالػػة مػػف عػػدـ االسػػتقرار ،كفقػػداف األمػػف منػػذ

بدايػػة األزمػػة العراقيػػة فػػي نيسػػاف (أبريػػؿ)  ،2003كالػػذم انعكػػس عمػػى كاقػػع الالجئػػيف الفمسػػطينييف،

كدفعيػػـ إلػػى النػػزكح إلػػى الػػدكؿ العربيػػة المجػػاكرة بحث ػان عػػف مػػالذ آمػػف ،لتمتػػد حالػػة عػػدـ االسػػتقرار
كاحتػػداـ الص ػراعات الداخميػػة لػػبعض الػػدكؿ العربيػػة األخػػرل فػػي العػػاـ  ، 2011خاصػػة فػػي سػػكريا
كليبيا كاليمف التي أسفرت عف مكجات جديدة مف المجكء كالنزكح مف ىذه الدكؿ إلى الدكؿ المجاكرة،

ىربان مف جحيـ الحرب كالصراعات الداخمية التي أكدت بأركاح مئػات اآلالؼ مػف المػدنييف األمنػيف.
كلقد كاف لالجئيف الفمسطينييف نصيب فػي مكجػات المجػكء كالنػزكح التػي زادت مػف معانػاتيـ كآالميػـ

الممتػػدة منػػذ  68عامػان مػػف النكبػػة .كلػػيس خافيػان أف الحجػػـ الكبيػػر ألعػػداد الالجئػػيف الػػذيف نزحػكا مػػف
بمػػدانيـ ،كالػػذم يصػػؿ عػػددىـ إلػػى أكثػػر مػػف خمسػػة ماليػػيف الجػػئ مػػف سػػكرييف كع ػراقييف كيمنيػػيف
كفمسطينييف كليبييف معظميـ مف النساء كاألطفاؿ ككبار السف ،نتيجة الصػراعات الػدائرة فػي بمػدانيا

قد أربؾ عمؿ الػدكؿ المضػيفة التػي تحممػت العػبء األكبػر مػف تكػاليؼ استضػافتيـ عمػى الصػعيديف
المالي كالخػدماتي عمػى أ ارضػييا فػي ظػؿ محدكديػة المػكارد ،كانشػغاؿ العػالـ بأحػداث متسػارعة .كفػي

الكق ػػت ال ػػذم ك ػػاف في ػػو دكر المنظم ػػات الدكلي ػػة ىامش ػػيان مقتصػ ػ انر عم ػػى تق ػػديـ المس ػػاعدات اإلغاثي ػػة
كالطبيػة ،كمػػا الكقػػت الػذم كقفػػت فيػػو عػاجزة عػػف تػػكفير الحمايػة ليػؤالء الالجئػػيف فػي بمػػدانيـ أك فػػي

المناطؽ التي نزحكا ليا (الالجئكف الفمسطينيكف في سكريا ،مايك . )7 :2015

لقد تسبب االحتالؿ األمريكي لمعراؽ إلى نزكح الفمسطينييف إلى المخيمات الصػحراكية عمػى

الحػػدكد ،كمنيػػا إلػػى الينػػد كالب ارزيػػؿ كغيرىػػا ىركب ػان مػػف جحػػيـ الحػػرب كالص ػراعات الطائفيػػة ( مأسػػاة
الالجئ ػػيف الفمس ػػطينييف ،م ػػارس  )12 :2006أم ػػا الالجئ ػػيف الفمس ػػطينييف ف ػػي س ػػكريا فق ػػد تمتعػ ػكا
باستقرار نسبي ككضع أفضؿ مف غيرىـ إلى أف جاءت األحداث األخيرة في عاـ  ،2011لتساكييـ

مػػع بقيػػة إخػكانيـ الالجئػػيف مػػف حيػػث البػػدء برحمػػة لجػػكء جديػػدة كمأسػػاة جديػػدة ،يصػػارعكف فييػػا مػػف

أجؿ البقػاء عمػى أمػؿ العػكدة إلػى ديػارىـ التػي ىجػركا منيػا عػاـ ( 1948الالجئػكف الفمسػطينيكف فػي

سكريا ،مايك .)9 :2015
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كمػػع احتػػداـ الص ػراع الػػدائر فػػي سػػكريا فػػي أكاخػػر عػػاـ  ،2011كمحاكلػػة بعػػض األط ػراؼ

المتصارعة فػي زج المخيمػات الفمسػطينية كاقحاميػا فػي آتػكف ىػذا الصػراع ،رغػـ المكقػؼ الفمسػطيني
كالفصائمي الذم أكد عمى حيادية المخيمات الفمسطينية في سكريا ،كاف ما يجرم في سكريا ىك شأف
داخمػي ال عالقػػة لمفمسػطينييف بػػو (الفصائػػؿ الفمسػػطينية :2012/7/27 ،نػت) ،إالا أف المخيمػػات لػػـ
تس ػػمـ م ػػف األح ػػداث ال ػػدائرة كأص ػػبحت المخيم ػػات الفمس ػػطينية ف ػػي س ػػكريا" :مخ ػػيـ اليرم ػػكؾ ،كمخ ػػيـ
السبينة ،كمخيـ حندرات ،كمخيـ درعا ،كمخيمات جرمانا كالسيدة زينب كالرمؿ ،كمخيـ خاف الشيخ"،

أرض معركة ألطراؼ الصراع في سكريا ،مما دفع بالالجئيف الفمسطينييف النػزكح منيػا بعػد تعرضػيا
لمقصؼ كالدمار بحثان عف مالذ آمف (أبك ىاشـ. )3 :2013 ،

في األكؿ مف نيساف (أبريؿ)  ،2015سيطرت داعش عمى ثمثي مخيـ اليرمكؾ الذم يعيش

فيو ما يقارب  160الؼ الجئ فمسطيني قبؿ اندالع الصػراع فػي سػكريا فػي منتصػؼ آذار (مػارس)
 2011ليتبقى منيـ ما يقارب  6000الجئ بعد أحكاـ داعش السيطرة عمى المخيـ كارتكابو جػرائـ
كفظػػائع بحػػؽ الالجئػػيف الفمسػػطينييف ،كسػػبي الالجئػػات كتسػػخيرىـ لخػػدمتيـ (داعػػش يحكػػـ قبضػػتو،

 :2015/4/12نت) ،عمى ضكء ذلؾ أرسػؿ األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة المبعػكث رمػزم عػز الػديف
رمزم كىك نائب المبعكث األممي إلى سكريا ستيفاف دم مستكرا ،إلى دمشؽ إلجػراء مباحثػات حػكؿ

األزمػػة اإلنسػػانية فػػي مخػػيـ اليرمػػكؾ لالجئػػيف الفمسػػطينييف (مخػػيـ اليرمػػكؾ مأسػػاة:2015/4/17 ،

نت) .

كتشػػير إحصػػائيات ككالػػة الغػػكث أف  450ألف ػان مػػف أصػػؿ  560ألػػؼ الجػػئ مسػػجؿ لػػدل

األكنركا في سكريا ال يزالكف داخػؿ الػبالد ،حيػث أف أكثػر مػف ثمثػييـ ( 280ألفػان) أصػبحكا فػي عػداد

الن ػازحيف الػػداخمييف ،أمػػا مػػف نػػزح مػػنيـ خػػارج سػػكريا قػػدر عػػددىـ بػ ػ  49.5ألػػؼ نػػازح إلػػى لبنػػاف،
ك 10166نػػازح إلػػى األردف ،كسػػتة آالؼ نػػازح إلػػى مصػػر؛ كألػػؼ خمسػػمائة نػػازح إلػػى قطػػاع غ ػزة؛
كألػػؼ كسػػتمائة نػػازح إلػػى تركيػػا نصػػفيـ مػػف النسػػاء كاألطفػػاؿ كفػػؽ إحصػػائيات ككالػػة الغػػكث (أزمػػة

سكريا اإلقميمية ،يناير  :2015نت) .

كمػػا كتشػػير المعطيػػات اإلحصػػائية شػػبو الرسػػمية أف عػػدد الالجئػػيف الفمسػػطينييف السػػكرييف

الذم لجئكا إلى االتحاد األكركبي خالؿ الفترة مف بداية عػاـ  ،2011كحتػى كػانكف األكؿ (ديسػمبر)

ػاء عمػػى
 ،2015قػػد بمػػغ ( )71.206الجئ ػان مػػف ضػػمنيـ مػػا يقػػارب  50ألػػؼ ام ػرأة كطفػػؿ ،كذلػػؾ بنػ ن
متابع ػػة ع ػػدد م ػػف اإلحص ػػائيات الص ػػادرة ع ػػف المفكض ػػية الس ػػامية لألم ػػـ المتح ػػدة لش ػػؤكف الالجئ ػػيف

 ،UNHCRكالككالػػة األكركبيػػة إلدارة التعػػاكف العمميػػاتي فػػي الحػػدكد الخارجيػػة لمػػدكؿ األعضػػاء فػػي
االتح ػػاد األكركب ػػي (ف ػػركنتكس) ،كبع ػػض اإلحص ػػائيات الص ػػادرة ع ػػف االتح ػػاد األكركبػ ػي كالمتعمق ػػة
بإحصاء الالجئيف إلى أكركبا (عدد الالجئيف الفمسطينييف :2016/1/ 3 ،نت) .
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كم ػػا أف المعطي ػػات اإلحص ػػائية تش ػػير إل ػػى أف " "3089الجئػ ػان فمس ػػطينيان ،من ػػذ بداي ػػة آذار

(مارس)  2011كلغاية كانكف الثاني (يناير)  ،2015قتمكا جػراء الصػراع الػدائر فػي سػكريا مػكزعيف

عمػػى كافػػة الرقعػػة السػػكرية ،مػػنيـ " "1200قض ػكا فػػي مخػػيـ اليرمػػكؾ ،يضػػاؼ ليػػـ مػػا يقػػارب 150
الجئة سجمكا في عداد المفقكديف (حنكف. )8 :2016/5/3 ،

 .1موقف األمم المتحدة من قضية الالجئين الفمسطينيين

أ -األونروا والالجئون الفمسطينيون في سوريا

تأسست ككالة الغكث بمكجب القرار رقـ ( )302الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة
ف ػػي  8ك ػػانكف األكؿ (ديس ػػمبر)  ،1949كذل ػػؾ لتق ػػديـ المس ػػاعدات كتنفي ػػذ بػ ػرامج اإلغاث ػػة لالجئ ػػيف
الفمسطينييف ،حيث بدأت عمميا في أيار (مايك) (1950الالجئكف الفمسطينيكف ،مايك. )39 :2007

تق ػػدـ ككال ػػة الغ ػػكث خ ػػدماتيا لالجئ ػػيف الفمس ػػطينييف ف ػػي خمس ػػة أق ػػاليـ ى ػػي :غػ ػزة ،كالض ػػفة

الغربيػ ػػة ،كاألردف ،كلبنػ ػػاف ،كسػ ػػكريا ،كتقتصػ ػػر مسػ ػػؤكلية األكنػ ػػركا عمػ ػػى تػ ػػكفير الخػ ػػدمات التعميميػ ػػة

كاإلغاثيػػة كاالجتماعيػػة كالصػػحية كعمػػى إدارة منشػػنتيا (ميػػاـ ككالػػة الغػػكث ،األكنػػركا :نػػت) .كتجػػدر
اإلشػارة إلػى أف ككالػػة الغػكث ال تمتمػػؾ أك تػدير أك تعمػػؿ عمػى حفػػظ األمػف فػػي المخيمػات حيػػث أف
ىػػذه األمػػكر تقػػع عمػػى عػػاتؽ السػػمطات المضػػيفة فيمػػا تقػػدـ األكنػػركا خػػدماتيا لالجئػػيف الفمسػػطينييف

المتكاجػديف فقػط فػي األقػػاليـ الخمسػة السػابقة .أمػػا خػارج منػاطؽ عمميػػات األكنػركا ،تكػكف المفكضػػية

العميا لشؤكف الالجئيف ىي الككالة األممية المسؤكلة عف تكفير الحماية كالمساعدة الدكليػة لالجئػيف،

كذلػػؾ حسػػب اتفاقيػػة الالجئػػيف لعػػاـ  ،1951كتحديػػدان المػػادة  ( 1د) التػػي نصػػت أف "ىػػذا القػػانكف ال

ينطبؽ عمى األشخاص ،الذيف يتمقكف المساعدة حاليان مف أعضاء أك ىيئات األمـ المتحدة ،باستثناء

المفكضػػية العامػػة لشػػؤكف الالجئػػيف ،كفػػي حػػاؿ تكقفػػت ىػػذه الحمايػػة أك المسػػاعدة ،لسػػبب أك آلخػػر،

كدكف أف تحسـ أكضاع ىػؤالء األشػخاص بشػكؿ كاضػح كنيػائي ،كفقػان لمقػ اررات التػي تبنتيػا الجمعيػة
العمكميػػة لألمػػـ المتحػػدة ،فػػإف ى ػؤالء األشػػخاص يؤىمػػكف بطبيعػػة الحػػاؿ لالسػػتفادة مػػف ىػػذا القػػانكف"

(أكػ ػػرـ كرامبػ ػػؿ ،سػ ػػبتمبر  ،)247 :2004حيػ ػػث طبقػ ػػت الحالػ ػػة عمػ ػػى فمسػ ػػطينيي الع ػ ػراؽ فػ ػػي عػ ػػاـ

 ،2003لكنيا لـ تطبؽ عمى حالة فمسطينيي سػكريا ،حيػث ال يػزاؿ اآلالؼ مػنيـ يعػانكف مػف غيػاب
التمثيؿ كالرعاية الدكلية في الدكؿ التي نزحكا إلييا (حنكف.)12 :2016/5/3 ،

ب -حقوق الالجئين الفمسطينيين بموجب القانون الدولي

بمكجػب قػرار تأسيسػيا ،أصػػبحت ككالػة الغػػكث مسػؤكلة عػػف الالجئػيف الفمسػػطينييف فػي غػزة

كالضفة الغربية كاألردف كلبناف كسكريا ،حيث تقدـ الخدمات الصػحية كالتعميميػة كالخدماتيػة لالجئػيف

الفمسطينييف ىناؾ.
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أمػػا الفمسػػطينييف خػػارج منػػاطؽ عمميػػات األكنػػركا ،يجػػب أف تتكفػػؿ المفكضػػية السػػامية لألمػػـ

المتحدة لشؤكف الالجئيف بمساعدتيـ كحمايتيـ كذلؾ كفقا لمفقرة األكلى مػف المػادة ( 1د) مػف اتفاقيػة
األمـ المتحدة المتعمقة بالالجئيف لعاـ ( 1951أكرـ كرامبؿ ،سبتمبر . )248 :2004

إف المجتمػػع الػػدكلي لػػـ يكفػػؿ الضػػمانات القانكنيػػة لحقػػكؽ الالجئػػيف الفمسػػطينييف التػػي يتمتػػع

بيػػا أمثػػاليـ فػػي مختمػػؼ بقػػاع المعمػػكرة ،فكضػػعيـ الفريػػد المنصػػكص عميػػو فػػي المػػادة األكلػػى الفق ػرة
(داؿ) مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ لعػػاـ  ،1951فػػي كػػكف أف "ىػػذا القػػانكف ال ينطبػػؽ عمػػى األشػػخاص الػػذيف
يتمقكف الدعـ كالمساعدة مف أعضاء أك ىيئات األمـ المتحدة باستثناء مفكضية األمػـ المتحػدة العميػا

لشػػئكف الالجئػػيف" ،تػػـ تفسػػيره عمػػى نحػػك سػػيئ ،انتيػػى بتشػػكيؿ إجحػػاؼ فػػي حػػؽ الفمسػػطينييف بعػػد

إسػقاطيـ مػػف الحمايػػة الدكليػػة لصػػككؾ قػػانكف الالجئػػيف ،تحػػت ذريعػػة تمقػػييـ المسػػاعدة كالمعكنػػة مػػف
ككالة األمـ المتحدة لغػكث كتشػغيؿ الالجئػيف الفمسػطينييف فػي الشػرؽ األدنػى (( )UNRWAأكقفػكا

العقكبات الجماعية. )3 :2004 ،

كلػػذلؾ اسػػتبعد النظػػاـ األساسػػي لمفكضػػية األمػػـ المتحػػدة لعػػاـ  ،1950كاتفاقيػػة جنيػػؼ لعػػاـ

 ،1951الالجئيف الفمسطينييف مف نطاؽ تطبيقيما باعتبارىـ أشخاص ال ينطبؽ عمييـ ىذا القانكف،

ػاء عمػػى ذلػػؾ ،فػػإف
ألنيػػـ يتمقػػكف الغػػكث كالمسػػاعدة مػػف أجي ػزة ككػػاالت األمػػـ المتحػػدة األخػػرل .كبنػ ن
جمي ػػع الالجئ ػػيف الفمس ػػطينييف ال ػػذيف يعيش ػػكف خ ػػارج البم ػػداف العربي ػػة المج ػػاكرة ،أك يغ ػػادركف مج ػػاؿ
عمميػػات األكنػػركا فػػي الشػػرؽ األدنػػى ،ال يتمتعػػكف بالحمايػػة الدكليػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي صػػككؾ

قانكف الالجئيف (بكلنغ ،ديسمبر  :2000كرقة رقـ . )8

عمػى ضػػكء ذلػػؾ يكاجػػو الالجئػػكف الفمسػػطينيكف الػػذيف نزح ػكا مػػف المخيمػػات السػػكرية مشػػكمة

عدـ كجكد تمثيػؿ قػانكني كاضػح ليػـ ،خاصػة أنيػـ مسػجمكف لػدل ككالػة الغػكث كالتػي بػدكرىا تعتػذر

عػػف تقػػديـ أم مسػػاعدة ليػػـ بحجػػة تكاجػػدىـ خػػارج أقػػاليـ عمميػػا؛ كبالتػػالي يجػػب أف يخضػػعكا لكاليػػة
المفكضية ،بؿ بدأت الجيتاف بتقاذؼ المسؤكلية ،حيث كانت حجة األكنركا أنيـ خارج أماكف عمميا
خالفػان لممػػادة ( 1د) مػػف اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة المتعمقػػة بػػالالجئيف لعػػاـ  ،1951كذلػػؾ بعػػد أف فقػػدكا

حمايػة األكنػػركا فػػي أمػػاكف تكاجػدىـ ،حيػػث نصػػت تمػػؾ المػػادة عمػى التػػالي" :ال تنطبػػؽ ىػػذه االتفاقيػػة

عم ػػى األش ػػخاص ال ػػذيف يتمتع ػػكف حاليػ ػان بحماي ػػة أك مس ػػاعدة م ػػف ىيئ ػػات ،أك كك ػػاالت تابع ػػة لألم ػػـ
المتحدة غير مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف الالجئيف" (حنكف.)14 :2016/5/3 ،

كف ػػي ظ ػػؿ ى ػػذه الض ػػبابية ف ػػي المكاق ػػؼ ،كف ػػي ظ ػػؿ ى ػػذا الكض ػػع غي ػػر النظ ػػامي لالجئ ػػيف

الفمسػػطينييف مػػف سػػكريا فػػي لبنػػاف كاألردف كمصػػر كالج ازئػػر كتركيػػا كبعػػض الػػدكؿ األكركبيػػة ،فػػإنيـ
يعػػانكف مػػف قػػدر كبيػػر مػػف انعػػداـ األمػػف ،كعػػدـ تػػكفر الحمايػػة ،كتػػدىكر الحيػػاة االجتماعيػػة (منظمػػة

التحرير الفمسطينية :2013/12/9 ،نت)

89

خالصة:
وفي ختام ىذا الفصل باإلمكان الوقوف عند المحطات التالية:
 ش ػػيدت األم ػػـ المتح ػػدة تحػ ػكالن نكعيػ ػان ككميػ ػان ف ػػي القػ ػ اررات الص ػػادرة ع ػػف جمي ػػع أجيػ ػزة األم ػػـ
المتحػػدة تجػػاه الع ػراؽ ،نتيجػػة عكامػػؿ عػػدة أىميػػا تبػػدؿ البيئػػة السياسػػية الدكليػػة ،كأصػػبحت

الكاليػػات المتحػػدة بحكػػـ ىػػذه البيئػػة ،الصػػانع األكبػػر لق ػ اررات مجمػػس األمػػف ،كالمكظػػؼ ليػػا

أغراض تخدـ مصالحيا كاستراتيجياتيا الخاصة.

 جػػاء االحػػتالؿ األمريكػػي كالبريطػػاني لمع ػراؽ ،كالقضػػاء عمػػى النظػػاـ السياسػػي فيػػو ،ليشػػكؿ
مرحمة أكثر خطكرة في االنعطاؼ النكعي لتكجيات مجمس األمػف الػذم لػـ يفػكض الكاليػات

المتحػػدة لشػػف الحػػرب عمػػى العػراؽ عػػاـ  ،2003لكنػػو رضػػخ كػػأمر كاقػػع لالحػػتالؿ ،كأضػػفى
عميو المشركعية ،ككمؼ سمطة االحتالؿ بإدارة العراؽ.

 فشمت األمـ المتحدة في حؿ الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني المزمف الذم نتج عف اغتصاب
األرض الفمسطينية كطرد شعبيا مف دياره كتيجيره مػف كطنػو ،كرغػـ ق ار ارتػو الداعمػة لحقػكؽ

الشػػعب الفمسػػطيني مػػف خػػالؿ عكدتػػو كتقريػػر مصػػيره ،كاقامػػة دكلتػػو المسػػتقمة كفػػي المقدمػػة

منيػػا قػرارم مجمػػس األمػػف )242( :ك ( ،)338كقػرار الجمعيػػة العامػػة رقػػـ ( )194القاضػػي
بحؽ عكدة الالجئيف ،فإنيا لـ تكضع مكضع التنفيذ ،كما فشؿ مجمػس األمػف بػإلزاـ إسػرائيؿ

مػػف تنفيػػذ ق ار ارتػػو القاضػػية بػػإلزاـ إس ػرائيؿ االنسػػحاب إلػػى حػػدكد مػػا قبػػؿ  5حزي ػراف (يكنيػػك)

 ،1967كالزاؿ الصراع مسػتم انر كقائمػان حتػى المحظػة ،كلػيس ىػذا فحسػب؛ بػؿ تحكلػت األمػـ
المتحػػدة مػػف صػػاحب ق ػرار كمرجعيػػة لحػػؿ كتسػػكية القضػػية الفمسػػطينية إلػػى طػػرؼ ىامشػػي
كغيػػر مػػؤثر فػػي المجنػػة الرباعيػػة الدكليػػة ،المككنػػة مػػف :الكاليػػات المتحػػدة كركسػػيا كاالتحػػاد

األكركبػػي كاألمػػـ المتحػػدة ،كالتػػي أنشػػئت بػػاقتراح مػػف قبػػؿ رئػػيس الػػكزراء اإلسػػباني "خكسػػيو
ماريػػا أثنػػار" فػػي مدريػػد عػػاـ  ،2002لكقػػؼ التػػدىكر فػػي العالقػػات الفمسػػطينية اإلس ػرائيمية،
كإلعػػادة الط ػرفيف إلػػى المفاكضػػات كفػػؽ "خارطػػة الطريػػؽ" التػػي اسػػتمدتيا المجنػػة مػػف رؤيػػة
الرئيس األمريكي السابؽ بػكش االبػف ،المعمػف عنيػا فػي خطابػو بتػاريخ  24حزيػراف (يكنيػك)

 ،2002كالتػػي تقػػكـ عمػػى أس ػػاس البػػدء بمحادثػػات بػػيف الطػػرفيف ،لمتكصػػؿ لتسػػكية س ػػممية
نيائية -عمى ثالث مراحؿ -إلقامة دكلة فمسطينية بحمكؿ عاـ .2005

 عجػزت األمػػـ المتحػػدة فػػي تمكػيف الشػػعب الفمسػػطيني مػػف فػرض سػػيطرتو عمػػى أقاليمػػو التػػي

تخضع في الكقت الراىف لالحتالؿ اإلسرائيمي ،كحفظ السمـ كاألمف الدكلييف كارجاعيما إلػى
نصابيما عمى أساس الفصؿ السابع مف الميثاؽ.
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انفصم انرابع

دور األمم ادلتحدة يف إدارة أزماث
دول احلراكاث انعربيت

 مقدمة
 المبحث األول :دور الحراكات العربية في صياغة استراتيجية جديدة
لمجمس األمن

 المبحث الثاني :دعم األمم المتحدة لمحراك في ليبيا
 المبحث الثالث :دور األمم المتحدة في نقل السمطة في اليمن
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مقدمة:
إف مفاىيـ التسكية اىتمت (تاريخيان) بالصراعات بػيف الػدكؿ ،كتجاىمػت الصػراعات الداخميػة
بسػػبب مبػػدأ السػػيادة ،حيػػث كػػاف ال بػػد مػػف مكافقػػة الدكلػػة أكالن عمػػى تػػدخؿ المنظمػػة المعنيػػة ،إالا أف
الكضع اختمؼ إلى حد كبير مع انتياء الحرب الباردة كبركز مبدأ التدخؿ العتبارات إنسانية؛ كالػذم

يجيز لمييئة الدكلية التدخؿ -حتى بدكف طمػب الدكلػة المعنيػة –فػي معالجػة الصػراعات الداخميػة فػي

حال ػػة كج ػػكد إب ػػادة جماعي ػػة ،أك جػ ػرائـ ح ػػرب ض ػػد اإلنس ػػانية ،أك أزم ػػة داخمي ػػة تي ػػدد الس ػػمـ كاألم ػػف
الدكلييف.

كلقػػد شػػيدت بعػػض الػػدكؿ العربيػػة مكجػػة عارمػػة مػػف التبػػدؿ السياسػػي منػػذ انػػدالع الح اركػػات

االحتجاجيػػة عمػػى نظػػـ عربيػػة منػػذ عػػاـ ( )2011بدايػػة مػػف الح ػراؾ التكنسػػي ككص ػكالن إلػػى سػػكريا
كاليمف ،كبيف مكجات التبدؿ كالتغيػر ىػذه مػا اتخػذ الشػكؿ السػممي بعيػدان عػف مػدل التغييػر كاتجاىػو،

كمنيا مف اتخذ أشكاؿ أخػرل ابتعػدت عػف السػممية كامتػدت مػف نطػاؽ الصػراع المحػدكد كصػكالن إلػى

الحرب األىمية الشاممة.

كيتعدل المكقؼ الحالي فػي الشػرؽ األكسػط مجػرد أزمػات أك صػراعات عرقيػة أك صػراعات

تؤثر عمى أطراؼ إقميمية أخػرل ،كلكنػو يمتػد لقضػية تتصػؿ بػاألمف كالسػمـ العػالمييف فػي ظػؿ كجػكد

تيدي ػػدات حقيقي ػػة بانيي ػػار دكؿ بأكممي ػػا ،أك س ػػيطرة جماع ػػات ال تعت ػػرؼ بالح ػػدكد ب ػػيف ال ػػدكؿ عم ػػى

منػػاطؽ عػػدة فػػي الشػػرؽ األكسػػط ،ممػػا شػػكؿ تحػػديان حقيقي ػان بالنسػػبة لألمػػـ المتحػػدة خاصػػة فػػي ليبيػػا

كسكريا.

كمما ال شؾ فيو أف أم نزاع يشيده العالـ تصؿ تداعياتو السمبية إلى باقي األمػـ ،يسػتدعي

تػدخالن لحمػو أك التقميػؿ مػف كطأتػو كفػؽ مقاربػػات دكليػة غرضػيا احتػكاء ممػؼ النػزاع كمعالجتػو ،كلقػػد

تدخمت بعض المنظمات الدكلية كاإلقميمية كاألمـ المتحدة مف أجؿ إيجاد حمكؿ لتمؾ األزمات ،نظ انر
لمػػا تمثمػػو مػػف خطػػر عمػػى النظػػاميف العػػالمي كاإلقميمػػي ،إالا أف تمػػؾ الجيػػكد كاف كانػػت قػػد أفضػػى
بعضيا إلى تحركات اعتقد البعض أف ليا القدرة عمى إيجاد تسكيات لتمػؾ األزمػات ،إالا أنيػا لػـ ت ً
ػؤد
إل ػػى النت ػػائج المأمكل ػػة ف ػػي إح ػػالؿ األم ػػف كالس ػػمـ ف ػػي المنطق ػػة ،ب ػػؿ يمك ػػف الق ػػكؿ إف بعض ػػيا انتي ػػت

بالفشؿ.

إف األحػ ػػداث التػ ػػي تشػ ػػيدىا بعػ ػػض الػ ػػدكؿ العربيػ ػػة مػ ػػف ح اركػ ػػات شػ ػػعبية تطالػ ػػب بإسػ ػػقاط

ِ 
الحراك الشعبي :عبارة عف حركة شعبية تقكـ بيا الشعكب ضد أنظمتيا الحاكمة نتيجة لطغيانيا ،أك نتيجة لسمبيا إرادة
شعكبيا .كلذلؾ؛ فإف ً
الحراؾ الشعبي ىك درجة متقدمة عف االنتفاضات كاليبات الشعبية ،كأقؿ درجة مف الثكرات الشعبية.

ً
فالحراؾ الشعبي تقكـ بو الجماىير عشكائيان دكف أف يككف ليا ىدؼ بارز معمف ،كال قيادة تقكدىا ،كال منظريف يدافعكف عف
ىدفيا أك ًفكرتيا؛ كذلؾ بعكس الثكرة الشعبية التي تنطمؽ بعد اإلعالف عنيا ،كيككف ليا ىدؼ معمف كإسقاط النظاـ السياسي
الحاكـ ،كيقكدىا ثائر أك مجمس قيادة مف الثكار متفؽ عميو أك متفؽ عمييـ مف الثائريف ،كيمي ذلؾ كجكد المنظريف الذيف
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األنظمػػة ،كاعػػادة الحري ػػات التػػي قكبمػػت ب ػػردات فعػػؿ عنيف ػػة مػػف األنظمػػة أدت إل ػػى سػػقكط ض ػػحايا
مػػدنييف ،طرحػػت العديػػد مػػف التسػػاؤالت حػػكؿ دكر المنظمػػات اإلقميميػػة كالدكليػػة التػػي حممػػت عمػػى
عاتقيػػا مسػػئكلية حفػػظ األمػػف كالسػػمـ الػػدكلييف كمنػػع الص ػراعات ،كدكرىػػا فػػي حػػؿ األزمػػات ،كيػػزداد

األمػػر صػػعكبة إذا مػػا طرحنػػا الس ػؤاؿ بصػػيغة أخػػرل لمعرفػػة مػػا الػػذم فعمتػػو ىػػذه المنظمػػات لحمايػػة
الدكؿ مف التمزؽ كحماية كضماف سالمة مكاطنييا ىذا سيتـ اإلجابة عمييػا مػف خػالؿ ىػذا الفصػؿ

ال ػػذم س ػػيتناكؿ دكر الح ارك ػػات العربي ػػة ف ػػي ص ػػياغة اس ػػتراتيجية جدي ػػدة لمجم ػػس األم ػػف ،ال ػػى جان ػػب
الحراؾ الشعبي الميبي ضد نظاـ الرئيس معمر القذافي ،كتطػكرات األزمػة الميبيػة الميدانيػة كالسياسػية

عمى الساحة الدكلية ،كدكر األمـ المتحدة في معالجة األزمة عمى صػعيد مسػاندة الشػعب الميبػي فػي

ح اركػػو ضػػد النظػػاـ ،كمػػا بعػػد الحػراؾ عبػػر دعػػـ العمميػػة السياسػػية مػػف خػػالؿ تػػكفير الحمايػػة لمح ػراؾ

كالنظػاـ الجديػد ،كمػا سػيركز الفصػؿ عمػى شػكؿ القػ اررات التػي اتخػذتيا ىيئػة األمػـ المتحػدة لمتعػاطي
مع ممؼ األزمة الميبية.

كمػػا سػػيتناكؿ الفصػػؿ دكر األمػػـ المتحػػدة فػػي نقػػؿ السػػمطة فػػي الػػيمف ،كدكرىػػا فػػي مكاجيػػة

العنؼ المفرط مف قبؿ النظاـ اليمني ضد المدنييف اليمنييف ،كالق اررات التػي اتخػذتيا لمعالجػة األزمػة

كنقؿ السمطة سمميان ،كما سيركز الفصؿ عمى المبادرة الخميجية لنقػؿ السػمطة فػي الػيمف سػمميان كدعػـ

األمػػـ المتحػػدة ليػػا ،عػػالكة عمػػى المسػػار السياسػػي كالدبمكماسػػي لألمػػـ المتحػػدة لمعالجػػة األزمػػة بعػػد
تػػدىكر األكضػػاع فػػي الػػيمف كسػػيطرة الحػػكثييف عمػػى أج ػزاء كاسػػعة مػػف األ ارضػػي اليمنيػػة ،كدخػػكؿ

العبيف إقميمييف أزمت المشكمة كشكمت عائقان أماـ التحرؾ األممي في اليمف.

وقد تم تقسيم الفصل إلى ثالثة مباحث ،يتناول كل مبحث ازوية من ىذه القضايا عمى

النحو التالي:

المبحث األول :دكر الحراكات العربية في صياغة استراتيجية جديدة لمجمس األمف.
المبحث الثاني :دعـ األمـ المتحدة لمحراؾ في ليبيا.

المبحث الثالث :دكر األمـ المتحدة في نقؿ السمطة في اليمف.

الحراؾ في تحقيؽ أىدافو بصكرة تامة ،كاف حقؽ ىذا ً
يدافعكف عف ىدؼ ىؤالء الثكار كقادتيـ .كغالبان ما يفشؿ ً
الحراؾ ىدؼ
إزاحة النظاـ السياسي الحاكـ .فبعد اإلطاحة بنظاـ الحكـ ،كألف الثائريف ال يكجد مف يكحد صفكفيـ ،فإنيـ سرعاف ما يختمفكف
حكؿ تكزيع الغنائـ (الكصكؿ إلى السمطة) ،كىذا ما شيدناه في ال ًحراكات الشعبية العربية التي انطمقت في أكاخر عاـ 2010

(أبك نحؿ. )8-7 :2015 ،
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المبحث األول
دور الحراكات العربية في صياغة استراتيجية جديدة لمجمس األمن
أعػػادت الػػدكؿ الدائمػػة العضػػكية فػػي مجمػػس األمػػف صػػياغة المقاربػػة االسػػتراتيجية مػػع العػػالـ
العربػي ،كفػؽ معادلػة جديػػدة تضػمف دائمػان تػأميف مصػػالحيا االقتصػادية كالسياسػية ،كلكػف بالتضػػحية
بالنظـ السياسية الصديقة التي فقدت شرعيتيا بعد نجاح الحراكات الشػعبية فػي تػكنس كمصػر كليبيػا

كاليمف ،كالتي تمكنت شعكبيا في إبعاد رمكز ىذه النظـ السياسية.

فػػالرئيس األمريكػػي بػػاراؾ أكبامػػا أبػػدل مسػػاندة قكيػػة لمتحػػكؿ الػػديمقراطي فػػي العػػالـ العربػػي،

كأكد في خطاباتو عػف رغبػة الكاليػات المتحػدة فػي نجػاح الح اركػات الشػعبية حتػى فػي البمػداف العربيػة
الحميفة مثؿ البحريف ،التي كانت تعتبر صديقة تقميدية كتجمعيا عالقات اقتصادية كاستراتيجية مػع
الكاليات المتحدة تدكر حكؿ النفط ،كمطالبة رئيس الكزراء البحريني خميفػة بػف سػمماف الخميفػة بكقػؼ

سياسػة التمييػػز ضػػد األكثريػة الشػػيعية ،كاسػػتعماؿ العنػػؼ فػي حػػؽ المتظػػاىريف فػي سػػاحة المؤلػػؤة فػػي
المنامة ،كفتح أبكاب الحكار مع المعارضة ،كاحتراـ طمكحات الشعب البحريني في التغييػر ،كىػك مػا
يشكؿ نقمة نكعية عمى مستكل العالقات األمريكية كدكؿ الخميج العربي (محمد. )25 :2015 ،

كمػػا طالبػػت اإلدارة األمريكيػػة بش ػػكؿ عمنػػي ،القػػادة العػػرب ف ػػي تػػكنس كمصػػر كليبيػػا كال ػػيمف

كالبحػ ػريف كس ػػكريا باالنس ػػحاب كمغ ػػادرة الس ػػمطة ،لف ػػتح المج ػػاؿ لمش ػػعكب لتقري ػػر مص ػػيرىا ،كتنظ ػػيـ

انتخابػػات شػػفافة كنزييػػة تضػػمف كصػػكؿ حككمػػات ديمقراطيػػة إلػػى السػػمطة .كقػػد يفسػػر ىػػذا الطػػرح
انحياز مكاقؼ الدكؿ الدائمة العضكية في مجمس األمف في لغة الخطػاب السياسػي لصػالح الشػعكب

العربيػػة ،كتأييػػدىا لمح اركػػات العربيػػة فػػي تمػػؾ الػػدكؿ ،كمسػػايرتيا لنبضػػات الشػػارع العربػػي المطالبػػة
بالتغيير كالديمقراطية ،كتخميؽ الحياة العامة ،كرحيؿ الرؤساء العرب التػي ابتميػت بيػـ شػعكبيـ طيمػة
تعيش البحريف حالة اضطياد سياسي كممارسة النظاـ القائـ لمتمييز القبمي كالطائفي كالمذىبي ،كمنع فئات عريضة مف

المكاطنيف مف االلتحاؽ ببعض الك ازرات كك ازرتي الدفاع كالداخمية ،كسيطرة الياجس األمني كقياـ أجيزة المخابرات بقمع
المعرضيف السياسييف ،كىك ما أفضى إلى تغييب المساكاة في مجاؿ الحياة العامة ،كمصادرة الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية

األساسية لبعض الفئات مف المكاطنيف ،بالرغـ مف أف البحريف تعتمد بنسبة أكثر مف  %80مف ميزانيتيا عمى دخؿ النفط

كالغاز ،كلكف مع ذلؾ يعاني بعض المكاطنيف مف أزمة إسكانية خانقة تشمؿ نحك  54ألؼ طمب إسكاني ،بما يمثؿ قرابة

 270ألؼ مكاطف ،أم قرابة نصؼ المكاطنيف ،كقد انتظر بعضيـ مف ذكم الدخؿ المحدكد بيف عامي ،2011-1993

لمحصكؿ عمى سكف الئؽ .ليذا ما عرفت بثكرة المؤلؤة في البحريف قد طالبت بإيقاؼ سياسة التمييز القبمي كالطائفي كالسياسي
السائدة ،كاستبداليا بمبادئ المساكاة كالعدالة كتكافؤ الفرص عمى قاعدة المكاطنة ،كالعمؿ عمى تصحيح األكضاع الشاذة

الناتجة مف تمؾ السياسة ،عبر برنامج كطني يحقؽ العدالة االنتقالية ،كالفرص المتساكية في مجمؿ نشاط الدكلة ،كتحقيؽ

مصالح كافة أبناء البحريف دكف تمييز عرقي أك ديني أك مذىبي أك سياسي ،عبر المؤسسات كالعمؿ الحككمي كالعمؿ عمى
إيقاؼ كافة االنتياكات التي تطاؿ العمالة الكافدة ،كتحسيف ظركؼ العمؿ كاإلقامة لغير البحريني في ضكء اتفاقيات العمؿ

الدكلية .
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العشػرات مػػف السػػنيف فػػي أفػػؽ بنػػاء الدكلػػة الديمقراطيػػة فػػي المنطقػػة العربي ػة .كتجػػب اإلشػػارة إلػػى أف
الػػدكؿ دائمػػة العضػػكية فػػي مجمػػس األمػػف عجػػزت عػػف قػراءة الكاقػػع السياسػػي فػػي العػػالـ العربػػي ،كلػػـ
تكف تنتظر ىبكب رياح التغيير إلى المنطقة العربية ،بؿ إنيا كانت حذرة في البداية في التعامؿ مػع

أكلػػى ش ػ اررات الح ػراؾ التكنسػػي ،كحتػػى بعػػد رحيػػؿ ال ػرئيس المخمػػكع زيػػف العابػػديف بػػف عمػػي؛ فيػػي

سػػاندت المقاربػػة التػػي كانػػت تعتبػػر أف مصػػر ليسػػت تػػكنس ،كأف انتقػػاؿ عػػدكل الحػراؾ التكنسػػي إلػػى

مصر غير ممكف؛ كبالتالي راىنت عمى استقرار نظاـ الرئيس حسني مبارؾ الذم داـ ثالثكف عامان،
بػػدافع الخػػكؼ مػػف فقػػداف حميػػؼ اسػػتراتيجي فػػي المنطقػػة العربيػػة ،كأعربػػت عػػف تأييػػدىا لػػو ،كلكػػف

سػػرعاف مػػا أدارت ظيرىػػا ليػػذا النظػػاـ بعػػد اعتصػػاـ الشػػعب المصػػرم فػػي ميػػداف التحريػػر بالقػػاىرة،

كاص ارره عمى رحيؿ رمكز الفساد في النظاـ المصرم (حامد. )30 :2011 ،

حاكلػػت إسػرائيؿ التػػأثير فػػي مكاقػػؼ الػػدكؿ الدائمػػة العضػػكية فػػي مجمػػس األمػػف مػػف الح اركػػات

العربي ػػة كت ػػداعياتيا المحتمم ػػة عم ػػى األم ػػف كالس ػػمـ ف ػػي منطق ػػة الش ػػرؽ األكس ػػط ،حي ػػث إني ػػا رص ػػدت
مجمكعة مف العكامؿ كاالعتبارات التي يجب عمى مجمس األمف استحضارىا مف مغبة مساندة رحيؿ

حسني مبارؾ عف السمطة (إسرائيؿ كالشرؽ األكسط: )14 :2015 ،

 التحذير مف استحكاذ جماعة اإلخكاف المسمميف عمى السمطة في مصر ،ككقؼ عممية
السالـ في المنطقة بعد جعؿ قكة الجيش المصرم في يد معارضي السالـ مع إسرائيؿ.

 نجاح الحراؾ في مصر قد يؤدم إلى فقداف أكبر حميؼ لمكاليات المتحدة ،كسييدد

المصالح الغربية في المنطقة بعد فؾ الحصار المضركب عمى قطاع غزة ،كتشجيع تيريب

األسمحة لمشعب الفمسطيني ،كامكانية خمؽ محكر إقميمي مناىض إلسرائيؿ كالغرب يتككف
مف إيراف كتركيا كمصر.

 التخمي عف الرئيس مبارؾ قد يزعزع صكرة الغرب لدل النظـ السياسية الحميفة ،مثؿ :دكؿ
الخميج كاألردف التي تعتبر الدكؿ الغربية حميفان استراتيجيان ضد التغيير في المنطقة ،مقابؿ
االستفادة مف استغالؿ البتركؿ كالغاز الطبيعي ،كىك ما سيؤثر عمى المصالح االقتصادية

كاالستراتيجية الغربية ،كسيسرع مف كتيرة الحراكات ضد النظـ العربية.

كقد تمت مالحظة إصرار الػرئيس أكبامػا عمػى ضػركرة تغييػر االسػتراتيجية األمريكيػة المتمثمػة

فػػي مسػػاندة الشػػعكب العربيػػة عم ػػى حسػػاب الػػنظـ السياسػػية ،كالتػػي تس ػػعى مػػف خالليػػا إلػػى تغيي ػػر
الصكرة السمبية لمكاليات المتحدة التي كانت تقترف بتفضيؿ المصالح القكمية األمريكية ،كدعػـ الػنظـ

االسػػتبدادية فػػي العػػالـ العربػػي عمػػى حسػػاب إرادة الشػػعكب فػػي التغييػػر كالحريػػة كالديمقراطيػػة .كلػػذلؾ
التزمت الكاليات المتحدة بالتعيد بتقديـ جميع أشكاؿ المساندة كالدعـ لمتحػكؿ الػديمقراطي كاإلصػالح

فػػي العػػالـ العربػػي ،كىػػك مػػا تبػػيف جمي ػان فػػي خطابػػات ال ػرئيس أكبامػػا ،حيػػث أعمػػف أف االسػػتراتيجية
األمريكيػػة الجديػػدة تقػػكـ عمػػى دعػػـ ريػػاح التغييػػر فػػي العػػالـ العربػػي ،كالسػػعي إلػػى مسػػاندة التحػػكؿ
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الػػديمقراطي فػػي تػػكنس كمصػػر كليبيػػا كالػػيمف كسػػكريا ،حتػػى تصػػير نمكذج ػان فػػي المنطقػػة ،كفػػي ذات
الكقت طمب أكباما مف الرؤساء العرب ،بالكقؼ الفكرم لحمالت التقتيػؿ كالقمػع ضػد الشػعكب ،كنقػؿ

السمطة ،كاحتراـ حؽ الشعكب في الحرية كالديمقراطية (النابمسي. )40 :2011 ،

كيمكف رصد انعكاس كتأثير الحراكات العربية عمى مجمس األمف في أمريف أساسييف:

 أوالً :إصػػدار مجمػػس األمػػف لمعديػػد مػػف الق ػ اررات التػػي تػػديف اسػػتعماؿ القػػكة مػػف طػػرؼ الق ػكاتالنظاميػة ضػػد المتظػاىريف فػػي الشػكارع العربيػػة ،كتػدافع عػػف حػؽ الشػػعكب فػي تقريػػر مصػػيرىا،

كتغيي ػػر ال ػػنظـ السياس ػػية القائم ػػة؛ كب ػػذلؾ في ػػذه القػ ػ اررات ش ػػكمت القطيع ػػة م ػػع المكاق ػػؼ الس ػػابقة
لمجمس األمف المبنية عمى االختباء كراء العديد مف مبادئ الميثاؽ ،كاإلعػالف عمػى أف مسػاندة

الش ػػعكب العربي ػػة ض ػػد نظمي ػػا السياس ػػية ين ػػدرج ف ػػي إط ػػار حماي ػػة حق ػػكؽ اإلنس ػػاف ،كممارس ػػة

الشعكب لحقيا في التغيير.

 ثانياً :انتقاؿ مركز الجاذبية في اىتمامات مجمػس األمػف مػف منطقػة الشػرؽ األكسػط كبػاألخصمػػف الص ػراع الفمسػػطيني اإلس ػرائيمي إلػػى منػػاطؽ أخػػرل فػػي العػػالـ العربػػي ،مثػػؿ :شػػماؿ إفريقيػػا
كالبحريف كسكريا ،كىك ما يؤكد كجكد اىتمػاـ مجمػس األمػف بمػا يجػرم فػي ربػكع العػالـ العربػي،

كيعك ػػس كج ػػكد تط ػػكر عم ػػى مس ػػتكل المقارب ػػة األممي ػػة ح ػػكؿ جمي ػػع القض ػػايا ف ػػي ى ػػذه البم ػػداف؛
فالح اركػػات العربيػػة شػػكمت حػػدثان ىام ػان فػػي تػػاريخ العالقػػات الدكليػػة إلػػى درجػػة أف الػػدكؿ الدائمػػة
العضكية في مجمس األمف استطاعت صياغة مكاقؼ مكحدة فيما بينيا؛ فالقكل الغربية تمكنػت

مف إقناع الصيف كركسػيا فػي سػبيؿ بمػكرة مقاربػة مشػتركة تيػدؼ إلػى مسػاندة الشػعكب العربيػة،
عمػػى حسػػاب الػػنظـ السياسػػية التػػي كانػػت تربطيػػا بيػػا مصػػالح اسػػتراتيجية كاقتصػػادية متبادلػػة

(النابمسي. )54 :2011 ،
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المبحث الثاني
دعم األمم المتحدة لمحراك في ليبيا
بدأت األزمة في ليبيا مع انطالؽ الحراؾ الشعبي الميبي ضػد النظػاـ الميبػي بتػاريخ  17شػباط
(فب اريػػر)  ،2011بعػػد مطالبػػة الشػػعب الميبػػي كبعػػض فصػػائمو كشخصػػياتو السياسػػية بإسػػقاط نظػػاـ
الحكـ ،كبتنحي الرئيس الميبي العقيد معمر القػذافي ،إالا أف النظػاـ الميبػي لػـ يسػتجب لمطالػب شػعبو
كحاكؿ قمع التظاىرات بشكؿ عنيؼ كصؿ إلى حد قصؼ المتظػاىريف باألسػمحة الثقيمػة كالطػائرات،

ممػػا اضػػطر المعارضػػيف إلػػى حمػػؿ السػػالح كالػػدفاع عػػف أنفسػػيـ؛ كبػػذلؾ تحػػكؿ الحػراؾ السػػممي إلػػى
حراؾ مسمح ،فتح الباب عمى مصراعيو لمتدخؿ الدكلي بالشأف الميبي.

أوالً :دور األمم المتحدة في إدارة و معالجة األزمة الميبية

لعبت األمـ المتحدة دك انر كبي انر في األزمة الميبية إذا ما ً
قكرنت بمكاقفيػا مػف الحػراكيف التكنسػي

تميػزت باسػتخداـ األسػمحة الثقيمػة كالطػائرات الحربيػة ،كلكػف
كالمصرم ،لػيس فقػط ألف الحالػة الميبيػة ٌ
أيض ػان ألف القػػكل الغربيػػة كخصكص ػان الكاليػػات المتحػػدة كجػػدت نفسػػيا مضػػطرة إلػػى التػػدخؿ ألسػػباب

متعددة منيا (إدريس :2011 ،العدد : )6

أٌ -أدت المكاقؼ األكركبية كاألمريكية بشكؿ خاص مف حراكي مصر كتكنس إلى حالة مف
كداعمتيف
الغضب الشعبي تجاه تمؾ البمداف ،فخشت الكاليات المتحدة كأكركبا عمى صكرتييما
ٍ
كمدافعتيف عف حقكؽ اإلنساف في العالـ خصكصان بعد استخداـ القذافي لمقكة
لمديمقراطية،
ٍ
المسمحة كاألسمحة الثقيمة ضد المدنييف.

ب -الرغبة في عدـ إطالة األزمة في ليبيا ،نظ انر إلى أف ليبيا بمد نفطي قد تؤدل إطالة أمد األزمة
الداخمية فيو إلى ارتفاع أسعار النفط في األسكاؽ العالمية.

ت -الخكؼ مف أف تؤدم األزمة في ليبيا إلى انقساـ البالد ،ككاف ىذا االحتماؿ يجد دعمان في
التركيبة القبائمية المعقدة في ليبيا ،كما كانت ىناؾ خشية مف امتداد الصراع إلى خارج ليبيا

خصكصان أنيا تقع بيف بمديف كانا خارجيف لمتك مف حراكات شعبية.

تحكؿ ليبيا إلى مرتع لةرىاب في المنطقة.
ث -الخشية مف ٍ
كػػؿ ىػػذه األسػػباب جعمػػت مػػف التػػدخؿ ضػػركرة شػػبو حتميػػة كلكػػف كػػاف البػػد مػػف إطػػار يػػتـ مػػف
خاللو المركر إلى الشأف الميبي دكف القياـ بإعادة ما فعمتو الكاليات المتحدة كالبمداف المتحالفػة معيػا
في غزكىا لمعػراؽ فػي  2003كمػف ثىػـ كانػت األمػـ المتحػدة ىػي الغطػاء األمثػؿ ليكػذا تػدخؿ ليتسػـ
بالشرعية الدكلية خصكصان في ظؿ عدـ ممانعػة ركسػيا كبعػض الػدكؿ األخػرل التػي رفضػت الحػرب
عمى العراؽ كفرنسا.
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فمنػػذ بدايػػة األزمػػة سػػارعت األمػػـ المتحػػدة مػػف خػػالؿ مجمػػس األمػػف الػػدكلي إلػػى فػػرض الق ػرار

( ،)1970بحظر بيع بعض األسمحة ،كتجميد بعض األصكؿ ،كمنػع بعػض المسػئكليف الميبيػيف مػف
السفر ،كتتابعت مكاقؼ األمػـ المتحػدة كأجيزتيػا بشػأف األزمػة فػي ليبيػا فػتـ تعميػؽ عضػكية ليبيػا فػي

مجمػػس حقػػكؽ اإلنسػػاف التػػابع لألمػػـ المتحػػدة ،كمػػا تمػػت إحالػػة القػػذافي كبعػػض المق ػربيف منػػو إلػػى

المحكمػة الجنائيػة الدكليػػة ،كقػاـ مجمػس األمػػف بإصػدار القػرار رقػػـ ( )1973القاضػي بفػرض منطقػػة
حظر جكل فكؽ ليبيا ،كذلؾ في ظػؿ امتنػاع ركسػيا كالصػيف كالينػد كالب ارزيػؿ كألمانيػا عػف التصػكيت
لصالح القرار .ككاف قرار فرض منطقػة حظػر جػكل فػكؽ ليبيػا نقطػة تحػكؿ فػي الصػراع الميبػي ،فقػد

جػػاء بعػػد فتػرة مػػف تفػػكؽ قػكات القػػذافي عمػػى الثػكار ،كحػػاؿ دكف تكجػػو تمػػؾ القػكات إلػػى بنغػػازم ،كتػػـ

تكجيو الضربات إلى قػكات القػذافي مػا أفقػدىا ميػزة التفػكؽ عمػى الثػكار ،بػؿ ك ٌأدل إلػى تحػكؿ الكضػع
لصالحيـ حتى تمكنكا مف إسػقاط القػذافي أخيػ انر بعػد ق اربػة العػاـ مػف المعػارؾ كالصػراع المسػمح الػذم
كاد يكدم بكحدة ليبيا (عقؿ. )5 :2015 ،

كال بػػد مػػف اإلشػػارة إلػػى أف ق ػرار مجمػػس األمػػف رقػػـ ( ،)1973قػػرر فػػرض حظػػر جػػكم فػػكؽ

األراضي الميبية لحمايػة المػدنييف ،كلػـ يفػكض حمػؼ النػاتك لشػف ضػربات عسػكرية عمػى ليبيػا ،كرغػـ

ذلؾ فإف حمػؼ النػاتك فػي نيايػة شػير آذار (مػارس)  ،2011أم بعػد مػا يقػرب ممػا يزيػد عمػى شػير
مػف انػدالع األزمػة ،شػػف أعضػاؤه الرئيسػيكف ىجمػات جكيػػة عمػى قػكات النظػاـ الميبػػي مػا أثػار ثػػالث

إشكاليات أساسية (المالكي :2012 ،العدد : )10

 اإلشكالية األولى :مع أف مضمكف الق اررات المشػار إلييػا ،ىػك "فػرض منطقػة حظػر جػكم عمػىحرك ػ ػػة الطيػ ػ ػراف العس ػ ػػكرم الميب ػ ػػي؛ ك ػ ػػإجراء كق ػ ػػائي لت ػ ػػكفير الحماي ػ ػػة لمش ػ ػػعب الميب ػ ػػي ،كتق ػ ػػديـ
المساعدات اإلنسانية العاجمة" ،فإف ميمة الناتك قد تجاكزت ذلؾ مف خالؿ قصؼ مكاقع مدنيػة
كمقرات حككمية تابعة لمرئيس الميبي.

 اإلشكالية الثانية :لـ تشر ق اررات مجمس األمف إلى األطراؼ المنكطة بالعمميات في ليبيا سكلبالقكؿ "يؤذف لمدكؿ األعضاء التي أخطرت األميف العاـ ،كىي تتصػرؼ عمػى الصػعيد الػكطني
أك عػػف طريػػؽ منظمػػات أك ترتيبػػات إقميميػػة كبالتعػػاكف مػػع األمػػيف العػػاـ ،باتخػػاذ جميػػع التػػدابير

الالزمة لحماية المدنييف كابالغ األميف العاـ بيا".

كربما تدارؾ مجمس األمف اإلشكاليات القانكنية التي أثارتيا ق ارراتو السابقة المماثمة ،فكاف جؿ

تركيزه في الحالة الميبية عمى اإلعالء مف قضية حمايػة المػدنييف ،كىػك بػدكره تعزيػز لقػكة "بركتككػكؿ

مس ػػئكلية الحماي ػػة" ال ػػذم يخ ػػكؿ لم ػػدكؿ األعض ػػاء كالمجتم ػػع ال ػػدكلي مس ػػئكلية "المس ػػاعدة ف ػػي حماي ػػة
الشعكب مف اإلبادة الجماعية ،كجػرائـ الحػرب كالتطييػر العرقػي ،كالجػرائـ ضػد اإلنسػانية" .كبمكجػب

ذلؾ البركتكككؿ فقد تمكف مجمس األمف مف سد الفجػكة بػيف "التػدخؿ الشػرعي" ،كىػك المبػرر أخالقيػان
ك"التػػدخؿ الق ػػانكني" .كى ػػي القض ػػية التػػي أثي ػػرت خ ػػالؿ ت ػػدخؿ النػػاتك ف ػػي ككس ػػكفك ع ػػاـ  ،1999إذ
12

كصػػفت عمميػػات النػػاتك بأنيػػا "غيػػر قانكنيػػة كلكنيػػا مشػػركعة" ،حيػػث تمكػػف أعضػػاء النػػاتك مػػف إنقػػاذ

شػػعب ككسػػكفك مػػف التطييػػر العرقػػي ،كلكػػف دكف تحديػػد عقكبػػة قانكنيػػة يفرضػػيا مجمػػس األمػػف ضػػد
"سمكبكداف ميمكسيفيتش" (بنجدم. )35 :2013 ،

 أما اإلشكالية الثالثة :فإنو مع أىمية المرجعية اإلقميمية التػي تتمثػؿ فػي قػرار الجامعػة العربيػة،كما تالىا مف مشاركة دكؿ خميجية ،كىي :قطر كاإلمارات العربيػة كالككيػت فػي عمميػات النػاتك

فػػي ليبيػػا ،فػػإف الحػػديث عػػف ازدكاجيػػة المعػػايير الدكليػػة كػػاف حاض ػ انر كبقػػكة .ففػػي الكقػػت الػػذم
تتحػػدث فيػػو الػػدكؿ الغربيػػة عػػف انتياكػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي ليبيػػا ،كاسػػتيداؼ ق ػكات "القػػذافي"

لممدنييف ،فػإف تمػؾ الػدكؿ ذاتيػا ىػي مػف قػدمت دعمػان ىػائالن لمقػكات المسػمحة فػي ليبيػا ،كىػك مػا
عكسػتو مشػاركة ىػػذه الػدكؿ عمػػى نطػاؽ كاسػع فػػي معػرض السػػالح الػذم أقػيـ فػػي ليبيػا (تشػريف

الث ػػاني (ن ػػكفمبر)  .)2010كم ػػا كان ػػت ىن ػػاؾ تس ػػاؤالت ح ػػكؿ س ػػبب الت ػػدخؿ ف ػػي ليبي ػػا ،كغ ػػض

الطرؼ عف حاالت أخرل ربما كانت مماثمة أك أكثػر سػكءان (سػكريا أك الػيمف) ،حيػث قػاؿ أمػيف
عػػاـ الحمػػؼ" :إف الحمػػؼ لػػيس لديػػو خطط ػان لمقيػػاـ بميمػػة عسػػكرية فػػي سػػكريا" .كأضػػاؼ أف:
"تحػرؾ النػػاتك ضػػد النظػاـ الميبػػي كػػاف بمقتضػػى تفػكيض قػػكم مػػف مجمػس األمػػف ،كدعػػـ كاضػػح

مف دكؿ المنطقة ،كىك مزيج نادر لـ يطبؽ في مكاقؼ أخرل" (بنجدم. )36 :2013 ،

 سقوط النظام الميبي ومقتل القذافي

في يكـ  20تشػريف األكؿ (أكتػكبر)  ،2011تعػرض مككػب الػرئيس الميبػي لقصػؼ جػكم مػف

حمػػؼ النػػاتك ،أدل إلػػى أس ػره عمػػى يػػد الث ػكار كمػػف ثػػـ قتمػػو .كجػػاءت ردكد الفعػػؿ الدكليػػة عمػػى مقتػػؿ
القػػذافي بكثيػػر مػػف الترحيػػب ،داعيػػة الميبيػػيف إلػػى تشػػكيؿ ليبيػػا ديمقراطيػػة كح ػرة كدكلػػة لكػػؿ الشػػعب

الميبػي ،حيػػث دعػا األمػػيف العػاـ لألمػػـ المتحػدة بػػاف كػػي مػكف الميبيػػيف بعػد إعػػالف مقتػؿ القػػذافي إلػػى

العمؿ لتأسيس مرحمة جديدة مف التعددية كالعدالة كالحرية (ترحيب دكلي :2011/10/20 ،نت) .
ثانياً :سقوط نظام القذافي ودور األمم المتحدة في بناء الدولة ودعم العممية السياسية

بع ػػد س ػػقكط الق ػػذافي ف ػػي ليبي ػػا ل ػػـ تنت ػػو األزم ػػة ،كانم ػػا ظم ػػت مس ػػتمرة بس ػػبب انتش ػػار األس ػػمحة

كالف ػراغ األمنػػي الػػذل اتضػػح بشػػدة فػػي فت ػرة مػػا بعػػد القػػذافي ،كالمشػػكالت التػػي حػػدثت بػػيف كتائػػب
الثكار كحكادث االغتياالت كاالختطػاؼ المتعػددة ،باإلضػافة إلػى االسػتيالء عمػى حقػكؿ الػنفط الميبيػة

كبيعو ،كىك ما أصدرت األمـ المتحدة بيانان بشأنو يكقع عقكبػات عمػى التصػدير غيػر القػانكني لمػنفط
الميب ػػي ،كبع ػػد ظي ػػكر المػ ػكاء المتقاع ػػد خميف ػػة حفت ػػر ،كدعكت ػػو إلني ػػاء حك ػػـ الم ػػؤتمر ال ػػكطني ب ػػالقكة،

كتطيير ليبيا مف "اإلرىاب" بحسب قكلو ،دعت األمـ المتحدة الميبييف إلى الحكار اليػادئ ،كالمضػي

قدمان في االنتخابات البرلمانية (عبد المطيػؼ .)4 :2014 ،كيبػدك أف األمػـ المتحػدة لػـ تتخػذ مكقفػان
حاسمان مما يجرل في ليبيػا ،نتيجػة لعػدـ كضػكح الرؤيػة ،كعػدـ الرغبػة فػي تعميػؽ الكضػع مػف خػالؿ
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فرض مف خارج ليبيا عمى ًغرار ما حدث مع العقيد القذافي.
المجكء إلى حؿ خارجي يي ى
 .1مسار الحل األممي لمزمة الميبية
تبنت األمـ المتحدة مسا انر لبناء الدكلة في ليبيا عبػر دعػـ العمميػة السياسػية ،كتػكفير الحمايػة

لمنظػػاـ الجديػػد محػػكر اىتمػػاـ الييئػػة الدكليػػة ،ككػػاف مػػف المفتػػرض خفػػض دكر "بعثػػة األمػػـ المتحػػدة
لمػػدعـ فػػي ليبيػػا" الت ػي أنشػػئت بق ػرار مػػف مجمػػس األمػػف الػػدكلي رقػػـ ( )2009فػػي أيمػػكؿ (سػػبتمبر)
 ،2011لكنو مع األزمة الحالية التي تعيشيا ليبيا نتيجة الصراعات الػدائرة بػيف الجماعػات المسػمحة
فيما بينيا ،كالصراع الدائر بيف المجمس االنتقالي في طػرابمس كالبرلمػاف فػي طبػرؽ زاد دكرىػا بشػكؿ

كاضح.

لقػػد قػػاـ األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػكف مػػع األمػػيف العػػاـ لحمػػؼ شػػماؿ األطمسػػي

(الناتك) أندرس فكج راسمكسف ،بمناقشة سبؿ التعػاكف بػيف األمػـ المتحػدة كالنػاتك حػكؿ دعػـ المجمػس

الػػكطني االنتقػػالي الميبػػي إلعػػادة السػػالـ كاالسػػتقرار فػػي الػػبالد ،كبسػػط سػػيادة القػػانكف كدعػػـ اإلنعػػاش
االقتصادم كاالجتماعي لميبيا ،حيث تـ تكميؼ الناتك بالقياـ بعمميات جكية مف طرؼ األمـ المتحدة

لحماية المدنييف .فبعد نجاح المجمس الكطني االنتقالي الميبي في السيطرة عمػى الػبالد ،اتفقػت األمػـ

المتحدة كالناتك عمى كضع إطار إلعادة السالـ كاالسػتقرار فػي ليبيػا ،حيػث قػرر مجمػس األمػف نشػر
بعث ػػة دع ػػـ لممس ػػاعدة ف ػػي إع ػػادة اإلعم ػػار بع ػػد انتي ػػاء النػ ػزاع بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ ص ػػياغة دس ػػتكر جدي ػػد


رحب األميف العاـ باف كي مكف بمشاركة القيادة الميبية الجديدة في االجتماع رفيع المستكل الذم عقد في المقر الدائـ لألمـ

المتحدة في نيكيكرؾ ،مشي انر إلى قبكؿ الجمعية العامة ألكراؽ اعتماد القيادة الجديدة في أسرة المجتمع الدكلي .كقاؿ األميف

العاـ مخاطبان مصطفى عبد الجميؿ رئيس المجمس الكطني االنتقالي الميبي ،كرئيس الكزراء محمكد جبريؿ ،إنو رأل العمـ الميبي

الجديد يرفرؼ خارج المبنى ،مشي انر إلى كجكد العمـ أيضان في القاعة .كأضاؼ "نتقدـ إليكـ كلشعب ليبيا بتيانينا كأطيب أمنياتنا

لممستقبؿ ،لقد قاتمتـ بشجاعة عمى مدل األشير الماضية مف أجؿ حقكقكـ كحرياتكـ األساسية ،ككاف النساء كالشباب في
الطميعة ،مطالبيف بأف يككف ليـ صكت في الحياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية في بالدىـ ،كأريدكـ أف تعرفكا كأنتـ

تطمعكف إلى المستقبؿ ،أف األمـ المتحدة ستدعمكـ بكؿ طريقة ممكنة .كأشار األميف العاـ إلى أف العديد مف المنظمات الدكلية

قد كاجيت التحدم الخاص بحماية الشعب الميبي مف العنؼ قبؿ أشير ،مؤكدان عمى ضركرة االستجابة بشكؿ سريع لدعـ

السالـ كالديمقراطية في البالد".

كعف البعثة الجديدة لألمـ المتحدة لدعـ ليبيا قاؿ األميف العاـ" :يجب أف يككف ىذا الجيد منسقان عمى نحك جيد،

كمتماسكان كشامالن ،كيجب أف يككف متسقان تمامان مع االحتياجات كاألكلكيات الميبية" .لقد حدد المجمس الكطني االنتقالي

االحتياجات األساسية في المجاالت الحرجة كالتي تضمف العممية السياسية كاالنتخابية ،كاإلصالح الدستكرم ،كاألمف العاـ،

كحقكؽ اإلنساف كالعدالة االنتقالية ،كحكـ القانكف ،كالمساكاة بيف الجنسيف ،كاعادة البناء ،كاالنتعاش االقتصادم .كفيما يتعمؽ

بالتحديات ،قاؿ" :األكلكية األكلى يجب أف تككف السالـ كاألمف في جميع مناطؽ البالد ،كلذلؾ يجب عمى الميبييف إلقاء

السالح ،كالعمؿ عمى بناء دكلتيـ الجديدة ،كنحث مف لـ يفعؿ ذلؾ منيـ عمى االنضماـ ليـ .كأشاد باف كي مكف بزعامة

رئيس المجمس الكطني االنتقالي الميبي مصطفى عبد الجميؿ كالكثيريف غيره ،كالذيف كرركا عمنان اعتناقيـ لمبادئ التسامح

كاالعتداؿ كالمصالحة كحقكؽ اإلنساف كسيادة القانكف ،كخاصة حقكؽ المرأة كالعماؿ المياجريف ،كالتي قاؿ إنيا تشكؿ حجر

األساس في أم مجتمع كطني حديث.
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كاالسػػتعداد لالنتخابػػات ،كمػػا التػػزـ النػػاتك بحمايػػة المػػدنييف كاتخػػاذ الحيطػػة التامػػة لتجنػػب كقػػكع أم

ضػػحايا .ثػػـ بػػدأت األمػػـ المتحػػدة بالقيػػاـ بتحركػػات س ػريعة لنشػػر مكظفييػػا فػػي البعثػػة الدكليػػة لػػدعـ
المجمس الكطني االنتقالي الميبي (إدريس. )12 :2011 ،

كأكد رئيس البعثة األممية اياف مارتف ،أف التركيز األساسي سيككف عمى مساعدة البالد عمػى

إعادة األمف ،كاجراء االنتخابػات خصكصػان كأف ليبيػا الجديػدة تكاجػو تحػديات متعػددة .كأشػار مػارتف

"إل ػػى أف المجتم ػػع ال ػػدكلي أب ػػدل اس ػػتعداده لمس ػػاعدة الحككم ػػة عم ػػى تج ػػاكز الفتػ ػرة االنتقالي ػػة ،كدع ػػـ

المجمػػس االنتقػػالي الػػكطني ،الفت ػان أف البعثػػة ليػػا خمػػس ميػػاـ سػػتتكلى العمػػؿ عمييػػا كمسػػاعدة ليبيػػا

إلنجازىػػا ،كتتمثػػؿ أكالن فػػي دفػػع عمميػػة االنتقػػاؿ إلػػى الديمقراطيػػة كاإلعػػداد لالنتخابػػات القادمػػة ،كثانيػان

دعـ األمف العاـ ،كثالثان حظر انتشار األسمحة ،كتكريس أمػف الحػدكد ،كرابعػان تحقيػؽ حقػكؽ اإلنسػاف

كالعدالػػة كسػػيادة القػػانكف كأخيػ انر تنسػػيؽ المسػػاعدات الدكليػػة (بعثػػة "اكنسػػميؿ" األمميػػة:2012/3/8 ،

نت) .

كمػػا اعتبػر رئػػيس البعثػػة األمميػػة إيػػاف مػػارتف" ،أف تفػػكيض مجمػػس األمػػف إلنشػػاء بعثػػة األمػػـ

المتحدة لدعـ ليبيا (أكنسميؿ) التي تتمتع بكالية لمدة ثالثة أشير ىي محطة إيجابية ،كأضاؼ رئيس

البعثة" :بأف فترة الثالثة أشػير سػتمنحنا فرصػة لتػكفير المسػاعدة الفكريػة كالمشػكرة لممجمػس االنتقػالي

الػػكطني ،كالتعامػػؿ مػػع المجتمػػع المػػدني الميبػػي؛ فبػػالرغـ مػػف أف القتػػاؿ مػػا زاؿ يػػدكر فػػي أج ػزاء مػػف
ليبيا ،حيث تمكنت قكات المعارضة مف ىزيمة كتائب القذافي ،كبسطت سيطرتيا عمى معظػـ أنحػاء

الػػبالد؛ فالبعثػػة األمميػػة سػػتعمؿ بالفعػػؿ مػػع أعضػػاء المجمػػس الػػكطني بشػػكؿ متػػيف فػػي العديػػد مػػف
المج ػػاالت الداعم ػػة لمتح ػػكؿ ال ػػديمقراطي ،مث ػػؿ :اإلش ػ ػراؼ عم ػػى ض ػػماف حري ػػة كن ازى ػػة االنتخابػ ػػات

كاالستقرار كاألمف" .كيشير تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة الصادر فػي أيمػكؿ (سػبتمبر) ،2013
حكؿ رصد بعثة األمـ المتحدة حكؿ األكضاع في ليبيا ،إلى أف تزايد حدة االستقطاب السياسي أدل
لخفض فاعمية المؤسسات ،كتباعد المكاقؼ السياسػية بشػأف مسػتقبؿ الػبالد كسياسػة معالجػة الممفػات

االنتقاليػػة كمسػػتقبؿ كتائػػب الثػكار كدكر األحػزاب السياسػػية ،كخمػػص إلػػى أف تضػػارب مصػػالح القػػكل


قاؿ مصطفى عبد الجميؿ رئيس المجمس الكطني االنتقالي الميبي ،إف شعب ليبيا قطع شكطان كبي انر عمى مسار تحرير كافة

أراضيو ،كلكنو ما زاؿ يكاجو تحديات كبيرة عمى المدل القريب كالبعيد بسبب كجكد جيكب مكالية لمعمر القذافي ،كصعكبات
إطالؽ المرحمة التنمكية .كأضاؼ في االجتماع رفيع المستكل الذم عقد باألمـ المتحدة حكؿ ليبيا" :إننا نؤمف بأف انتصارنا
الحقيقي كنجاح حراكنا لف يككف بالقبض عمى بعض المسئكليف مف النظاـ السابؽ كمعاقبتيـ ،كلف يتحقؽ مف خالؿ عممية

ا لقصاص كاالنتقاـ ،بؿ مف خالؿ تحقيؽ المبادئ كالقيـ التي يقكـ عمييا ديننا اإلسالمي الحنيؼ كالذم قاـ عمييا ىذا الحراؾ،
كىي قيـ العدالة كالحؽ كالمساكاة كالحرية كالتسامح .كأكد عبد الجميؿ الحرص عمى بناء دكلة المؤسسات لتقكـ الدكلة المدنية

الديمقراطية التي يتـ فييا تداكؿ السمطة كاحتراـ حقكؽ اإلنساف ،كأضاؼ إف الرعايا األجانب المكجكديف في ليبيا سيعاممكف
كفؽ القكانيف كالمكاثيؽ الدكلية ،كلكنو ذكر أف بالده بحاجة إلى المساعدة كالمساندة في حماية حدكدىا.



راجع المكقع اإللكتركني الخاص ببعثة األمـ المتحدة لمدعـ في ليبيا (اكنسميؿ)؛
https://www.unsmil.unmissions.org
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السياسية كاإلقميمية ش اكؿ عقبة أماـ نضج المؤسسات االنتقالية ،كلـ يشػر التقريػر لمعكامػؿ اإلقميميػة
التػػي تػػؤثر فػػي الشػػؤكف الميبيػػة ،فكجػػكد فكاعػػؿ خارجيػػة يكجػػب عمػػى األمػػـ المتحػػدة الكشػػؼ عنيػػا أك

التصدم ليا كفؽ اختصاصات القرار (( )2095األكضاع في ليبيا ،يكنيك  :2016نت) .

كبعػػد إنجػػاز انتخابػػات المػػؤتمر الػػكطني كتشػػكيؿ الحككمػػة ،أشػػارت تقػػارير المبعػػكث الخػػاص

لألمػ ػػـ المتحػ ػػدة (طػ ػػارؽ متػ ػػرم) لحػ ػػدكث تقػ ػػدـ فػ ػػي انتخابػ ػػات الييئػ ػػة التأسيسػ ػػية كالمفكضػ ػػية العميػ ػػا
لالنتخابػػات ،كتعػػديالت قػػانكف (2012 /59ـ) بشػػأف القكاعػػد المتعمقػػة بانتخابػػات المجػػالس البمديػػة،
كاعتبػػر أنيػػا تقػػكد الدكلػػة لالنتيػػاء مػػف الفت ػرة االنتقاليػػة ،حيػػث اعتبػػر أف البػػدء فػػي انتخابػػات الييئػػة

التأسيسية سكؼ يؤدم لتككيف ديناميات جديدة في الدكلة ،تساعد في خفض االحتقاف السياسي عبر

تكسيع المشاركة في صياغة الدستكر .ففي  16أيمكؿ (سبتمبر)  ،2013رأل رئيس البعثػة أف إقػرار
المؤتمر الكطني لقانكف انتخاب الييئة التأسيسية يعزز فرص التقدـ في عممية صياغة الدستكر.

كأكصػػت تقػػارير األمػػيف العػػاـ لجػػانبيف ميمػػيف؛ احت ػراـ المؤسسػػات المنتخبػػة ،كم ارعػػاة حقػػكؽ

اإلنساف في تناكؿ المسائؿ السياسية كتطبيػؽ القػكانيف ،كالتأكيػد عمػى حػكار كطنػي يسػاىـ فػي تحديػد
األكلكيػػات الكطنيػػة يشػػارؾ فيػػو جميػػع األط ػراؼ ،كقػػد تػػـ تطبيػػؽ ىػػذه الرؤيػػة فػػي مفاكضػػات "أكسػػمك

كػػانكف األكؿ (ديسػػمبر)  ،"2013كفػػي مبػػادرة المبعػػكث الخػػاص فػػي حزيػراف (يكنيػػك)  ،2014حيػػث
كجيػػت الػػدعكة لكػػؿ الفػػاعميف السياسػػييف بغػػض النظػػر عػػف تقيػػيـ البعثػػة لمػػكقفيـ السياسػػي أك دكرىػػـ

داخؿ مؤسسات الدكلة (ميدم. )6 :2014 ،

 .2مبادرات وحوارات األمم المتحدة لحل األزمة الميبية

 مبادرة بعثة الدعم الدولية في حزيران (يونيو) 2014تيعتبػػر مبػػادرة طػػارؽ متػػرم  فػػي  13حزي ػراف (يكنيػػك)  ،2014فمسػػفة أداء بعثػػة الػػدعـ منػػذ
تشػػكيميا ،حيػػث كػػاف خطابيػػا السياسػػي مكجي ػان لممجتمػػع الميبػػي كق ػكاه الحيػػة ،كلػػـ يقتصػػر فقػػط عمػػى

المؤسسػػات الرسػػمية ،كمػػا كضػػعت مبػػادئ إلدارة األزمػػة السياسػػية تقػػكـ عمػػى أف العمػػؿ السياسػػي ال
يستقيـ مع العنؼ ،كأف المنافسة الديمقراطية تتنافى مع اإلقصاء ،كأف قػكة الحجػة ىػي البػديؿ األسػمـ

لحجة القكة في إطار االلتزاـ بالحكار مف أجؿ ضماف التعايش السممي ،كتشػكؿ ىػذه المبػادئ جػكىر

حػػؿ اإلشػػكالية المتعمقػػة بأكلكيػػة بنػػاء الديمقراطيػػة أك تحقيػػؽ األمػػف كبنػػاء الجػػيش ،لترسػػيخ التعػػايش
السممي كمدخؿ لتحقيؽ الديمقراطية كبناء المؤسسات (ميدم. )3 :2014 ،

كتشػػير مبػػادرة "متػػرم" عمػػى أف األزمػػة فػػي ليبيػػا تتطمػػب مشػػاركة األح ػزاب السياسػػية كممثمػػي

الكيانػػات العسػػكرية ،كعمػػى ضػػكء تبينػػو ليػػذه االسػػتراتيجية كجػػو الػػدعكة لخمسػػيف شخصػػية مػػف كػػؿ
المنػػاطؽ لمتفػػاكض حػػكؿ سػػبؿ إحػػالؿ السػػالـ فػػي كػػؿ الػػبالد ،كلػػـ يكػػف ثمػػة تمييػػز بػػيف شػػرؽ كغػػرب


طارؽ مترم ،سياسي كأكاديمي لبناني ،شغؿ منصب رئيس بعثة األمـ المتحدة لمدعـ في ليبيا.
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البالد.

قضى الكزير مترم كفريقو مف بعثة األمـ المتحدة أق ٌؿ مف سنتيف ،فشػمت فييػا كػؿ المحػاكالت
في تكفير األجكاء السميمة لمتحكؿ نحك الديمقراطية بعد مرحمة القذافي .كأرجع سبب فشػؿ البعثػة فػي

إنج ػػاز ميامي ػػا الش ػػتداد الصػ ػراع عم ػػى الس ػػمطة ب ػػيف األطػ ػراؼ المتص ػػارعة كالمجمكع ػػات المس ػػمحة،
كتع ػػاظـ ق ػػكة األق ػػاليـ الميبي ػػة كالمش ػػاكؿ المتعمق ػػة بمكض ػػكع نف ػػكذ الثػ ػكار ،كتع ػػاظـ دكر اإلس ػػالمييف،

كالتػػدخالت الخارجيػػة فػػي ليبيػػا ،كمكضػػكع األقميػػات ،كالنػػداء بالفيدراليػػة ،كالػػى ذلػػؾ مػػف اضػػطرابات

كأحداث أمنية خطيرة ،ال تزاؿ مستمرة كشكمت عائقان أماـ عمؿ البعثة (ميدم ،)5 :2014 ،كانتيت
ميمة مترم بتقديـ استقالتو ،بعد فشمو في إنجاز ميامو في عكدة السمـ كاألمف في لبيبا.

 -قرار مجمس األمن ( )2174في  27آب (أغسطس) 2014

مػ ػع ص ػػدكر قػ ػرار مجم ػػس األم ػػف ( )2174ف ػػي  27آب (أغس ػػطس)  ،2014ح ػػدثت تغيػ ػرات

جكىرية في دكر األمـ المتحدة في ليبيا ،كيتمثػؿ ذلػؾ فػي تعػديؿ اختصاصػات بعثػة الػدعـ ،كتكسػيع
نطاؽ الرقابة الدكليػة عمػى الكيانػات كاألفػراد الميبيػيف ،كىػك مػا صػار يعطػي إطػا انر كاسػعان لمتػدخؿ فػي

الشؤكف الداخمية.

كيأتي قرار مجمس األمػف رقػـ ( )2174بنػاء عمػى طمػب بعثػة األمػـ المتحػدة لمػدعـ فػي ليبيػا،

كاكتسب القرار أىميتو في أنو يأتي في مرحمة نزاع حكؿ دستكرية سمطات الدكلة؛ السمطة التشػريعية

كالتنفيذية ،كاندالع صراع مسمح في طرابمس كبنغػازم يتطمػب كضػع حمػكؿ لألزمػة السياسػية المعقػدة
كلقد تضمف القرار  11بندان تضمنت األشكاؿ المختمفة لضبط العنؼ كمنع كصكؿ السالح لألراضي
الميبية كعدـ كصكليا لمجماعات "اإلرىابية" (محمد. )7 :2014 ،

كيعكس القرار كجكد اتجاه لفرض مزيد مػف القيػكد عمػى تحركػات األفػراد ،حيػث تضػمف القػرار

( )4 /2174إدراج األفػ ػ ػراد كالكيان ػ ػػات الت ػ ػػي تخت ػ ػػرؽ الق ػ ػػانكف ال ػ ػػدكلي اإلنس ػ ػػاني ،كتي ػ ػػدد الس ػ ػػمـ
كاالستقرار ،أك تقكيض التحكؿ السياسي أك تقديـ دعـ ليا ،ككضع أربعػة مسػتكيات لالتيػاـ بارتكػاب

انتياكػات ،كىػػي :التخطػػيط أك شػف ىجمػػات ضػػد م ارفػؽ الدكلػػة ،أك تقػػديـ الػدعـ لمجماعػػات المسػػمحة

كالشبكات اإلجرامية ،أك العمؿ لصالح المدرجيف في القائمة الجنائية الدكليػة ،كىػذه التصػنيفات تفػتح
آفػػاؽ اتيػػاـ كتكقيػػؼ الميبيػػيف مػػف قبػػؿ أم دكلػػة دكف تكجيػػو اتيػػاـ محػػدد ،كخصكص ػان فػػي ظػػؿ مػػنح
صالحيات كاسعة ألم دكلة عضك في األمـ المتحدة في إجراء تفتيش لكػؿ مػف يشػممو القػرار ،سػكاء

األفراد أك الكيانات.

كبعػػد صػػدكر الق ػرار ( )2174أصػػبحت البعثػػة الدكليػػة تتمتػػع بصػػالحيات تنفيذيػػة كاسػػعة فػػي

تقرير المسؤكلية عف االنتياكات كاعداد قكائـ المتيميف ،كىي مسػؤكلية خطيػرة فػي ظػؿ عػدـ كضػكح
متطمبات التحقيؽ في الجرائـ ككجكد نزاع عمى السػمطة كاتسػاع نطػاؽ العنػؼ؛ ممػا يثيػر القمػؽ حػكؿ

تػػداخؿ االعتبػػارات السياسػػية فػػي تشػػكيؿ الق ػكائـ الجنائيػػة أك فػػي تقيػػيـ انتياكػػات الق ػرار الػػدكلي كمػػا
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جػػاءت فػػي البنػػكد ( )11 – 9كالمتعمقػػة بالترتيبػػات الخاصػػة بحظػػر تصػػدير السػػالح لػػداخؿ الػػبالد،
حيػػث ال تتبػػع البعثػػة ق ػكات دكليػػة لتػػأميف الحػػدكد كمراقبتيػػا ،كتعتمػػد عمػػى تفػػكيض دكؿ الج ػكار فػػي
تفتػػيش األف ػراد كالشػػحنات ال ػكاردة مػػف ليبيػػا أك الصػػادرة إلييػػا ،كذلػػؾ كفػػؽ الق ػكانيف المحميػػة كالدكليػػة

كقانكف البحار( .الصكاني )47 :2015

 حوار غدامس  29أيمول (سبتمبر) 2014انطمقػػت الجكل ػػة األكل ػػى م ػػف الحػ ػكار السياس ػػي الميب ػػي ال ػػذم ترع ػػاه األم ػػـ المتح ػػدة م ػػف خ ػػالؿ
مبعكثيا برناردينك ليكف في  29أيمكؿ (سبتمبر)  2014بمدينة غػدامس الميبيػة عمػى حػدكد الج ازئػر،
مف قاعدتيف أساسيتيف ،األكلػى :أف مجمػس النػكاب الميبػي المنعقػد بطبػرؽ صػاحب الشػرعية الكاممػة،

باعتب ػػاره نت ػػاج انتخاب ػػات  25حزيػ ػراف (يكني ػػك)  .2014كالثاني ػػة :احتػ ػراـ اإلع ػػالف الدس ػػتكرم الميب ػػي

كتعديالتػ ػ ػ ػػو ،كاعتبػ ػ ػ ػػاره مرجعيػ ػ ػ ػػة عميػ ػ ػ ػػا لحػ ػ ػ ػػؿ جميػ ػ ػ ػػع الخالفػ ػ ػ ػػات الدسػ ػ ػ ػػتكرية كالقانكنيػ ػ ػ ػػة العالقػ ػ ػ ػػة

(الشمكم  :2014/9/30نت) ،كىي الجكلة التي باتت معركفة باسـ "غدامس  ."1كقد أحاطت بيػذه
الجكلة العديد مػف المشػكالت عمػى كػؿ المسػتكيات ،كلكػف إصػرار األمػـ المتحػدة عمػى انعقػاد الجكلػة

بأم ثمف ،كاف دافعان أقػكل مػف دكافػع التسػاؤؿ عػف الحجػـ الحقيقػي لمتغييػر ،أك التػأثير السياسػي فػي

المتكقع مف ىذه الجكلة.
مسار األزمة الميبية ي
العمي ػػا ف ػػي
كبػػالرغـ م ػػف إقام ػػة الحػ ػكار ف ػػي أيم ػػكؿ (س ػػبتمبر) ،أم قب ػػؿ ص ػػدكر حك ػػـ المحكم ػػة ي
ط ػرابمس بعػػدـ دسػػتكرية قػػانكف االنتخابػػات ،كمػػف ثػػـ حػػؿ مجمػػس الن ػكاب بطبػػرؽ ،كاعػػالف المػػؤتمر
الػػكطني العػػاـ إعػػادة انعقػػاده ،إالا أف ليػػكف تجاىػػؿ الطػػرؼ اإلسػػالمي فػػي الن ػزاع ،بػػالرغـ مػػف كجػػكد
مجمكع ػػات (فج ػػر ليبي ػػا) ف ػػي ى ػػذا التكقي ػػت ،كق ػػاـ مبع ػػكث األم ػػـ المتح ػػدة بإقص ػػاء ع ػػدد م ػػف الق ػػكل

السياسية داخؿ المؤتمر الكطني العػاـ الػذم كػاف يمػنحالن فػي ذلػؾ الكقػت ،كعػدد مػف القػكل العسػكرية
التػػي لػػـ يكػػف مػػف الممكػػف تجاىػػؿ حجػػـ قػػدراتيا ،كمػػدل تػػأثير تحركاتيػػا العسػػكرية كالعممياتيػػة عمػػى
صناعة القرار السياسي داخؿ ليبيا .ككاف نتاج ىػذه الرؤيػة القاصػرة انعقػاد جمسػة حػكار بػيف كجيػيف

لعممة كاحدة ،حيث جاءت جكلة الحكار "غدامس  "1لتجمع بيف بعض األعضاء فػي مجمػس النػكاب

المنعقد في طبرؽ ،كبعض أعضاء ذات المجمس كلكف ممف اتخػذكا قػ ار انر بمقاطعػة جمسػاتو اعت ارضػان
ي
عمى انعقاد فعالياتيا في طبرؽ ،كعػدـ االلتػزاـ بػإجراءات التسػميـ كالتسػمـ بػيف المػؤتمر الػكطني العػاـ
كمجمس النكاب (السػالؾ .)6 :2015 ،كبمعنػى آخػر ،كػاف الحػكار مبنيػان مػف األسػاس عمػى التحػاكر
مع الجية التي لدييا شرعية ،حتى كلك كانت ىذه الشرعية منقكصة ،أك مؤقتة ،أك غير فاعمػة عمػى

أرض الكاقػػع ،كفػػي نفػػس الكقػػت تجاىػػؿ الح ػكار األط ػراؼ األخػػرل فػػي الص ػراع كالتػػي كػػاف لػػدييا مػػا

يكفػػي مػػف قػػكة عسػػكرية كثقػػؿ سياسػػي إلفشػػاؿ يمخرجػػات أم حػكار سياسػػي ال يتضػػمف يممثمييػػا عمػػى

طاكلتو.

كم ػػف الكاض ػػح أف اإلصػ ػرار عم ػػى ال ػػذىاب لجكل ػػة حػ ػكار سياس ػػي دكف م ارع ػػاة أك النظ ػػر إل ػػى
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الجدد
مستكل التطكر في الصراع الدائر خ ن
طأ جسيما بدكف شؾ ،خاصة مع تجاىؿ الحكار لمفاعميف ي
في المشيد الميبي ،كالذيف برىنت األحداث عمى تأثيرىـ في صناعة القرار السياسي كالعسكرم داخؿ

ليبيا .كيقكد ذلؾ لمرجكع لعامػؿ تػدخؿ المجتمػع الػدكلي كأثػره عمػى يمخرجػات الح اركػات ،فبعػد التػدخؿ

العسكرم في ليبيا في عاـ  2011دكف استراتيجية لمخركج ،استمر المجتمع الدكلي مف خالؿ آليات
التدخؿ السياسي في سكء قراءة الكاقػع السياسػي الميبػي ،كقػاـ بعقػد جمسػة حػكار أضػفت شػرعية عمػى

طرؼ كتجاىمت طرؼ آخر ،بالرغـ مف أف الطرفيف ال يختمفاف كثي انر عف بعضيما البعض فػي ربػط
األداء السياس ػػي بالس ػػجاؿ العس ػػكرم ،كف ػػي ام ػػتالؾ أذرع عس ػػكرية غي ػػر مؤسس ػػية لترس ػػيخ ش ػػرعيتيـ

السياسية (ميدم. )12 :2014 ،

كل ػػدل المقارن ػػة ب ػػيف مب ػػادرة بعث ػػة ال ػػدعـ الدكلي ػػة ف ػػي حزيػ ػراف (يكني ػػك) ( 2014مب ػػادرة ط ػػارؽ

مترم) ،كبيف مبادرتيا لمحكار في  23أيمكؿ (سػبتمبر) (مبػادرة برنػاردينك ليػكف) ،يالحػظ كجػكد تغيػر
في نظرتيا لتسكية األزمة في ليبيا ،فبينما كانت مقترحات "طارؽ مترم شاممة لكؿ أطراؼ التفاكض

كلكؿ الممفات السياسية ككاضحة الخطكات كاإلجراءات ،فإف مقترحات "ليكف" بدت جزئية كلػـ تشػمؿ
كؿ الكيانات السياسية أك أخذ رأييا بعيف االعتبار .فقد اعتمد تصميـ مبادرة "مترم" عمى أف األزمػة

فػػي ليبيػػا تتطمػػب مشػػاركة األح ػزاب السياسػػية كممثمػػي الكيانػػات العسػػكرية ،كلكنػػو بػػالنظر لبيػػاف بعثػػة

األمػػـ المتحػػدة "برنػػاردينك ليػػكف" فػػي  23أيمػػكؿ (سػػبتمبر) ،يتنػػاكؿ الح ػكار الػػكطني تصػػحيح الكضػػع
الدسػػتكرم لمجمػػس الن ػكاب ،مػػف خػػالؿ الح ػكار بػػيف الن ػكاب فػػي طبػػرؽ كالن ػكاب المقػػاطعيف لمجمسػػات،

كىػػذا التكجػػو يح ػػدد تعريف ػان ض ػػيقان لألزمػػة السياس ػػية فػػي ليبيػػا ،حي ػػث يعتبرىػػا مش ػػكمة تتعمػػؽ بتس ػػكية

الخالف ػات فػػي مجمػػس الن ػكاب ،حيػػث بػػدا ككأنػػو ح ػكار داخػػؿ المجمػػس فيمػػا تنحسػػر سػػمطتو فػػي بػػؤر
ضيقة كمحدكدة.

 حوار جنيف كانون الثاني (يناير) 2015يعقدت جمسات حكار جنيؼ فػي  14ك 15كػانكف الثػاني (ينػاير)  ،2015كقػد بػدا مػف مرحمػة
التحضير ليذا الحكار أف بعثة األمػـ المتحػدة لمػدعـ فػي ليبيػا قػد بػدأت تػتفيـ طبيعػة الكاقػع السياسػي
بصكرة أفضؿ مف تمؾ التي كانت عمييا قبؿ حكار (غدامس  .)1فكانت األمـ المتحدة في ىذه المرة

كاعية بضركرة إشراؾ أكبػر عػدد ممكػف مػف األطػراؼ المتنازعػة ،بػؿ كلجػأت أيضػان إلػى تكسػيع دائػرة
الحكار بحيث تشمؿ قيػادات مدنيػة كاجتماعيػة لممسػاعدة فػي التكصػؿ التفػاؽ تػكافقي حػكؿ األكضػاع

فػػي ليبيػػا ،كمػػا أعمنػػت األمػػـ المتحػػدة أف الحػكار سػػيككف متعػػدد المسػػارات بحيػػث يشػػمؿ كػػؿ القضػػايا
المػػؤثرة فػػي الكاقػػع السياسػػي كاالجتمػػاعي الميبػػي .كأعمنػػت أيض ػان الييئػػة األمميػػة سػػعي النقاشػػات فػػي

جنيؼ إلى كضػع الترتيبػات األمنيػة الالزمػة ،لتحقيػؽ كقػؼ كامػؿ ألعمػاؿ القتػاؿ المسػمح التػي أكدت

كىجػػرت مئػػات اآلالؼ مػػف ديػػارىـ ،كأحػػدثت أض ػ ار انر جسػػيمة فػػي البنيػػة
بحيػػاة العديػػد مػػف المػػدنييفٌ ،
التحتيػػة كاقتصػػاد الػػبالد .عػػالكة عمػػى ذلػػؾ ،سػػتيدؼ المباحثػػات إلػػى ضػػماف انسػػحاب مرحمػػي لجميػػع
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الجماعػػات المسػػمحة مػػف المػػدف كالبمػػدات الرئيسػػية ،بمػػا فػػي ذلػػؾ ط ػرابمس ،كتمكػػيف الدكلػػة مػػف بسػػط

سمطتيا عمى المؤسسات الحككمية كالمنشنت االستراتيجية كغيرىا مف الم ارفػؽ الحيكيػة (حػكار ليبػي،

 :2015/1/15نت) .

كممثمكه عػف حضػكر
لـ يأت حكار جنيؼ بأية نتائج ،فبادئ ذم بدء ،تخمؼ المؤتمر الكطني ي

جمسػػة ح ػكار جنيػػؼ ،كأعمػػف المػػؤتمر أف المبعػػكث األممػػي فػػي ليبيػػا لػػـ ينسػػؽ معػػو بالشػػكؿ الكػػافي
المقاـ في جنيؼ ،كما أف المؤتمر أبدل اعتراضو عمى مبدأ إقامة
بخصكص أجندة الحكار السياسي ي
الحػكار خػػارج ليبيػػا كمػف ثػػـ رفػػض المشػػاركة فيػو .كفػػي ذات الكقػػت ،كػاف المكتػػب اإلعالمػػي لكتائػػب
فجر ليبيا ييعمف عف عدـ قبكلو بجكلة حكار جنيؼ ،كعدـ التزامو بنتائجيػا أيػان كانػت ،كأعمػف المكتػب
اإلعالمي نصان أنو سيضرب بنتائج الحكار عرض الحائط .كاعتبر بياف ينشر عمى الصفحة الرسمية
ل ػػ"فجر ليبيػػا" ،أنػػو كػػاف عمػػى رئػػيس بعثػػة األمػػـ المتحػػدة لمػػدعـ فػػي ليبيػػا ،برنػػاردينك ليػػكف ،أف يعمػػف

مسػػبقان عػػف جػػدكؿ أعمػػاؿ الحػكار كبنػػكده كالمعػػايير التػػي اختػػار عمػػى ضػػكئيا المشػػاركيف فيػػو (حػكار

ليبي :2015/1/15 ،نت) .

كمثممػػا انتيػػت جكلػػة ح ػكار (غػػدامس  )1إلػػى ال شػػيء سػػكل ضػػركرة عقػػد جمسػػة جديػػدة مػػع

التنسػػيؽ بػػيف األط ػراؼ المتنازعػػة بشػػكؿ أكبػػر ،انتيػػت أيض ػان جكلػػة ح ػكار جنيػػؼ إلػػى نفػػس النتيجػػة،
كلكف ليكف صرح أنػو سػكؼ يعمػؿ عمػى تقريػب كجيػات النظػر كعقػد جمسػة حػكار جديػدة داخػؿ ليبيػا
ى ػػذه المػ ػرة ،كم ػػف ث ػػـ ج ػػاءت حمق ػػة جدي ػػدة م ػػف حمق ػػات الحػ ػكار السياس ػػي الميب ػػي تح ػػت رعاي ػػة األم ػػـ

المتحدة ،كالتي عرفت ب ػ "غدامس . "2

 حوار غدامس  2شباط (فبراير) 2015اكتممت الحمقة الثالثة مػف حمقػات الحػكار السياسػي الميبػي بانعقػاد حػكار "غػدامس  "2فػي ليبيػا

في  14شياط (فبراير)  ،2015ككانت الجكلة ىػي األسػكأ بالمقارنػة بػالجكلتيف المتػاف سػبقاىا ،حيػث
أدت الخالفات السياسية كاالنشقاقات فيما بيف األطراؼ المختمفة ،كالتطكرات العسكرية عمى األرض

إلى بمكرة كؿ طرؼ لمجمكعة مف المطالب كاالشتراطات التي ال يمكف أف يقبؿ بيػا الطػرؼ اآلخػر،
كىػػك مػػا كػػاف مػػف شػػأنو إنيػػاء الح ػكار إلػػى ال شػػيء ،دكف أيػػة نتػػائج مممكسػػة أك إيجابيػػة تسػػاعد فػػي
السػػعي لمصػػالحة كطنيػػة أك لكقػػؼ إطػػالؽ النػػار المتبػػادؿ بػػيف طرفػػي الح ػكار .كدخػػؿ مبعػػكث األمػػـ

المتحدة ىذا الحكار كلديو ما يشبو خارطة الطريؽ لما ينكم الخركج بو مف الحكار ،ككػاف عمػى رأس
ىػػذه الخارطػػة تشػػكيؿ حككمػػة كحػػدة كطنيػػة ،كانسػػحاب التشػػكيالت المسػػمحة مػػف المػػدف كالمطػػارات،
ككقؼ كافة أشكاؿ العنؼ .كقد أعمف المبعكث األممي أنو بالتكازم مع ىذه األىداؼ ،ستعقد جكالت

أخػػرل لمح ػكار تشػػارؾ فييػػا المجمكعػػات المسػػمحة ،كالقبائػػؿ ،كاألح ػزاب السياسػػية ،كىػػذا بػػالطبع بعػػد
إقصػػاء تنظػػيـ أنصػػار الش ػريعة مػػف ىػػذه المحادثػػات نظ ػ انر لتصػػنيفو مػػف قبػػؿ مجمػػس األمػػف الػػدكلي

كتنظيـ إرىابي (الشمكم :2014/12/9 ،نت) .
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كلعؿ التغير الكحيد الذم حدث بعد حكار "غدامس  ،"2كاف تعميؽ حجـ االنشػقاؽ فػي صػؼ

كؿ كياف مف الكيانيف الرئيسييف في الحكار ،كظيكر خالفات جديدة داخؿ كؿ منيما بيف تيار يؤمف
بضػػركرة اسػػتكماؿ الح ػكار ،كآخػػر يػػرل أف الحػػؿ لػػف يكػػكف سػػكل بالحسػػـ العسػػكرم .كفػػي ظػػؿ ىػػذا

الكضػػع بػػدأت بعثػػة األمػػـ المتحػػدة فػػي التحضػػير لحمقػػة جديػػدة مػػف حمقػػات الح ػكار السياسػػي الميب ػي،
ككانت الجكلة ىذه المرة في الرباط في آذار (مارس) .2015

 -حوار الرباط آذار (مارس) 2015

اكتممػػت الحمقػػة الرابعػػة مػػف سمسػػمة جػكالت الحػكار السياسػػي الميبػػي الػػذم ترعػػاه األمػػـ المتحػػدة

بانعقػػاد جمسػػة الح ػكار فػػي مدينػػة الربػػاط المغربيػػة يػػكمي  5ك 6آذار (مػػارس)  .2015ككانػػت ىػػذه
الجكلػػة عمػػى كجػػو الخصػػكص مختمفػػة بعػػض الشػػيء عػػف الج ػكالت األخػػرل التػػي سػػبقتيا ألكثػػر مػػف
سبب .فقد جاءت ىذه الجكلة بعد ظيػكر تنظػيـ الدكلػة اإلسػالمية (داعػش) بقػكة داخػؿ ليبيػا ،كتنفيػذه

لعممية ذبح األقباط المصرييف عمى ساحؿ سرت ،كىي العممية التي شيدت في أعقابيا تػدخالن عمنيػان

لمقكات المسمحة المصرية داخؿ ليبيا لممرة األكلى منذ اندالع الحراؾ الميبي فػي عػاـ ( 2011اختتػاـ
اليكـ الثالػث :2015/3/7 ،نػت) .كممػا ال شػؾ فيػو أف التػدخؿ المصػرم حمػؿ العديػد مػف الػدالالت
كالرسػػائؿ السياسػػية إقميمي ػان كدكلي ػان ،فكانػػت الض ػربة الجكيػػة المص ػرية عمػػى معاقػػؿ داعػػش فػػي ليبيػػا
بمثابة رسالة لألطراؼ المختمفة الميتمة بالشأف الميبػي ،فمػف ناحيػة ،لػف تقػؼ مصػر مكتكفػة األيػدم

تجاه أم اعتداء عمى رعاياىا كأمنيا القػكمي ،كىػي رسػالة لمتنظيمػات غيػر الشػرعية فػي ليبيػا كالقػكل
التي تدعميا ،سكاء داخؿ ليبيا أك خارجيا ،كىي الرسالة التي تأكدت بعد تصريحات الجيش الكطني
الميبي التي حرصت عمى تكضيح حجـ التنسيؽ بيف القكات المسمحة المصرية كبيف القكات المسمحة
في ليبيا ،كنفي فكرة التعدم عمى سيادة الدكلة كالتأكيد عمى اسػتمرار التنسػيؽ األمنػي كالعسػكرم مػع

مصر مستقبالن.

كقد فرض ىذا التطكر كاقعان جديدان داخؿ المشيد السياسػي كالعسػكرم ،فمػف ناحيػة بػات ىنػاؾ

تيديدان أمنيان جديدان يكاجو طرفي الحكار عمػى السػكاء يتمثػؿ فػي تنظػيـ الدكلػة اإلسػالمية ،كمػف ناحيػة

أخػػرل ظيػػر مبػػدأ التػػدخؿ العسػػكرم األجنبػػي بكضػػكح بعػػد الػػرد المصػػرم الس ػريع عمػػى ذبػػح داعػػش
لألقباط المصرييف ،كما ظير أيضان الػدعـ العمنػي كغيػر المشػككؾ فيػو مػف مصػر بقػدراتيا العسػكرية
كاألمنية كاالستخباراتية لمجيش الكطني الميبػي ،كلحككمػة عبػد اهلل الثنػي كمػف ثػـ لمجمػس النػكاب فػي

طبرؽ.

كثانيػان ،جػػاءت ىػػذه الجكلػػة بأجنػػدة كاضػػحة لنقػػاط الحػكار التػػي سػػكؼ يكػػكف ليػػا األكلكيػػة فػػي

النقاش ،فقد جاء عمى لساف بعض األطراؼ المشاركة في الحػكار أف أىػـ النقػاط التػي سػيتـ التطػرؽ
إلييا ،ىي التكافؽ حكؿ عممية كقؼ إطالؽ النار بيف طرفي الحكار ،ثـ التكافؽ عمى شخصية لقيادة
حككمة الكحدة الكطنية أك الحككمة التكافقيػة التػي تسػعى األمػـ المتحػدة لتشػكيميا ،كمحاكلػة التكصػؿ
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لكزراء مف الممكػف أف يمثمػكا مختمػؼ األطػراؼ فػي ىػذه الحككمػة (عقػؿ ،)8 :2015 ،كلكػف بػالرغـ

مف التطكرات السياسية كالعسكرية كاألمنية التي سبقت جكلة حكار الربػاط ،كبػالرغـ مػف كجػكد أجنػدة
كاضػحة لمحػكار ،كحضػػكر كػػال طرفػػي النػزاع ىػػذه الجكلػة ،إالا أف حػكار الربػػاط لػػـ ينتػػو أليػػة قػ اررات،
كلـ يتـ االتفاؽ عمى أم مف النقاط التي تـ طرحيا خالؿ جكلة الحكار ،كغادرت األطراؼ المشاركة
في الحكار مدينة الرباط لممزيد مف التشاكر مع الكيانات التػي يمثمكنيػا فػي كػؿ مػف طبػرؽ كطػرابمس

عمى أف تعكد األطراؼ لطاكلة الحكار مرة أخرل بعد أسبكع.

كعقب ليكف عمى الحكار ا
أف االجتماع الذم حضره كزير الخارجية المغربي مع المشاركيف في

ألنػو كلممػرة األكلػى يجتمعػكف معػان" ،مضػيفان أف لػو أيضػان
الحػكار الميبػي "كػاف لػو أىميػة رمزيػة كبيػرةٌ ،
"قيمة كبيرة لألمـ المتحدة كلتطػكر ىػذا الحػكار" ،كفػؽ مػا نقمػو الحسػاب الرسػمي لبعثػة األمػـ المتحػدة
لمدعـ في ليبيػا عمػى مكقػع التكاصػؿ االجتمػاعي (تػكيتر) (اختتػاـ اليػكـ الثالػث :2015/3/7 ،نػت).
كفي طريقة إنيػاء جكلػة حػكار الربػاط عػدد مػف الػدالالت التػي مػف الميػـ عػدـ تجاىميػا ،فػأكالن ،ىنػاؾ
تدخالت إقميمية ال شؾ فييا في سياؽ الحكار مف خالؿ رجكع األطراؼ المتحاكرة لعدد مف الفاعميف

اإلقميميػيف كمصػر ،كتػكنس ،كالج ازئػر ،كاإلمػارات ،كىػػك مػا مػػف شػأنو زيػادة صػػعكبة التكصػؿ التفػػاؽ

سياسي بيف األطػراؼ المشػاركة فػي الحػكار نظػ انر لكجػكد تػدخالت خارجيػة مػف أطػراؼ غيػر متكاجػدة
عمػػى طاكلػػة المفاكضػػات ،كلكنيػػا بػػال شػػؾ مػػؤثرة فػػي عمميػػة صػػناعة التكافػػؽ السياسػػي بػػيف طرفػػي

النػزاع .ثانيػان ،ازديػػاد حجػػـ التبػػايف كاالنشػػقاؽ داخػػؿ كػػؿ كيػػاف مػػف الكيػػانيف المتحػػاكريف حػػكؿ عمميػػة

الحػكار السياسػػي ككػػؿ .ثالثػان ،مػػف الكاضػػح أف ىنػػاؾ حالػػة مػػف عػػدـ التكافػػؽ بػػيف الكيانػػات السياسػػية
كاألذرع العسػػكرية التػػي تيمثميػػا ،ففػػي حػػيف تيعمػػف الكيانػػات السياسػػية اسػػتعدادىا السػػتئناؼ الحػكار ،ال
تعكس التحركات العسكرية الميدانيػة عمػى أرض الكاقػع ىػذه التصػريحات ،كلعػؿ عػدـ تكقػؼ السػجاؿ
العسكرم بيف الطرفيف ليكـ كاحد سكاء أثناء انعقػاد جمسػات الحػكار أك فػي الفتػرات التػي تبعتيػا خيػر

دليؿ عمى ذلؾ (المالكي. )6 :2012 ،

كمثممػػا لػػـ تيسػػفر الجػكالت السػػابقة عػػف نتػػائج إيجابيػػة ،لػػـ تيسػػفر جكلػػة الحػكار فػػي الربػػاط عػػف
نتػػائج إيجابيػػة ىػػي األخػػرل ،كتكجيػػت بعػػض األح ػزاب السياسػػية الميبيػػة لمج ازئػػر لعقػػد جمسػػة ح ػكار
ىناؾ ،ثـ أعمنت بعثة األمـ المتحدة في ليبيا عف حمقة جديدة في حمقات الحكار السياسي الميبي في

مدينة الصخيرات في المغرب.

 حوار الصخيرات نيسان (أبريل) 2015يعتبر حكار الصخيرات امتػداد لمسػار الحػكارات السػابقة منػذ عػاـ التػي أشػرؼ عمييػا مبعػكث

األمـ المتحػدة برنػاردينك ليػكف ،الػذم أثػار إعالنػو بعػد خمسػة شػيكر مػف الحػكارات فػي تشػريف األكؿ
(أكتكبر)  ،2015عف التكصؿ لتشكيؿ حككمة كفاؽ كطني برئاسة النائب فايز السراج ،تقكد مرحمة

انتقاليػ ػػة لمػ ػػدة عػ ػػاميف انقسػ ػػامان فػ ػػي الػ ػػبالد مػ ػػا بػ ػػيف مؤيػ ػػد كمعػ ػػارض لممقتػ ػػرح الػ ػػذم يمػ ػػنح رئاسػ ػػة
922

الحككمة لبرلماف طرابمس غير المعترؼ بو دكليا (بدكم .)10 :2015 ،فمقد رفػض برلمػاف طػرابمس
المدعكـ مف تحالؼ جماعات مسمحة تحت مسمى فجر ليبيا المقترح .ككذلؾ فعؿ البرلماف المعترؼ

بو دكليان كالذم يتخذ مف طبرؽ في شرؽ ليبيا مق انر .كأقدـ ىذا البرلماف األخير عمى تمديد كاليتو قبؿ

انتيائيا رسميان كلفترة لـ تحدد (انقساـ في ليبيا :2015/10/10 ،نت) ،مما اضطر ليكف إلػى تقػديـ
اسػػتقالتو ،لينكب ػػو فيم ػػا بعػػد م ػػارتف ك ػػكبمر فػػي  17تشػ ػريف الث ػػاني (نػػكفمبر)  2015ليس ػػتكمؿ حػ ػكار

الصػػخيرات (األمػػـ المتحػػدة تعػػيف :2015/10/29 ،نػػت) .كفػػي ظػػؿ المسػػتجدات فػػي منطقػػة الشػػرؽ
األكسط ،كبتأثير مف األزمة السكرية كأزمة اليجرة غير الشرعية ،ككذلؾ تمدد تنظيـ داعػش كأنصػار

الشريعة في ليبيا ،كاألحداث اإلرىابية التي شيدتيا العاصمة الفرنسػية ،كاصػدار بيػاف اتفػاؽ المبػادئ

فػػي تػػكنس ،كػػؿ ىػػذه العكامػػؿ ،دفعػػت القػػكل الدكليػػة كعمػػى أرسػػيا فرنسػػا كايطاليػػا إلػػى الضػػغط عمػػى
األطراؼ ،كالتمكيح بفرض العقكبات عمى المعػرقميف ،مػا أسػيـ بشػكؿ كبيػر فػي التكقيػع عمػى االتفػاؽ

يػػكـ الخمػػيس  17كػػانكف األكؿ (ديسػػمبر)  2015فػػي الصػػخيرات .ثػػـ أصػػدر مجمػػس األمػػف ق ػ ار انر
باإلجماع في  23مف الشير نفسو ،يدعـ فيو االتفاؽ ،تػاله بيػاف مجمػس جامعػة الػدكؿ العربيػة عمػى

مستكل كزراء الخارجية في  24منو.

 مبادئ اتفاق الصخيرات (بدكم ،يناير : )40 :2016تمكنػػت األط ػراؼ المتصػػارعة مػػف المشػػاركة فػػي مسػػتقبؿ ليبيػػا عمػػى نحػػك شػػبو مت ػكازف ،حي ػث

تتقاسـ السمطة ثالث مؤسسات دكلة رئيسية ،كما يمي:

أ -البرلمػػاف الميبػػي (برلمػػاف طبػػرؽ) ىػػك ممثػػؿ السػػمطة التش ػريعية فػػي المرحمػػة االنتقاليػػة التػػي
تستمر لمدة عاميف.

ب-

المجمػػس األعمػػى لمدكلػػة ،كيتشػػكؿ مػػف أعضػػاء المػػؤتمر الػػكطني ،كىػػك مجمػػس استشػػارم

لمحككمة.

ت -المجمس الرئاسي يضـ ستة أعضاء يمثمكف أقاليـ ليبيػا ،برئاسػة فػايز السػراج ،الػذم سػيتكلى
رئاسة حككمة الكحدة الكطنية ،كمعو نائباف ممثالف عف المؤتمر الكطني كالبرلماف .

 .1مسار تونس  -مالطا

في إطػار سػعي أكركبػا إلػى إتمػاـ االتفػاؽ الميبػي ،عقػدت إيطاليػا اجتماعػان دكليػان فػي العاصػمة

اإليطالية (ركما) يجمع كؿ القكل الدكليػة كاإلقميميػة لبحػث األزمػة الميبيػة ،كذلػؾ فػي يػكـ  13كػانكف
األكؿ (ديسػػمبر)  ،2015بيػػدؼ التعجيػػؿ بالكصػػكؿ إلػػى تسػػكية سياسػػية بػػيف الفصػػائؿ المتنازعػػة،
كقبيػؿ االجتمػاع تفاجػػأ الجميػع بػػإعالف األطػراؼ المتنازعػػة عػف تكصػميـ إلػػى اتفػاؽ نػػاجـ عػف حػكار

س ٌػرم ،كانػػت قػد استضػػافتو ضػاحية قمػػرت بالعاصػمة التكنسػػية قبػؿ أيػػاـ مػف لقػػاء ركمػا ،كأسػػفر عػػف
اتفػػاؽ كقػػع عميػػو كػػؿ مػػف عػػكض عبػػد الصػػادؽ عػػف المػػؤتمر الػػكطني كاب ػراىيـ عمػػيش عػػف برلمػػاف
طبػػرؽ ،مؤ ٌكػػديف أف بنػػكده لػػف تكػػكف سػػارية المفعػػكؿ سػػكل بعػػد المصػػادقة عميػػو مػػف قبػػؿ الييكمػػيف
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األصمييف في ليبيا كينص اتفاؽ المبادئ عمى (بدكم ،يناير : )43 :2016

 العكدة إلى الشرعية الدستكرية المتمثمة في الدستكر الميبي السابؽ (دستكر الممكية).
 تييئة المناخ إلجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاىا عاميف.

 تشػػكيؿ لجنػػة مػػف عشػرة أعضػػاء تتػػكلى العمػػؿ عمػػى المسػػاعدة فػػي اختيػػار حككمػػة كفػػاؽ كطنػػي
كنائبيف لرئيس الحككمة خالؿ أسبكعيف.

 تشكيؿ لجنة تتكلى تنقيح الدستكر.

كيبدك مف ىذه البنكد المبدئية ،أف االتفاؽ يحتاج إلى جيكد تفاكضية كبيرة حتى يمكػف إب ارمػو

فػي صػكرة نيائيػة ،كيبػدك كػذلؾ أف لقػاء مالطػا الػذم جمػع ألكؿ مػرة بػيف رئػيس البرلمػاف كالمػؤتمر
الكطني ،لمباركة اتفػاؽ تػكنس ،مػا ىػك إالا منػاكرة سياسػية تسػتيدؼ تعطيػؿ عمميػة التفػاكض الجاريػة
في الصخيرات منذ أكثر مػف عػاـ ،كالحيمكلػة دكف تكقيػع األطػراؼ عمػى االتفػاؽ ،كتأكي نػدا عمػى رغبػة

التعطيؿ ىذه ،أعمف صالح أبك سيميف حجب صالحية ممثمييما في المفاكضات التػي تشػرؼ عمييػا
األم ػ ػػـ المتح ػ ػػدة ف ػ ػػي الص ػ ػػخيرات  ،رغ ػ ػػـ ذل ػ ػػؾ إالا أف مب ػ ػػادئ اتف ػ ػػاؽ الص ػ ػػخيرات ،تمك ػ ػػف األطػػ ػراؼ
المتصػػارعة مػػف المشػػاركة فػػي مسػػتقبؿ ليبيػػا عمػػى نحػػك شػػبو مت ػكازف ،حيػػث تتقاسػػـ السػػمطة ثػػالث

مؤسسات الدكلة الرئيسية.

بعػ ػػد إتمػ ػػاـ اتفػ ػػاؽ المبػ ػػادئ فػ ػػي تػ ػػكنس ،ثػ ػػـ اتفػ ػػاؽ الصػ ػػخيرات تبػ ػػادؿ الجميػ ػػع االتيامػ ػػات،

فالمعترضكف عمى اتفاؽ تػكنس  -مالطػا مػف كػال الجػانبيف ،يػذىباف إلػى أف ىػذا االتفػاؽ ينسػؼ كػؿ
الجي ػػكد ،كيع ػػكد بالمفاكض ػػات لنقط ػػة الص ػػفر م ػػف جدي ػػد ،كالكض ػػع الميب ػػي ال يتحم ػػؿ ى ػػذا المس ػػار

التفاكضي .كتتمثؿ حجج المعترضيف عمى اتفاؽ الصخيرات في أنو ال يمثؿ جديدان ،كال يختمػؼ عػف

الصػياغة التػػي كضػعيا ليػػكف مػف قبػػؿ كرفضػيا المػػؤتمر الػكطني .كمػػا أف عػددان مػػف أعضػاء برلمػػاف
طبرؽ المؤيديف لصالح ،يرفضكف االتفاؽ عمػى أسػاس أنػو لػـ يحػدد كضػع قائػد الجػيش الميبػي المػكاء

خميفة حفتر ،كال دكره في المرحمة القادمة .ككال الطرفيف يرفض أحد بنكد االتفاؽ التػي تتػيح التػدخؿ

العسكرم األجنبي في ليبيا بعد مكافقة الحككمة .كلدييما تحفظات كبيرة عمى شخصية فايز السػراج،
كيشبيكف دكره بدكر أحمد جمبي في العراؽ (سميماف ،ديسمبر . )13 :2015

إف ىذه االنقسامات كالمكاقؼ المتباينة تثبػت أف تركيبػة كػؿ مػف طرفػي النػزاع فػي ليبيػا ،تفتقػد

تجمعػاف لقػكل مختمفػة فيمػا بينيػا ،ىيكميػان كأيػديكلكجيان كسياسػيان .كيبػدك أف
التجانس ،كأنيما باألسػاس ٌ
التزامف في إعالف المكاقؼ ،أدخؿ ليبيا في أجكاء مرحمة مكاشفة جديدة .كمع ذلػؾ فػإف مسػار اتفػاؽ
الصػػخيرات بعػػد التكقيػػع عميػػو ،كدعػػـ مجمػػس األمػػف كجامعػػة الػػدكؿ العربيػػة لػػو ،ىػػك المسػػار الػػذم

سػػيحدد مالمػػح المسػػتقبؿ الميبػػي (سػػميماف ،ديسػػمبر  .)14 :2015كعمػػى ضػػكء ذلػػؾ ،قػػرر مجمػػس
األمف الدكلي في  13حزيراف (يكنيػك)  2016فػي جمسػتو ،تمديػد كاليػة بعثػة األمػـ المتحػدة فػي ليبيػا

حتى  15كانكف األكؿ (ديسمبر)  ،2016كتشجيع عممية إعادة إقامػة كجػكد دائػـ لمبعثػة فػي الػبالد،
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مف خالؿ العكدة عمى مراحؿ كمسعى أممػي لمكاصػمة الحػكار إلنيػاء األزمػة الميبيػة بػالطرؽ السػممية
بعيػػدان عػػف التػػدخالت الخارجيػػة (مجمػػس األمػػف يمػػدد :2016/6/13 ،نػػت) ،فػػال تػزاؿ األزمػػة الميبيػػة
متكاصػػمة ،مػػع اسػػتمرار إخفاقػػات األمػػـ المتحػػدة فػػي إيجػػاد الحمػػكؿ ألطػراؼ النػزاع فػػي ليبيػػا ،لتشػػكيؿ
حككم ػػة كطني ػػة تق ػػكد ليبي ػػا نح ػػك إع ػػادة بن ػػاء مؤسس ػػاتيا الديمقراطي ػػة ،كت ػػأمف لمش ػػعب الميب ػػي الحري ػػة

كالديمقراطيػػة كاألمػػف كاالسػػتقرار ،كىػػذا مػػا أكػػده مبعػػكث األمػػـ المتحػػدة مػػارتف كػػكبمر فػػي ح ػكار مػػع
دكتش فيميو عمى أنو ال يتكقع حالن جذريان قريبا لألزمة الميبية ،كقاؿ" :في نياية فترة ميمتي لف يككف
ىنػ ػػاؾ حػ ػػؿ كبيػ ػػر لألزمػ ػػة الميبيػ ػػة ،إنيػ ػػا ميمػ ػػة األجيػ ػػاؿ القادمػ ػػة" (مبعػ ػػكث األمػ ػػـ المتحػ ػػدة كػ ػػكبمر،

 :2016/11/30نت) .

923

المبحث الثالث
دور األمم المتحدة في نقل السمطة في اليمن
أوالً :المبادرة الخميجية لنقل السمطة في اليمن

بعد ثالثة أشير مف اندالع االحتجاجات المطالبة برحيػؿ نظػاـ الػرئيس عمػي عبػد اهلل صػالح،

أعمنػت دكؿ مجمػػس التعػػاكف الخميجػػي فػي  3نيسػػاف (أبريػػؿ) ( 2011عبػػد اهلل،)2 :2011/4/17 ،
عػػف مبػػادرة لنقػػؿ السػػمطة فػػي الػػيمف ،حممػػت رؤيػػة تقريبيػػة تحقػػؽ انتقػػاالن آمن ػان لمسػػمطة ،كمشػػاركة فػػي

الحككم ػػة ب ػػيف طرف ػػي المعادل ػػة (ح ػػزب الػ ػرئيس ص ػػالح كحمفائ ػػو ،كتح ػػالؼ أحػ ػزاب المق ػػاء المش ػػترؾ
المعػػارض كشػػركائو) .كلقػػد مػػرت بنػػكد المبػػادرة ،التػػي حظيػػت بترحيػػب يمنػػي كمباركػػة أمميػػة ،بالعديػػد

مف األطكار إضافةن كتعػديالن ،كصػكالن إلػى صػيغة نيائيػة فػي  22أيػار (مػايك)  ،2011جػرل التكقيػع

عمييػػا فػػي العاصػػمة السػػعكدية الريػػاض بتػػاريخ  23تشػريف الثػػاني (نػػكفمبر) مػػف العػػاـ نفسػػو (صػػالح

يكقع :2011/11/23 ،نت).

قامػػت المبػػادرة الخميجيػػة عمػػى خمسػػة مبػػادئ ،كىػػي "أف يػػؤدم الحػػؿ الػػذم سيفضػػي عػػف ىػػذا

االتفاؽ إلى الحفاظ عمى كحدة اليمف كأمنو كاستق ارره ،كأف يمبي االتفاؽ طمكحات الشعب اليمني فػي
التغيي ػػر كاإلص ػػالح ،كأف ي ػػتـ انتق ػػاؿ الس ػػمطة بطريق ػػة سمس ػػة كآمن ػػة تجن ػػب ال ػػيمف االنػػزالؽ لمفكض ػػى
كالعنؼ ضمف تكافؽ كطني ،كأف تمتزـ كافة األطراؼ بإزالة عناصر التكتر سياسيان كأمنيان ،كأف تمتػزـ
كافة األطراؼ بكقؼ كػؿ أشػكاؿ االنتقػاـ كالمتابعػة كالمالحقػة ،مػف خػالؿ ضػمانات كتعيػدات تعطػى

ليذا الغرض" (الصييؿ.)12 :2011/4/11 ،

أما البنكد التنفيذية لممبادرة بصيغتيا النيائية المكقعة في  23تشريف الثاني (نكفمبر) ،2011

فقد تضمنت  12بندان ،ىي باختصار :تشكيؿ حككمة تكافقية برئاسة المعارضة تتكلى تكفير األجكاء

المناسبة كا ازلػة أسػباب التػكتر ،كخػالؿ شػير مػف تشػكيؿ الحككمػة يقػر مجمػس النػكاب الحصػانة ضػد
المالحقة القانكنية كالقضائية لمرئيس (السابؽ) كمف عممػكا معػو خػالؿ فتػرة حكمػو ،كفػي اليػكـ التػالي

ليػػذا اإلق ػرار يتنػػازؿ ال ػرئيس (صػػالح) لنائبػػو (ىػػادم) ليصػػبح األخيػػر ىػػك ال ػرئيس الشػػرعي باإلنابػػة.
كيدعك النائب النتخابػات رئاسػية خػالؿ  60يكمػان بمكجػب الدسػتكر ،بعػد ذلػؾ "يشػكؿ الػرئيس الجديػد
لجنة دستكرية لةشراؼ عمى إعداد دستكر جديد" ،يتبعو استفتاء ،كجدكؿ زمني النتخابػات برلمانيػة،

يعقبيا تشكيؿ حككمة مف الحزب الفائز (نص المبادرة الخميجية. )5 :2011/11/24 ،

 .1اآللية التنفيذية األممية

أثنػاء فتػرات االنسػػداد كالتػػأخر فػي التكقيػػع عمػػى المبػػادرة الخميجيػة ،أعػػد المبعػػكث األممػػي إلػػى
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الػػيمف المغربػػي جمػػاؿ بػػف عمػػر بالتنسػػيؽ مػػع سػػفير الكاليػػات المتحػػدة السػػابؽ فػػي صػػنعاء "جي ارلػػد
فيرستايف" ،كسفراء بقية الػدكؿ الخمػس األعضػاء فػي مجمػس األمػف ،مػا أطمػؽ عميػو "اآلليػة التنفيذيػة

لممبادرة الخميجية" .التي جاءت في ستة أجزاء ىي (نص اآللية التنفيذية:)7 :2011/11/24 ،

األكؿ ،مقدمػػة ديباجػػة كتعريفػػات ،كالجػػزء الثػػاني ،المرحمػػة االنتقاليػػة ،حػػدد فيػػو مبػػادئ عامػػة

قسمت فييا الفترة االنتقالية إلى مرحمتيف :األكلى ،ما قبؿ االنتخابات الرئاسية المبكرة،
كنقاطان مزمنة ٌ
كالمرحمة االنتقاليػة الثانيػة مػا بعػد انتخػاب الػرئيس التػكافقي كمػدتيا عامػاف.فػي الجػزء الثالػث ،حػددت
اآللي ػػة األممي ػػة مي ػػاـ المرحم ػػة االنتقالي ػػة األكل ػػى ( 23تشػ ػريف الث ػػاني (ن ػػكفمبر)  22-2011ش ػػباط

(فب اريػػر)  ،)2012أىميػػا تشػػكيؿ حككمػػة الكفػػاؽ الػػكطني كتحديػػد مياميػػا كميػػاـ نائػػب ال ػرئيس بعػػد
تف ػػكيض الص ػػالحيات إلي ػػو .كتن ػػاكؿ الج ػػزء ال ارب ػػع م ػػف اآللي ػػة مي ػػاـ المرحم ػػة االنتقالي ػػة الثاني ػػة (الت ػػي
تشػػارؼ عمػػى االنتيػػاء) بعػػد انتخػػاب ال ػرئيس ىػػادم منػػذ  22شػػباط (فب اريػػر)  ،2012كحتػػى انتيػػاء
الفترة االنتقالية التي حدد مدتيا عاميف ،ككضعت النقطة األبرز كىي عقد مؤتمر حكار يقرر مصير

الػػبالد .أمػػا الجػػزء الخػػامس فيتضػػمف تشػػكيؿ "لجنػػة التفسػػير" ،كالجػػزء السػػادس أحكػػاـ ختاميػػة كتمثيػػؿ
المرأة كدعكة دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كمجمس األمف الدكلي إلى دعـ تنفيذ اآللية.

فجكىر المبادرة الخميجيػة ىػك نقػؿ السػمطة كتشػكيؿ حككمػة تكافػؽ كا ازلػة مظػاىر التػكتر ،كمػف

ىػذا المنطمػؽ يمكػػف القػػكؿ إف المبػادرة الخميجيػػة رغػػـ كػػؿ العراقيػػؿ التػي كضػػعت تجاىيػػا مػػف أطػراؼ
عدة شجعت عمى عرقمتيا كحاكلػت إفشػاليا ،إال أنيػا نجحػت ،كنقمػت السػمطة كجنبػت الػيمف الحػرب

األىميػػة ،كاألمػػر الػػذم سػػاعد عمػػى نجاحيػػا ىػػك مكانػػة الجػكار الخميجػػي ،كخصكصػان المممكػػة العربيػػة

السعكدية ،لدل أبرز األطراؼ المعنية في اليمف (المبادرة الخميجية مثمت.)14 :2012/7/11 ،

لق ػػد تس ػػببت اآللي ػػة التنفيذي ػػة األممي ػػة الت ػػي ج ػػاءت ك ػػدكر تكميم ػػي لممب ػػادرة بإع ػػادة ال ػػيمف إل ػػى

خطكات إلى الكراء ،ليس باإلبقاء عمػى بكاعػث االحتقػاف كالصػداـ بػيف أطػراؼ عػاـ  2011فحسػب،


حاكلت كؿ مف ركسيا كالصيف التأثير سمبان كمحاكلة تعطيؿ تطبيؽ المبادرة الخميجية في اليمف ،حيث عطمت ركسيا كتيرة

النقاشات في مجم س األمف ،حكؿ مشركع قرار يدعك الرئيس اليمني عمي عبد اهلل صالح إلى تطبيؽ المبادرة الخميجية التي
تنص عمى انتقاؿ سممي لمسمطة يبدأ بنقؿ صالحيات الرئيس إلى نائبو ،كحاكلت ركسيا تأخير اتخاذ قرار إدانة الرئيس اليمني،

كرأت الدكؿ األكركبية في البركد الركسي المفاجئ خالؿ اجتماع المجمس تكتيكان لمعب عمى مسارات مشاريع الق اررات ،بعد

محاكلة ركسيا إشغاؿ المجمس بمساءلة اليمف في الفترة التي سبقت استخداـ الفيتك ضد مشركع القرار المتعمؽ بسكريا.

كمف جانبيا اعتبرت الصيف ،أف اإلجراء الذم يتخذه مجمس األمف الدكلي بالنسبة لميمف ،ينبغي أف يفضي إلى عدـ

اتخاذ عقكبات في حؽ الرئيس اليمني .كقد أدلت المتحدثة باسـ ك ازرة الخارجية جيانغ يكم قبؿ ساعات مف تصكيت مجمس

األمف الدكلي" :ينبغي أف يفضي إلى عدـ اتخاذ عقكبات في حؽ الرئيس اليمني".

كقد أدلت المتحدثة باسـ ك ازرة الخارجية جيانغ يكم قبؿ ساعات مف تصكيت مجمس األمف الدكلي عمى قرار تأييد

المبادرة الخميجية" :إننا نعتقد أف إجراء مجمس األمف الدكلي ينبغي أف يساعد في تخفيؼ حدة التكتر في اليمف ،كمعالجة

النزاعات عف طريؽ الحكار كالعمؿ مف أجؿ السالـ كاالستقرار اإلقميمييف" .كأضافت جيانغ" :إننا نتكقع أف نحترـ إرادة الشعب

في اليمف" .
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بؿ ككذلؾ عف طريؽ إنياؾ الجميع كزيادة إضعاؼ الدكلة حيػث التفٌػت اآلليػة األمميػة عمػى المبػادرة
العربيػػة كجعمتيػػا شػػقيف؛ الشػػؽ األكؿ :خطػكات تنفيذيػػة لممبػػادرة الخميجيػػة مػػع بعػػض التالعػػب ،لكنيػػا
رغـ ذلؾ ،تحقؽ جكىر المبادرة بنقؿ السمطة ،كلكنيا في الشؽ اآلخر تصنع ظركفػان متالحقػة لحػرؼ

النتيجة إلى طريؽ آخر ،كذلػؾ عػف طريػؽ إدارة الحػكار بمػا يفضػي لمرضػكخ تحػت شػركط كمنػاكرات
الجماعات المتمردة كالمسمحة التي تـ إشراكيا في الحكار ،كالتي ال تعترؼ بكيػاف الجميكريػة القائمػة
كال تنافس تحت سقفو.

البنػػد السػػادس لممبػػادرة الخميجيػػة حػػدد عمػػى رئػػيس الجميكريػػة أف يصػػدر ق ػ ار انر بتشػػكيؿ لجنػػة

متخصصة تتكلى إعداد الدستكر كتعكد البالد إلى الكضع الطبيعي ،كمف ىذا المدخؿ جػرت مخالفػة

المبػػادرة الخميجيػػة بكاسػػطة اآلليػػة األمميػػة ،كتحكيػػؿ مسػػارىا بطريػػؽ ييػػدد كيػػاف الدكلػػة ،كذلػػؾ عبػػر

إدراج بند يػنص عمػى عقػد مػؤتمر حػكار قػاؿ المبعػكث األممػي إنػو الخطػكة الثانيػة بعػد نقػؿ السػمطة،
يمكػػف أف يقػػيـ أك ييػػدـ عمميػػة نقػػؿ السػػمطة .ككانػػت أبػػرز قضػػايا الح ػكار القضػػية الجنكبيػػة كقضػػية

صػػعدة .كاإلشػػكالية ليسػػت فػػي الح ػكار كمبػػدأ سػػاـ بػػال خػػالؼ كلكػػف اإلشػػكالية تمثمػػت فػػي سػػيركرة
الح ػكار كالسػػيركرة المػ ػراد الرسػػك عمييػػا .فص ػػارت المخرجػػات الت ػػي ي ػراد ليػػا أف تك ػػكف معيػػار نج ػػاح

الحكار ،صارت تفضي بالضػركرة إلػى االنقػالب عمػى المبػادئ التػي انطمقػت منػا مبػادرة دكؿ الخمػيج

(األصبحي. )14-12 :2013 ،

 .2معادلة الحوار وفق المبادرة الخميجية
ج ػػكىر فكػ ػرة م ػػؤتمر الحػ ػكار كف ػػؽ المب ػػادرة الخميجي ػػة ،ى ػػك إقام ػػة مظم ػػة سياس ػػية ت ػػدعى إلي ػػو

الجماع ػػات االنفص ػػالية كالمس ػػمحة ،لتش ػػارؾ إل ػػى جان ػػب األطػ ػراؼ السياس ػػية المكقع ػػة عم ػػى المب ػػادرة
الخميجيػػة كمككنػػات أخػػرل ،كذلػػؾ بطػػرح قضػػايا الخػػالؼ ككجيػػات النظػػر لمتفػػاكض حكليػػا كتحكيػػؿ

نقاط االلتقاء إلى ق اررات كمبادئ يتأسس عمػى ضػكئيا يمػف جديػد ،بحيػث يخػرج المتحػاكركف بقكاعػد

جديدة تزيؿ شبح االحت ار ازت مستقبال ،كما تـ التركيج لممؤتمر.

ػاء لخمػط القػكل
ثـ تجسد المعنى العممي ليػذه الفكػرة كفػؽ اآلليػة األمميػة ،بػأف صػار الحػكار إن ن
السياسية التػي تقػؼ مػع كحػدة الػبالد بػالقكل المطالبػة باالنفصػاؿ أك الخارجػة عػف الدكلػة ،عمػى أمػؿ
أف يككف الناتج الطبيعي لممعادلة كسطان بيف الكحػدة كاالنفصػاؿ أك بػيف الدكلػة كالػال دكلػة ،بحيػث -
ككمػػا سػػارت األمػػكر فػػي التف ػػاكض -تصػػبح الػػبالد بمكجػػب نتائج ػػو كاحػػدة الشػػكؿ مختمفػػة الج ػػكىر
كالمضمكف .كمنذ البداية كانت النتيجة األكلية لمؤتمر الحكار ،ىي نقؿ الصراع مف األطر السياسية

بػػيف سػػمطة كمعارضػػة كثػػكرة كنظػػاـ ليصػػبح التصػػنيؼ جغرافي ػان عمػػى أسػػس شػػماؿ كجنػػكب ،كيصػػبح

اجتماعي ػان مػػف خػػالؿ مسػػارات التقسػػيـ .بينمػػا جػػاءت المبػػادرة الخميجيػػة لمعالجػػة أزمػػة سياسػػية حػػكؿ

السمطة كليست أزمة مجتمع كىكية (األصبحي. )22-18 :2013 ،

كتحت مبرر معالجة "القضية الجنكبية" ،اتخذ مػؤتمر الحػكار مسػا انر ييػدد كحػدة الدكلػة اليمنيػة
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منػػذ فتػ ػرة س ػػبقت انطالقت ػػو ف ػػي  18آذار (م ػػارس)  ،2013كذل ػػؾ حينم ػػا أق ػػرت المش ػػاركة ف ػػي لجن ػػة
التحضير عمى أساس المناصفة بيف "جنكب" ك"شماؿ" بما أعاد لألذىػاف الصػكرة التشػطيرية السػابقة

لمعاـ  ،1990عمى عكس المبػادرة الخميجيػة التػي كػاف شػرطيا األكؿ أف يػؤدم إم حػؿ إلػى الحفػاظ
عمى كحدة اليمف.

 .3جمال بن عمر من وسيط إلى مشكمة
كم ػػف جمم ػػة اإلش ػػكاالت المص ػػيرية الناجم ػػة ع ػػف انحػ ػراؼ اآللي ػػة األممي ػػة ع ػػف ركح المب ػػادرة
الخميجيػػة ،ثمػػة حزمػػة معقػػدة مػػف االخػػتالالت كاالحتقانػػات يعػػكد سػػببيا إلػػى طريقػػة تعامػػؿ المبعػػكث

األممػػي جمػػاؿ بػػف عمػػر ،الػػذم يكػػاد يكػػكف دكره اإليجػػابي انتيػػى فعمي ػان عقػػب االسػػتعانة بػػو لتفكيػػؾ
بعػػض م اركػػز قػػكل النظػػاـ السػػابؽ ،إذ تحػػكؿ بعػػدىا -حسػػب تعبيػػر م ػراقبيف مسػػتقميف -مػػف "ميسػػر"

لمعممية االنتقالية إلى "مسير" ليا.

ػع لبػذؿ
لـ يعد مبعكث األمـ المتحدة محؿ إجماع بػؿ أصػبح مػادة اخػتالؼ كميػاترة ،إذ لػـ يس ى
الجيػػكد لمس ػػاعدة األطػ ػراؼ المكقع ػػة عم ػػى إ ازل ػػة االحتقػػاف الناش ػػئ ع ػػف تمترس ػػات ع ػػاـ  ،2011ب ػػؿ
صارت تصريحاتو تغذم الخالؼ كتعمقو ،كتنقؿ الكرة إلى ممعب الجماعات الطارئة مف خارج مربع

التكقيع (عبدك. )18 :2015 ،

كقالػػت الػػدكؿ العشػػر الراعيػػة لممبػػادرة الخميجيػػة ،إف التقػػدـ فػػي تنفيػػذ المبػػادرة الخميجيػػة كآلياتيػػا

التنفيذية ال يزاؿ بطيئان رغـ مضي سنكات عمى تكقيع الفرقاء اليمنييف المبادرة الخميجية في الرياض،

مشػػيرة إلػػى أف مػػؤتمر الح ػكار الػػكطني الػػذم أفمػػح فػػي جمػػع اليمنيػػيف عمػػى طاكلػػة التكافػػؽ ،كحقػػؽ
نجاحػػات تجػػاكزت التكقعػػات ،إالا أف التقػػدـ تباطػػأ م ػرة أخػػرل كأدل إلػػى ف ػراغ سياسػػي كأمنػػي (الػػدكؿ

العشر :2014/11/27،نت) .كاتيـ مبعكث األمـ المتحدة بف عمر أنو كاف سببان لعدـ التئاـ الشمؿ
بػػيف األطػراؼ اليمنيػػة ،بػػؿ أسػػيـ فػػي صػػنع خالفػػات داخػػؿ كػػؿ طػػرؼ عمػػى حػػدة بنػػاء عمػػى المكاقػػؼ

المتخػذة يمنيػان مػف سياسػػاتو التػي تصػػر عمػى اعتبػػار التكافػؽ حػػكؿ تغييػر شػػكؿ الدكلػة ،مػػف البسػػيطة

إلػػى المركبػػة ،معيػػا انر لنجػػاح الحػكار .كال يفتػػأ مػػف التمػػكيح المسػػتمر بالعقكبػػات لمػػف يسػػمييـ "معرقمػػي
التسكية" في طكر لـ يعد يستدعي ىذا التمكيح ،بؿ يستدعي لغة التقريب كاإلقناع .كما انتقدتو القكل

السياسػػية المختمفػػة فػػي الػػيمف كرأل بعضػػيا أنػػو كػاف يقػػكـ بػػدكر ال يتسػػؽ مػػع الميمػػة التػػي جػػاء مػػف
أجميػا ،كالمتمثمػػة بتطبيػؽ بنػػكد المبػػادرة الخميجيػة ،التػػي أدت إلػى إخػراج الػرئيس السػابؽ عمػػي صػػالح

مػػف السػػمطة عػػاـ  2011فػػي إثػػر احتجاجػػات شػػعبية كاسػػعة ،كىػػي الميمػػة التػػي كانػػت تقضػػي بنػػزع
أسمحة الميميشيات المسمحة ،كاعادة ىيكمة الجيش المقسػـ ،كتحييػد الػدكر السياسػي لمػرئيس المخمػكع،

كعمى ضكء االنتقادات المكجية إليو قدـ بف عمر استقالتو مف ميامو كمبعكث أممػي لمػيمف (عبػدك،

. )18 :2015
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 .4العودة إلى المبادرة (المنفذ اآلمن لمعالجة األزمة اليمنية):
لقػد مثٌمػت المبػادرة الخميجيػة المخػرج اآلمػف لكضػع شػديد التعقيػد فػي عػاـ  ،2011فػإف العػكدة

إلييػػا اليػػكـ فػػي كضػػع شػػديد الخطػػكرة ىػػي المخػػرج األكؿ إلنقػػاذ الػػبالد ،كالحفػػاظ عمػػى كيػػاف الدكلػػة
اليمنيػػة ،باعتب ػػار أب ػػرز التح ػػديات الت ػػي تكاجيي ػػا العمميػػة السياس ػػية الي ػػكـ ،ى ػػي نتيج ػػة االبتع ػػاد ع ػػف

المبادرة كمخالفتيا جذريان ،خاصة كأف أبرز التعقيدات التي يمر بيا اليمف اليكـ ناتجة عف إضافات؛

اآلليػػة التنفيذيػػة األمميػػة كالػػدكر الػػذم بػػات جميػان أنػػو يتنػػاقض مػػع جػػكىر المبػػادرة .كعنػػد عػػكدة مسػػار

المبادرة ،سيزكؿ تمقائيان الجزء األكبر مف ىذه التعقيدات.
ثانياً :دور األمم المتحدة في معالجة األزمة اليمنية

لقد كانت األمـ المتحدة حاضػرة فػي كػؿ األحػداث التػي شػيدىا الػيمف خػالؿ السػنكات الخمػس

الماضػػية ،سػكاء عمػػى صػػعيد ق ارراتيػػا الصػػادرة عػػف مجمػػس األمػػف لحمايػػة المػػدنييف ،كدعػػـ الحػكارات

بػػيف األط ػراؼ المتنازعػػة فػػي الػػيمف لعػػكدة السػػمـ كاألمػػف فيػػو ،أك مػػف خػػالؿ تعيػػيف مبعػػكث خػػاص

لألمػػيف العػػاـ لشػػؤكف الػػيمف لرعايػػة الحػكارات ،كاإلش ػراؼ عمػػى كقػػؼ إطػػالؽ النػػار كاالنتقػػاؿ السػػممي
لمسمطة.

 .1ق اررات األمم المتحدة بشأن اليمن
أصػدرت األمػـ المتحػدة سمسػمة مػف القػ اررات لمعالجػة األزمػة اليمنيػة كػاف مػف أبرزىػا( :قػ اررات

األمـ :2015/6/12 ،نت)

 قػرار مجمػػس األمػػف رقػػـ ( )2014فػػي  21تشػريف األكؿ (أكتػػكبر)  ،2011الػػذم أعػػرب فيػػو عػػفبالغ قمقو إزاء األكضاع في اليمف كالكضع األمني المتدىكر ،كدعا إلى زيادة الدعـ اإلنساني مف

المجتمع الدكلي لميمف ،ككضع حد لمعنؼ ،ككقؼ كامؿ إلطالؽ نار.

 ق ػرار مجمػػس األمػػف رقػػـ ( )2051فػػي  12حزي ػراف (يكنيػػك)  ،2012كالػػذم اسػػتمر فػػي اإلع ػرابع ػػف قمق ػػو الش ػػديد عم ػػى الكض ػػع السياس ػػي كاألمن ػػي كاالقتص ػػادم كاإلنس ػػاني ف ػػي ال ػػيمف ،كح ػػث
األطراؼ السياسية اليمنية لمقياـ بدكر كامػؿ كفعػاؿ فػي تنفيػذ اتفػاؽ االنتقػاؿ السياسػي فػي الػبالد.

كبعد ىذا القرار كمؼ باف كي مكف الدبمكماسي المغربي جماؿ بف عمر (آب (أغسطس) 2012
– نيساف (أبريؿ)  ،)2015كمبعكث خاص لألميف العاـ لألمـ المتحدة لشؤكف اليمف.

 قرار مجمس األمف رقـ ( )2140في  26شباط (فبراير)  ،2014كجاء تحػت الفصػؿ السػابع مػفميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة (أم أنػػو ق ػرار ممػػزـ) ،كالػػذم حػػذر مػػف اتخػػاذ تػػدابير (مثػػؿ :تجميػػد األم ػكاؿ

كحظر السفر كغيرىا) ضد مف يعرقؿ العممية السياسية ،ككاف ذلؾ بمثابة الدعـ المباشػر لمػرئيس
اليمنػػي عبػػد ربػػو منصػػكر ىػػادم التخػػاذ إجػراءات حقيقيػػة باتجػػاه تنفيػػذ مخرجػػات الحػكار الػػكطني،

كاجراء تغييرات في الحككمة ،كالمحافظيف ،كالسمؾ العسكرم كالدبمكماسي.
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 قرار مجمس األمػف رقػـ ( )2201فػي  15شػباط (فب اريػر)  ،2015الػذم طالػب جماعػة الحػكثييفبسػػحب مسػػمحييا مػػف المؤسسػػات الحككميػػة ،كاسػػتنكر اسػػتخداـ أعمػػاؿ العنػػؼ لتحقيػػؽ األىػػداؼ

السياسية ،كطالبيـ باالنخراط في مفاكضات السالـ.

 قرار مجمس األمف رقـ ( )2204في  24شػباط (فب اريػر)  ،2015الػذم يػنص عمػى تمديػد (حتػى 26شباط (فبراير)  ،)2016تجميد األصكؿ كحظر السفر التي فرضت بمكجب قرار (.)2140

 ق ػرار مجمػػس األمػػف رقػػـ ( )2216فػػي  14نيسػػاف (أبريػػؿ)  ،2015الػػذم قػػدـ كمقتػػرح مػػف دكؿالخمػػيج العربيػػة بعػػد بػػدء العمميػػات العسػػكرية “عاصػػفة الحػػزـ” ،كطالػػب الحكثيػػكف بكقػػؼ القتػػاؿ،
كسػػحب ق ػكاتيـ مػػف المنػػاطؽ التػػي فرض ػكا سػػيطرتيـ عمييػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ صػػنعاء ،كيػػنص عمػػى
فرض عقكبات جديدة تمثمت في تجميد أرصػدة كحظػر السػفر لمخػارج لػبعض العناصػر المتكرطػة

إلػػى جانػػب إدراج اسػػمي نجػػؿ ال ػرئيس السػػابؽ عمػػي عبػػد اهلل صػػالح :أحمػػد عمػػي صػػالح ،كزعػػيـ
جماعة أنصار اهلل ،عبػد الممػؾ الحػكثي عمػى القػكائـ السػكداء ،كفػرض حظػر عمػى تزكيػد جماعػة

الحكثي بالسالح.

 .2دور مبعوث األمم المتحدة في إدارة الحوار اليمني
أرسؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة إلى اليمف في نيساف (أبريؿ)  ،2011مبعكثان خاصان لو ،في

محاكلػػة لحػػؿ األزمػػة اليمينػػة بعػػد شػػيكر مػػف الص ػراع كاالقتتػػاؿ بػػيف شػػباب الثػػكرة كأنصػػار ال ػرئيس

السابؽ عمي عبد اهلل صالح ،قبؿ أف يعػيف رسػميان فػي  2آب (أغسػطس) ( 2012بسػاندك:2012 ،
. )3

كاستطاع بف عمر أف يمعب دك انر محكريان في إنجاح اتفاؽ نقؿ السمطة في البالد ،عبر التكقيع

عمػػى المبػػادرة الخميجيػػة كآليتيػػا التنفيذيػػة بالعاصػػمة السػػعكدية (الريػػاض) ،التػػي دعػػت إلػػى اسػػتقالة

صػػالح كتسػػميـ السػػمطة إلػػى ىػػادم ،نائػػب الػرئيس ،فػػي إطػػار عمميػػة انتقػػاؿ مخطٌػػط ليػػا .كبعػػد أشػػير
عدة مف المفاكضات أشرؼ عمييا بف عمر ،كعمى الرغـ مف تصاعد أعماؿ العنؼ ،كاف ىادم فػي

ػدخؿ أممػػي
نيايػػة المطػػاؼ قػػاد انر عمػػى تبػ ٌػكء منصػػب الرئاسػػة فػػي شػػباط (فب اريػػر)  ،2012بفضػػؿ تػ ٌ
كدكلي كدعػـ يمنػي ،كجػزء مػف عمميػة انتقػاؿ كػاف يجػب أالا تتجػاكز السػنتيف ،ككصػؿ دكر بػف عمػر

إلػػى حػػد إنيػػاء تمػػردات عسػػكرية ،عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ تمػػرد قائػػد الق ػكات الجكيػػة السػػابؽ الػػذم رفػػض
تسميـ منصبو لمقائد الذم عينو الرئيس عبد ربو منصكر ىادم (الماكرم :2015/4/18 ،نت) .

كفي  18آذار (مارس)  ،2013أشرفت األمـ المتحدة عمى مؤتمر الحكار الكطني مػف خػالؿ

ممثميػػا بػػف عمػػر الػػذم أصػػر عمػػى إش ػراؾ جماعػػة أنصػػار اهلل "الحػػكثي" فػػي المػػؤتمر ،بيػػدؼ إنيػػاء
المرحمة االنتقالية كالتي انتيت بتكقيع اتفاؽ السمـ كالشراكة (ىادم يؤكد :2013/3/6 ،نت) .
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 .3اتفاق السمم والشراكة
في  21أيمكؿ (سبتمبر) 2014ـ ،كقعت القكل السياسية اتفاقان عرؼ بػ "اتفاؽ السػمـ كالشػراكة

الكطنيػػة" برعايػػة األمػػـ المتحػػدة فػػي إطػػار جيكدىػػا المبذكلػػة بػػإخراج الػػيمف مػػف دكامػػة العنػػؼ لتسػػكية
األزمة بيف الحكثييف كالسمطات كالمككنات السياسية في اليمف ،كقد القى التكقيع تعنتان مػف الحػكثييف

إلى حد الرفض لمتكقيع عمى ممحقو األمني ،ثـ تـ التكقيع عميػو بعػد أسػبكع مػف تػاريخ تكقيػع االتفػاؽ
(حساف. )5 :2014 ،

كرغـ تكقيع اتفاقية السػمـ كالشػراكة ،أحكػـ المسػمحكف الحػكثييف قبضػتيـ عمػى صػنعاء فػي 21

أيمػػكؿ (سػػبتمبر)  ،2014فػػي اليػػكـ نفسػػو الػػذم كقػػع فييػػا اتفػػاؽ السػػمـ كالش ػراكة ،بعػػدما تمكن ػكا مػػف
االستيالء عمى مفاصؿ الدكلػة بالعاصػمة (الػيمف  ..فكضػى داخميػة :2014/2/1 ،نػت) .كقػد شػكؿ

ىذا االتفاؽ انتصا انر سياسيان لمحكثييف ،حيث اعتبركه الغيان لممبادرة الخميجية التي كانكا رافضيف ليا،

فقػػد صػػرح النػػاطؽ باسػػميـ أف المبػػادرة الخميجيػػة انتيػت إلػػى غيػػر رجعػػة ،مشػػي انر إلػػى أف اتفػػاؽ السػػمـ

كالش ػراكة يكثػػؽ عقػػدان سياسػػيان بش ػراكة سياسػػية جديػػدة ترتكػػز عمػػى مخرجػػات مػػؤتمر الح ػكار ،كتمبيػػة

لممطالػػب الشػػعبية (نبػػأ أكف اليػػف :2014/4/25 ،نػػت) .كمػػا أف مباركػػة المجتمػػع اإلقميمػػي كالػػدكلي
لالتفاؽ ،دكف أدنى إدانة أك عقكبة تكجو لمحكثييف بعد سيطرتيـ عمى صنعاء بػالقكة العسػكرية ،رغػـ

صدكر قرار مجمس األمف الدكلي رقـ ( )2140بتاريخ  17شباط (فبراير)  ،2014بإدراج المعرقميف

لمعممية السياسية تحت البند السابع ،ثـ جاء قرار العقكبات مؤخ انر عمى الػرئيس السػابؽ كقيػادييف مػف
جماعة الحكثي (الحكثيكف يكشفكف :2014/9/25 ،نت) .تـ االتفػاؽ –اتفػاؽ السػمـ كالشػراكة -دكف

إحػراز تقػػدـ حقيقػػي عمػػى األرض ،فػال زاؿ االتفػػاؽ "حبػ انر عمػػى كرؽ" فػي ظػػؿ تمػػدد جماعػػة الحػػكثييف
عسكريان في عدد مف المحافظات أبرزىا :الحديدة كحجة (غربان) ،كاب كذمار (كسػط البمػد) ،كمحاكلػة

التمدد فػي البيضػاء ،إضػافة إلػى أف جماعػة الحػكثييف ال تػزاؿ منتشػرة فػي شػكارع العاصػمة صػنعاء،
فمـ ينفذ مف بنكد االتفاؽ سكل تعييف مستشاريف لمرئيس ،كتشكيؿ الحككمة التػي ال ازلػت محػؿ نظػر
عند الحكثييف ،كيرل مراقبكف أنيا ستككف أشبو بػ "حككمة ظؿ" في ظؿ التمػدد الحػكثي داخػؿ المػدف

اليمنية ،كرفضيا لكؿ االتفاقات التي تقضي بخركج مسمحييا مف العاصمة كبقية المحافظات.

كفي  19كانكف الثاني (يناير)  ،2015كاف مبعكث األمـ المتحدة جماؿ بف عمر قد قدـ إلى

صنعاء حيث بدأ محادثػات مػع ممثمػي األحػزاب السياسػية اليمنيػة كضػمنيـ الحػكثييف ،لفػؾ الحصػار
عػػف المقػػار الرئاسػػية كالحككميػػة ،إالا أف الحػػكثييف لػػـ يفكػكا حصػػارىـ ،ممػػا دفػػع رئػػيس الحككمػػة إلػػى
تقديـ استقالتو لمرئيس منصكر ىادم ،الذم بدكره –الرئيس منصكر ىادم -تقدـ باستقالتو في تاريخ
 22ك ػػانكف الث ػػاني (ين ػػاير)  ،2015تح ػػت تيدي ػػد الح ػػكثييف إل ػػى البرلم ػػاف ،إالا أف البرلم ػػاف رفض ػػيا
(ال ػرئيس اليمنػػي يقػػدـ :2015/2/22 ،نػػت) ككػػاف لمحػػكثييف أربعػػة مطالػػب رئيسػػية إلنيػػاء األزمػػة،
أعمنيا زعيميـ عبد الممؾ الحكثي في خطاب متمفز ،كىي :تصحيح كضػع الييئػة الكطنيػة لةشػراؼ
992

عمى تنفيذ مخرجات الحكار ،كتعديؿ مسػكدة الدسػتكر ،كتنفيػذ اتفػاؽ السػمـ كالشػراكة ،كاجػراء تغييػرات

أمني ػػة كعس ػػكرية (م ػػف ى ػػـ الحكثي ػػكف :2014/9/2 ،ن ػػت) .كف ػػي تط ػػكر جدي ػػد بع ػػد س ػػيطرة جماع ػػة
الحػػكثييف عمػػى المشػػيد السياسػػي اليمنػػي ،اختػػتـ المشػػيد بػ ػ "إعػػالف دسػػتكرم" فػػي  6شػػباط (فب اريػػر)

 ،2015متض ػػمنان ح ػػؿ البرلم ػػاف ،كتش ػػكيؿ مجم ػػس كطن ػػي ب ػػديؿ م ػػف  551عضػ ػكان ،ينتخ ػػب مجمسػ ػان
لمرئاسة مف خمسة أعضػاء إلدارة الػبالد تحػت رقابػة "المجنػة الثكريػة" الحكثيػة لمػدة عػاميف انتقػالييف،

تنفٌذ خالليما مخرجات مؤتمر الحكار الكطني ،كاتفاؽ السمـ كالشراكة الكطنية )جمعة:2015/2/6 ،
. )22
كبينمػػا كػػاف اليمنيػػكف ينتظػػركف مكقف ػان دكلي ػان حازم ػان ينقػػذ العمميػػة السياسػػية فػػي صػػنعاء ،كػػاف

جماؿ بف عمر يضغط عمى األطراؼ السياسية لمكاصمة الحكار مػع الحػكثييف ،فػي ظػؿ محاصػرتيـ

لم ػرئيس ىػػادم كحككمتػػو .كتجػػدد نشػػاط المبعػػكث األممػػي منتصػػؼ كػػانكف الثػػاني (ينػػاير) ،2015

لمكسػػاطة مجػػددان بػػيف ال ػرئيس ىػػادل الػػذم تقػػدـ باسػػتقالتو تحػػت كطػػأة الحصػػار ،كالحػػكثييف ،لكقػػؼ
تدىكر الكضع في البالد ،كأخيػ انر نجػح فػي اسػتخالص اتفػاؽ عمػى تشػكيؿ مجمػس رئاسػي مكػكف مػف

أطراؼ المشيد اليمنػي كافػة بيػدؼ التيدئػة .غيػر أف بػف عمػر فشػؿ مجػددان فػي إنجػاز ميمتػو ،حتػى
بعػد تمكػػف ىػػادم فػػي  21شػػباط (فب اريػػر)  ،2015مػػف كسػػر الحصػػار الػػذم فرضػػو عميػػو الحكثيػػكف،

كتأكيد تمسكو بشرعيتو رئيسان لمبالد مف محافظػة عػدف .كأنػو ال شػرعية ألم قػ اررات اتخػذت بعػد 21

أيمكؿ (سبتمبر)  ،2014أم بعد سيطرة الحكثييف عمى صنعاء ،كما أعمف تمسكو بالمبادرة الخميجية

كالشرعية الدستكرية ،فتحكلت األزمة ظاىريان إلى أزمة شرعية( .األزمة اليمنيػة ثػكرة:2015/4/16 ،

نت) .

كطالػػب ىػػادم فػػي  3آذار (مػػارس)  ،2015بنقػػؿ الح ػكار الػػكطني إلػػى مقػػر مجمػػس التعػػاكف

الخميجي في الرياض (الرئيس ىادم يدعك :2015/3/3 ،نت) ،ثـ أعمف في  7منو "عدف" عاصمة
مؤقتة لميمف (الرئيس اليمني يطمب :2015/3/4 ،نت) ،كبعػد جمسػة طارئػة لمجمػس األمػف فػي 22
آذار (مارس) مف ذات العاـ حكؿ األكضاع في اليمف ،أرسؿ الحكثيكف تعزيزات عسكرية جديدة إلى
جنكب اليمف ،كباتكا يقتربكف مف مضيؽ باب المندب االسػتراتيجي ،ممػا أدل إلػى إخفػاؽ مفاكضػات

بف عمر ،كتحرؾ التحالؼ العربي بقيادة السعكدية لمتدخؿ لكقؼ تمدد الحكثييف.

 .4فشل ممثل األمم المتحدة في اليمن وتدخل التحالف العربي عسكرياً

بعد فشؿ المبعكث األممي في التكصؿ إلى حؿ سممي إلخراج البالد مف األزمة ،لـ تجد دكؿ

الخميج مف انر مف التػدخؿ العسػكرم حفاظػان عمػى أمنيػا القػكمي ،كاسػتجابة لطمػب الػرئيس اليمنػي ،كفػي

بيان ػػو الص ػػادر بت ػػاريخ  26آذار (م ػػارس)  ،2015أعم ػػف مجم ػػس التع ػػاكف الخميج ػػي تش ػػكيؿ تح ػػالؼ
عربي بقيادة المممكة العربية السعكدية ،لشف غارات جكية ضد معاقؿ الحكثييف في اليمف ،في إطار

عمميػػة عسػػكرية أطمػػؽ عمييػػا اسػػـ "عاصػػفة الحػػزـ" ،كاعػػالف أج ػكاء الػػيمف منطقػػة محظػػكرة (انطػػالؽ
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عاصفة الحزـ ،)9 :2015/3/26،فيما أصدر مجمس األمف الدكلي ق ار انر بتاريخ  14نيساف (أبريؿ)

 ،2015حمؿ رقـ ( ،)2216بإدراج اسػمي :نجػؿ الػرئيس السػابؽ عمػي عبػد اهلل صػالح ،أحمػد عمػي
صالح ،كزعيـ جماعة أنصار اهلل عبد الممؾ الحكثي عمى القكائـ السكداء ،كفرض حظر عمى تزكيد

جماعة الحكثي بالسالح (مجمس األمف يعتمد :2015/4/14 ،نت) .

مع بدء عمميػة "عاصػفة الحػزـ" أعمػف المبعػكث الخػاص لألمػـ المتحػدة إلػى الػيمف بػف عمػر،

أف األطراؼ اليمنية كانت قػاب قكسػيف أك أدنػى مػف إبػراـ اتفػاؽ سياسػي ،نتيجػة حػكار داـ أكثػر مػف

شػػيريف عشػػية إطػػالؽ عاصػػفة الحػػزـ ،كلكػػف اسػػتمرار القتػػاؿ عمػػى األرض كاطػػالؽ عمميػػة "عاصػػفة
الحػػزـ" جعػػال مػػف غيػػر الممكػػف مكاصػػمة الحػكار ،كقػػاؿ بػػف عمػػر إنػػو تػػـ التكصػػؿ إلػػى تكافػػؽ أساسػػي
عمى العناصر الجكىرية التفاؽ لتقاسـ السمطة قبؿ تصاعد الصراع فػي الشػير الماضػي ،عنػدما بػدأ

تحالؼ تقكده السعكدية شف ضربات جكية عمى الحكثييف ( بف عمػر :الػيمف :2015/4/28 ،نػت)،
كقػػاؿ بػػف عمػػر" :أبمغػػت مجمػػس األمػػف أف انييػػار العمميػػة االنتقاليػػة لػػـ يكػػف بسػػبب تقصػػير مػػف أحػػد
األطراؼ ،بؿ كاف نتيجة ألخطاء متراكمة كحسابات خاطئة بدرجات متفاكتة لجميع األطراؼ".

كعمػػى ضػػكء فشػػؿ بػػف عمػػر فػػي ميمتػػو اسػػتقاؿ مػػف ميامػػو فػػي  16نيسػػاف (أبريػػؿ) ،2015

ليحؿ محمو الدبمكماسي المكريتػاني إسػماعيؿ كلػد شػيخ أحمػد ( 55عامػان) الػذم كػاف منس ػ ػػؽ الشػؤكف

اإلنسػ ػػانية لػ ػػدل األمػ ػػـ المتحػ ػػدة فػ ػػي الػ ػػيمف بػ ػػيف عػ ػػامي  2012ك( 2014إسػ ػػماعيؿ كلػ ػػد الشػ ػػيخ،
 :2015/4/23نت) .

 .5دور األمم المتحدة لمعالجة األزمة اليمنية بعد عممية عاصفة الحزم
تكحي المؤشرات النابعة مف قرار مجمس األمف الدكلي األخير في الشأف اليمني رقـ ()2216
يعد نفسو لمتعامؿ مع أزمة طكيمة في اليمف .كاذا
في  14نيساف /أبريؿ  ،2015أف المجتمع الدكلي ٌ
كاف المبعكث السػابؽ لألمػـ المتحػدة إلػى الػيمف جمػاؿ بػف عمػر قػد نجػح فػي تأجيػؿ الصػداـ المسػمٌح
بيف األطراؼ اليمنية الرئيسية أربع سنكات ،فإف ميمػة المبعػكث األممػي الجديػد لمػيمف إسػماعيؿ كلػد

الشػيخ أحمػد ،سػتككف إيقػاؼ الصػراع المسػمٌح الػػذم اتخػذ طابعػان إقميميػان ،إلػى جانػب كضػع االتفاقػػات

التػػي أشػػرؼ بػػف عمػػر عمػػى إبراميػػا بػػيف األطػراؼ اليمنيػػة مكضػػع التنفيػػذ ،إضػػافة إلػػى إحالػػة مشػػركع
الدستكر اليمني إلى االستفتاء (الرعكم. )6: 2015/8/26 ،

 .6محادثات جنيف برعاية أممية

بعد تكلي مبعكث األمـ المتحدة ميامو فػي الػيمف أشػرفت األمػـ المتحػدة عمػى الحػكار اليمنػي

الجديػػد ،فػػي المقػػر األكركبػػي الػػدائـ ليػػا بمدينػػة جنيػػؼ السكيس ػرية ،ككػػاف مقػػرر إج ػراء المحادثػػات
فػي  28أيػػار (مػػايك(  ،2015كبسػػبب مطالػػب الطػرفيف كشػػركطيـ لمػػدخكؿ فػػي المفاكضػػات ،تأجػػؿ
حتػػى  14حزي ػراف (يكنيػػك( ،كلكػػف كفػػد الحػػكثييف كحمفػػائيـ تػػأخر عػػف الكصػػكؿ كتأجػػؿ المػػؤتمر

حتى  16منو (محادثات السالـ اليمنية :2015/6/17 ،نت) .
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أفتػ ػػتح األمػ ػػيف العػ ػػاـ لألمػ ػػـ المتحػ ػػدة بػ ػػاف كػ ػػي مػ ػػكف محادثػ ػػات السػ ػػالـ اليمنيػ ػػة فػ ػػي جنيػ ػػؼ

االثنػػيف  16حزي ػراف (يكنيػػك( بالػػدعكة إلػػى كقػػؼ إطػػالؽ النػػار ألسػػباب إنسػػانية ،كال ي ػزاؿ الطرفػػاف
يرفضػػاف خػػكض أم مباحثػػات مباش ػرة (مػػؤتمر جنيػػؼ ،كيكيبيػػديا :نػػت) .ككػػاف المػػؤتمر ييػػدؼ إلػػى
الجمػػع بػػيف كفػػد يمثػػؿ "الحككمػػة اليمنيػػة كالػرئيس ىػػادم" كآخػػر يمثػػؿ جماعػػة الحػػكثي كعمػػي صػػالح،

لحػػؿ الن ػزاع عمػػى السػػمطة فػػي الػػيمف كالحػػرب األىميػػة ،كلكػػف الحػػكثييف رفض ػكا الح ػكار مػػع حككمػػة
ال ػ ػ ػ ػرئيس عبػ ػ ػ ػػد ربػ ػ ػ ػػو منصػ ػ ػ ػػكر ىػ ػ ػ ػػادم ،كطػ ػ ػ ػػالبكا بالتحػ ػ ػ ػػاكر مػ ػ ػ ػػع السػ ػ ػ ػػعكدية مباش ػ ػ ػ ػرة ،حيػ ػ ػ ػػث إف
السعكدية تقكد عمميات عسكرية ضد الحكثييف كحمفائيـ مف الجيش .مف جانبو أعمف الرئيس اليمنػي

أف النقػػاش مػػع الحػػكثييف كحمفػػائيـ فػػي جنيػػؼ سينحصػػر فػػي الق ػرار الػػدكلي ( )2216الػػداعي إلػػى

انسػحابيـ مػف المنػاطؽ التػي سػيطركا عمييػا .كفػي  19حزيػراف (يكنيػك) قػاؿ كزيػر الخارجيػة اليمنػي:
إف المفاكضات انتيت دكف التكصؿ ألم اتفاؽ (مفاكضات جنيؼ :2015/6/16 ،نت) .

كتضػػمنت خطػػة السػػالـ التػػي طرحػػت فػػي جنيػػؼ :إيقػػاؼ مؤقػػت إلطػػالؽ النػػار ،يػػتـ خالليػػا

االنسحاب مف المدف كالمناطؽ كتسميميا لمحككمة كالسمطة الشرعية ،ثـ تسميـ األسمحة ليا ،كالذىاب
لالسػػتفتاء عمػػى الدسػػتكر كالمشػػاركة فػػي االنتخابػػات المختمفػػة (مفاكضػػات جنيػػؼ:2015/6/16 ،

نت) .

 .7مفاوضات الكويت بإشراف األمم المتحدة
انطمقت مشاكرات السالـ برعاية األمـ المتحدة في الككيت بتاريخ  21نيساف (أبريؿ) ،2016
كاسػتمرت لثالثػة شػيكر بمشػػاركة مبعػكث األمػـ المتحػػدة لمػيمف إسػماعيؿ كلػػد الشػيخ أحمػد كاألطػراؼ

اليمنيػة المتصػارعة ،فػي مسػعى لمتكصػػؿ إلػى اتفػاؽ حػكؿ المسػػائؿ المتعمقػة بمسػائؿ اسػتعادة الدكلػػة،
كاالنسػػحاب ،كتسػػميـ السػػالح ،كآليػػة تقريػػب كجيػػات النظػػر بػػيف الكفػػديف كالتػػي اسػػتكممت فػػي حزيػراف
(يكنيػك)  ،2016إالا أف المشػػاكرات لػـ تفػػض عمػى شػػيء جديػد ،أك الخػػركج بحمػكؿ تعيػػد الفرقػاء إلػػى
الحمكؿ السممية (فشؿ محادثات الككيت :2015/8/6 ،نت) .

كعمػػى ضػػكء ذلػػؾ ،أعمػػف مبعػػكث األمػػـ المتحػػدة إلػػى الػػيمف ،إسػػماعيؿ كلػػد الشػػيخ أحمػػد ،أف

الكفكد اليمنية المشاركة فػي مشػاكرات السػالـ سػتغادر الككيػت  6آب (أغسػطس)  ،2016بعػد أكثػر
مػف تسػعيف يكمػان مػف المحادثػات ،لػـ يػتـ خالليػػا التكصػؿ إلػى اتفػاؽ لحػؿ األزمػة .كبحسػب مػا نقمتػػو
ككالة األنباء الككيتية (ككنا) عف المبعكث كلد الشيخ أحمػد ،أكػد عمػى "االلتػزاـ باسػتمرار المشػاكرات
كالجمسات المباشرة في غضكف شير مػف اآلف ،عمػى أف يحػدد مكػاف استضػافتيا فػي بمػد يتفػؽ عميػو

الحقان".

كاعتبػر أف مشػاكرات الككيػػت سػاعدت فػي تأسػػيس أرضػية صػمبة التفػػاؽ "نأمػؿ أف يػرل النػػكر

قريبػان" مػػف أجػػؿ إنيػػاء النػزاع بػػاليمف ،كمعالجػػة مختمػػؼ القضػػايا الشػػائكة كال سػػيما السياسػػية كاألمنيػػة
كالعسػػكرية كاالقتصػػادية كاإلنسػػانية ،كمػػا رأل المبعػػكث األممػػي أف مشػػاركة اليمنيػػيف فػػي مشػػاكرات
993

الككيت ،كالجمكس حكؿ طاكلة حكار كاحدة خالفػاى لمػا حػدث فػي حػكارات جنيػؼ تعػد "إنجػا انز فػي حػد

كحث
ذاتيا لـ تعرفو دكؿ أخرل تشيد نزاعات مشابية" (مبعكث األمـ المتحدة :2016/4/1 ،نت).
ٌ
مجمس األمف األطراؼ في اليمف عمى استئناؼ المشاكرات بشكؿ فكرم دكف أم شركط ،مع مبعكث
األميف العاـ لألمـ المتحدة إلى اليمف ،إسماعيؿ كلد الشيخ ،عمى أساس اتفاقيتو الشاممة التي تشػمؿ

الشؤكف السياسية كاألمنية (اليمف ..مجمػس األمػف :2016/9/9 ،نػت) .كأكػد أعضػاء مجمػس األمػف
في  9أيمكؿ (سبتمبر)  ،2016في بيانو الصادر عنو بعد انتياء جمستو" ،أف أم حؿ سياسي جديػد
يجب أف يككف نتيجة اتفاؽ تحت رعاية األمـ المتحدة ،كليس نتيجة خطكات أحادية الجانب يتخػذىا

أم طرؼ مف األطراؼ" .كأعرب بياف مجمس األمف عف دعمو لمساعي مبعكث األمػيف العػاـ لألمػـ

المتحدة .كيعد البياف ىػك األكؿ مػف نكعػو منػذ اختتػاـ المشػاكرات فػي الككيػت مطمػع آب (أغسػطس)
المنصرـ ،كقد جاء بالتزامف مع استمرار المبعػكث األممػي بجكلتػو فػي المنطقػة ،حيػث يسػعى إلقنػاع
األطراؼ بتفعيؿ اليدنة ،قبؿ استئناؼ محادثات السالـ عمى ضػكء المقترحػات األخيػرة التػي تتضػمف

تشػكيؿ حككمػة كحػدة كطنيػة ،كتسػميـ األسػمحة الثقيمػة بمػا فييػا الصػكاريخ البالسػتية مػف قبػؿ مسػػمحي
جماع ػػة أنص ػػار اهلل (الح ػػكثييف) كحمف ػػائيـ ،كك ػػذلؾ انس ػػحاب المجمكع ػػات المس ػػمحة م ػػف العاص ػػمة

ص ػػنعاء (ال ػػيمف ..مجم ػػس األم ػػف :2016/9/9 ،ن ػػت) .كعق ػػد مجم ػػس األم ػػف ف ػػي  31تشػ ػريف األكؿ

(أكتكبر)  ،2016جمسة خاصة حكؿ الكضع في الػيمف (مجمػس األمػف يعقػد  31 ،اكتػكبر: 2016
نت)  ،جاءت أىميتيا مف ككنيا األكلى بعد إعالف المبعكث األممي إلى اليمف لممرة األكلى منػذ مػا

يزيد عف عػاـ كنصػؼ العػاـ ،عػف تقديمػو خطػة مكتكبػة تمثٌػؿ خارطػة طريػؽ لحػؿ سػممي فػي الػبالد،
كما أنيا األكلػى بعػد تحػكالت محكريػة كػاف أبرزىػا اسػتيداؼ مجمػس عػزاء فػي صػنعاء فػي  8تشػريف

األكؿ (أكتػػكبر) ،كقبػػؿ ذلػػؾ قػرار الحككمػػة بنقػػؿ مقػػر البنػػؾ المركػػزم اليمنػػي مػػف صػػنعاء إلػػى عػػدف،
كما ترافؽ معو كفي أعقابو مف أزمة اقتصادية ىػي األسػكأ عمػى اإلطػالؽ ،تمثمػت بعجػز المؤسسػات

الحككمية التي يسيطر عمييا الحكثيكف كحمفاؤىـ عف دفع ركاتب المكظفيف منذ أكثر مف شيريف.

كحػػاكؿ المبعػػكث األممػػي الػػذم يكاجػػو بػػيف الحػػيف كاآلخػػر انتقػػادات مػػف الط ػرفيف (الحكثيػػكف،

كأنص ػػار الػ ػرئيس ى ػػادم) ،أف ييظي ػػر أكب ػػر ق ػػدر م ػػف التػ ػكازف .كأك ػػد خ ػػالؿ الجمس ػػة ،أف "تصػ ػرفات

األط ػراؼ عمػػى األرض تخػػالؼ االلت ازمػػات التػػي قػ ٌػدمكىا مسػػبقان بػػاالنخراط الكامػػؿ كبشػػكؿ ٌبنػػاء مػػع
مس ػػار الس ػػالـ" ،كم ػػا أك ػػد أف اليدن ػػة الت ػػي ج ػػرل إقرارى ػػا لم ػػدة  72س ػػاعة تعرض ػػت لخركق ػػات م ػػف
الطرفيف.

مف جيتو ،قاؿ منػدكب الػيمف الػدائـ لػدل مجمػس األمػف ،خالػد اليمػاني أمػاـ المجمػس ،إف "أم

أفكػػار ال تػػؤدم إلػػى كضػػع نيايػػة لالنقػػالب كاالنسػػحاب مػػف كافػػة المػػدف كمؤسسػػات الدكلػػة ،كتسػػميـ

األسػمحة كالصػكاريخ ،إنمػا تشػكؿ تماىيػان مػع المميشػيات كقبػكالن بمنطػؽ اإلرىػاب" .كاعتبػر أف "السػػالـ
المسػػتداـ لػػف يتحقػػؽ بمكافػػأة االنقالبػػيف عمػػى انقالبيػػـ كتسػػميميـ السػػمطة عمػػى طبػػؽ مػػف ذىػػب ،كلػػف
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يتحقػػؽ بإبقػػاء غالبيػػة السػػالح بيػػد المميشػػيات كابقائيػػا تحتػػؿ المحافظػػات كالمػػدف كالقػػرل اليمنيػػة تحػػت
حجة تجزئة الحؿ ،في الكقت الذم تتـ المطالبة بإنياء الشرعية كتسميـ الحككمة لالنقالبيف" (مجمس

األمف يعقد :2016/10/31 ،نت) .

 .8لقاء جدة الخماسي لمعالجة األزمة اليمنية
عقػػد اجتمػػاع خماسػػي ضػػـ كزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػكف كيػػرم كنظ ػراءه السػػعكدم عػػادؿ

الجبي ػػر ،كاإلم ػػاراتي الشػػػيخ عب ػػد اهلل ب ػػف ازيػػػد آؿ نيي ػػاف ،كتكبي ػػاس أل ػػككد مس ػػاعد كزي ػػر الخارجيػػػة
البريطػػاني لشػػؤكف الشػػرؽ األكسػػط ،كمبعػػكث األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة إلػػى الػػيمف إسػػماعيؿ كلػػد

الشػػيخ أحمػػد فػػي مدينػػة جػػدة فػػي السػػعكدية فػػي  24آب (أغسػػطس)  ،2016لبحػػث الممػػؼ اليمنػػي
كحػػؿ األزمػػة بػػالطرؽ السػػممية ،كاعطػػاء إنػػذار نيػػائي ألطػراؼ الصػراع اليمنػػي ،كتخييػػرىـ بػػيف خطػػة
السالـ المقترحة مف األمـ المتحدة كبيف إجراءات عسكرية كسياسية كاقتصادية صارمة ضدىـ (لقاء

جدة الخماسي :2016/8/24 ،نت) .كقاؿ كزير الخارجية األمريكي كيػرم إف المشػاركيف فػي المقػاء
ٌ
الخماسي كافقكا باإلجماع عمى "مقاربة متجددة لممفاكضات" ،إلنيػاء الحػرب فػي الػيمف كذلػؾ برعايػة

األمػػـ المتحػػدة .كيشػػمؿ اإلطػػار العػػاـ لتمػػؾ المقاربػػة ،حسػػب مػػا يقكلػػو كيػػرم ،تشػػكيالن سػريعان لحككمػػة
كحدة كطنية يشترؾ فييا أطراؼ النزاع في السمطة ،إلى جانب انسػحاب قػكات الحػكثييف كالمتحػالفيف

معيػػـ مػػف منػاطؽ أساسػػية خضػػعت لسػػيطرتيـ مػػف ضػػمنيا صػػنعاء التػػي سػػقطت بأيػػدييـ منػػذ أيمػػكؿ

(سبتمبر) ( 2014المكافقة باإلجماع :2016/8/25 ،نت) .

كأكضح كيرم :أف كلد الشيخ أحمد سيبدأ مباشرة استشارات مع المعنييف بالنزاع ،لكضع

التفاصيؿ النيائية ليذه المقاربة .كاعتبر كيرم أف ىذه المقاربة ستكفر لمحكثييف فرصة لمثقة بييكمية
الحككمة التي سيتـ تشكيميا ،كلممشاركة في الحكـ مقابؿ إنياء العنؼ كالقاء السالح (المكافقة
باإلجماع :2016/8/25 ،نت) .

 .9الخطة الدولية لممم المتحدة بشأن السالم في اليمن
تعتبر الخطة الدكلية بشأف السالـ في اليمف التي قدميا كلػد الشػيخ أحمػد تتطػابؽ مػع المبػادرة
األمريكيػػة التػػي أعمػػف عنيػػا كيػػرم فػػي اجتمػػاع جػػدة فػػي  25آب (أغسػػطس)  ،2016كالتػػي ترتكػػز

عمػى المبػادرة الخميجيػػة كقػرار مجمػس األمػػف الػدكلي كمخرجػػات الحػكار الػكطني ،كالتػػي جػاءت تنفيػػذان

لتكميػؼ مجمػػس األمػػف لألمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة كمبعكثػػو الخػػاص إلػػى الػػيمف ،بشػػأف اقتػراح خطػػة
تنفيذية لمسالـ خالؿ مدة ال تتجاكز نياية الشير.

كلقػد قػدمت الخطػة الدكليػة غيػر المعدلػة بشػأف السػالـ فػي الػيمف إلػى الجمسػة األخيػرة لمجمػس

األمػػف الخاصػػة بػػاليمف بتػػاريخ  31تشػريف األكؿ (أكتػػكبر)  ،2016كاقتػػرح خالليػػا المبعػػكث الػػدكلي

إسماعيؿ كلد الشيخ أحمد عكدة الحككمة إلى صنعاء لفترة محدكدة ،ثـ تقكـ المجنة العسكرية بتػأميف
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العاصػػمة ،كاإلشػراؼ عمػػى سػػحب المسػػمحيف ،كتجميػػع األسػػمحة كفػػؽ خطػػة مرحميػػة مزمنػػة ،عمػػى أف
يػتـ بعػػد ذلػؾ تشػػكيؿ حككمػة انتقاليػػة تتػكلى إدارة المرحمػػة المتبقيػة إلػػى حػيف اسػػتكماؿ إقػرار الدسػػتكر

كالتحضير النتخابات جديدة (األمـ المتحدة تدعك :2016/10/31 ،نت) .

ككاف مجمس األمف طمب في جمستو مػف األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة كمبعكثػو الخػاص إعػادة

د ارسػػة ىػػذه الخطػػة بالشػراكة مػػع مجمكعػػة ال ػ  18الراعيػػة لممبػػادرة الخميجيػػة ،كتقػػديـ ىػػذه الخطػػة مػػف
جدي ػػد األس ػػبكع المقب ػػؿ ف ػػي ح ػػاؿ تعثػ ػر عم ػػى المفاكض ػػيف الممثم ػػيف لمحككم ػػة الش ػػرعية كالمجمكع ػػات
المس ػػمحة لمح ػػكثييف كعم ػػي ص ػػالح التكص ػػؿ إل ػػى اتف ػػاؽ س ػػالـ .كستش ػػكؿ المجن ػػة العس ػػكرية المقترح ػػة
لةشػراؼ عمػػى تنفيػػذ االتفػػاؽ مػػف ضػػباط يتبعػػكف األمػػـ المتحػػدة كآخػريف مػػف دكؿ خميجيػػة كبمشػػاركة

الممحقيف العسكرييف لمدكؿ الراعية لمتسكية ،عمى أف يكػكف أعضػاؤىا ممثمػيف عػف الجانػب الحكػكمي
كمجمكعات الحكثييف كعمػي صػالح ،كلكػف بشػرط أالا يكػكف ىػؤالء ممػف تكرطػكا فػي القتػاؿ .كسػيككؿ
لكحدات عسكرية يمنية لـ تكف طرفا في الحرب ،ميمػة تػأميف العاصػمة كخطػكة أكلػى ،ثػـ يػأتي بعػد

ذلػ ػػؾ تػ ػػأميف مدينػ ػػة تعػ ػػز ،كاالنتقػ ػػاؿ إلػ ػػى بقيػ ػػة المػ ػػدف كالمحافظػ ػػات األخػ ػػرل (خطػ ػػة سػ ػػالـ دكليػ ػػة،
 :2016/6/7نت) .

كفػػي إطػػار خطػػة السػػالـ كمنعػان لمتػػدىكر االقتصػػادم فػػي الػػيمف ،بػػدأت األمػػـ المتحػػدة كالػػدكؿ

الراعية لممبادرة الخميجية العمؿ عمى الجانػب االقتصػادم لمنػع االنييػار المػالي ،لالتفػاؽ عمػى خطػة
إنقػػاذ عاجمػػة تػػدعميا دكؿ مجمػػس التعػػاكف الخميجػػي كاالتحػػاد األكركبػػي كالكاليػػات المتحػػدة كغيرىػػا،
كمػػف بينيػػا السػػعي السػػتئناؼ تصػػدير الػػنفط مػػف م ػكانئ حضػػر مػػكت ،كالغػػاز مػػف مينػػاء بمحػػاؼ،

كالسماح بتدفؽ الحكاالت النقدية إلى اليمف (خطة سالـ دكلية :2016/6/7 ،نت) .

كتنص خطة السالـ األممية بشأف اليمف عمى (خارطة الطريؽ 26 ،أكتكبر  :2016نت):

أ -يتشػاكر المبعػكث الخػاص لألمػػـ المتحػدة مػع األطػراؼ فػك انر لمتكصػؿ إلػػى اتفػاؽ مبػدئي يتضػػمف
ترتيب ػػات أمني ػػة كسياس ػػية معػ ػان ،كذل ػػؾ لم ػػنح الثق ػػة لجمي ػػع األطػ ػراؼ ب ػػأف االتفاقي ػػة س ػػتنفذ كى ػػذه
الخطكات مجتمعة ستشكؿ اتفاقية كاممة كشاممة كالمكاضيع الرئيسية التػي يجػب االتفػاؽ بشػأنيا

خالؿ المشاكرات تتضمف:

 االنسػػحابات الضػػركرية مػػف صػػنعاء ،تعػػز كالحديػػدة ،باعتبػػار أف صػػنعاء ىػػي النقطػػة
الحاسمة التي تمكف مف تشكيؿ حككمة جديدة .

 بعد مشاكرات ،ستسمى االتفاقية شخصان لتعيينو نائػب لمػرئيس يجػب أف يتمتػع الشػخص
درجة عالية مف القبكؿ ،كأف يككف قاد انر عمى التجاكب مع متطمبات الفترة القادمة.

 اسـ الشخص المتفؽ عميو نائب الرئيس سيتكلى تعيييف رئيس الكزراء.
 شركط الضمانات الداخمية كالدكلية لالمتثاؿ.
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ب -تحث المجمكعة الرباعية كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي األطراؼ عمى استئناؼ المشػاكرات
مع المبعكث الخاص لألمـ المتحدة ييدؼ لمتكصؿ إلى حؿ سممي ،كستعقد ىذه المشػاكرات
عمػ ػػى أسػ ػػاس مبػ ػػادرة دكؿ مجمػ ػػس التعػ ػػاكف الخميجيػ ػػة كآليتيػ ػػا التنفيذيػ ػػة كمخرجػ ػػات الح ػ ػكار

الكطني ،كقػ اررات مجمػس األمػف الػدكلي ذات العالقػة ،بمػا فػي ذلػؾ القػرار ( .)2216كلػدعـ

المفاكضػػات التػػي يجرييػػا المبعػػكث الخػػاص ف ػإف المجمكعػػة الرباعيػػة كدكؿ مجمػػس التعػػاكف
الخميجػػي ،تحػػث األطػراؼ عمػػى االلتػزاـ مجػػددان ،كاحتػراـ شػػركط كأحكػػاـ اتفاقيػػة كقػػؼ القتػػاؿ
التػػي بػػدأ س ػرياف مفعكليػػا فػػي  10نيسػػاف (أبريػػؿ) ،انسػػحاب جمػػكع الحػػكثييف كصػػالح مػػف
الحػػدكد السػػعكدية-اليمنيػػة إلػػى مسػػافة  30كػػـ مػػف الحػػدكد مػػف أجػػؿ تجنػػب كقػػكع أم ىجػػكـ

مستقبمي عمى األراضي السعكدية.

ت -بعػػد المفاكضػػات اإلعداديػػة الكافيػػة المدعكمػػة مػػف األمػػـ المتحػػدة كمجمكعػػة الػػدكؿ الثمانيػػة
عشر ،تمتقػي األطػراؼ مجػددان لفتػرة ال تزيػد عػف أسػبكع كذلػؾ لكضػع الممسػات األخيػرة عمػى
نصكص االتفاقية الكاممة كالشاممة كمف ثـ تكقيعيا.

ث -بمجرد التكقيع عمى االتفاقية الكاممة كالشاممة تعمف األمـ المتحػدة عػف تشػكيؿ حككمػة كحػدة
كطنية خالؿ  30يكمان إذا نفذت جميع األطراؼ التزاماتيا كؿ فيما يخصو.

ج -بمجرد التكقيع عمى االتفاقيػة الكاممػة كالشػاممة يسػتقيؿ نائػب الػرئيس الحػالي ،كيعػيف الػرئيس
ىادم النائب الجديد لمرئيس (المسمى في االتفاقية).

ح -بمكجػػب تراتبيػػة الخط ػكات السياسػػية كاألمنيػػة التػػي تػػـ التفػػاكض بشػػأنيا كاالتفػػاؽ عمييػػا تنفػػذ
جمػػكع صػػالح كالحػػكثييف االنسػػحابات المتفػػؽ عمييػػا مػػف صػػنعاء ،كتسػػميـ األسػػمحة الثقيمػػة
كالمتكسػطة ،كالحككمػة اليمنيػػة مدعكمػة مػػف قبػؿ التحػػالؼ سػتنفذ الخطػكات السياسػية المتفػػؽ

عمييػػا مسػػبقان .تنقػػؿ جمػػكع صػػالح كالحػػكثييف جميػػع راجمػػات الصػكاريخ البالسػػتية إلػػى طػػرؼ
ثالػػث ،كيعػػيف ىػػادم أعضػػاء المجػػاف األمنيػػة التػػي ستشػػرؼ عمػػى تنفيػػذ الترتيبػػات األمنيػػة

(ابتداء مف اليكـ بعد االحتفاؿ عمى تكقيع االتفاقية حتى اليكـ الثالثيف تقريبان).

خ -عن ػػد اكتم ػػاؿ االنس ػػحابات م ػػف ص ػػنعاء كتس ػػميـ األس ػػمحة الثقيم ػػة كالمتكس ػػطة (بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ
راجمات الصكاريخ البالستية) ،ينقػؿ ىػادم كافػة صػالحياتو إلػى نائػب الػرئيس ،كيعػيف نائػب

ال ػرئيس رئػػيس الػػكزراء الجديػػد كالػػذم يحػػؿ محػػؿ الحككمػػة السػػابقة (فػػي اليػػكـ الثالثػػيف ،أك
حكليا مف بعد االحتفاؿ بتكقيع االتفاقية).

د -يعػػيف رئػػيس الػػكزراء أعضػػاء حككمتػػو بحسػػب المحاصصػػة فػػي الممفػػات المتفػػؽ عمييػػا عمػػى
أسػ ػػاس  %30مػ ػػف الكظػ ػػائؼ الك ازريػ ػػة لمم ػ ػرأة ،ك % 50لمجنػ ػػكب ،كيتسػ ػػمـ رئػ ػػيس الػ ػػكزراء
كأعضاء حككمتو صالحياتيـ متى مػا كافػؽ البرلمػاف  /الييئػة الكطنيػة عمػى أسػماء أعضػاء

الحككمة كبرامجيـ (في اليكـ الكاحد كالثالثيف أك حكليا مف بعد تكقيع االتفاقية).
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ذ -بع ػػد تنص ػػيب الحككم ػػة الجدي ػػدة ف ػػي ص ػػنعاء ،يعق ػػد الض ػػامنكف ال ػػدكليكف لالتفاقي ػػة الكامم ػػة

كالشاممة مؤتم انر يعني بتمبية االحتياجات اإلنسانية كاستقرار االقتصاد كالمساعدة فػي التنميػة

كاعادة البناء .

ر -تشرؼ حككمة الكحدة الجديدة عمى االنسػحابات اإلضػافية كتسػميـ األسػمحة مػف المحافظػات
األخرل كمف تعز كالحديدة ،كالتي يجب أف تككف قد بدأت (في اليكـ الخػامس كاألربعػيف أك

حكليا مف تكقيع االتفاقية).

ز -سػػػتمتزـ حككمػػػة الكحػػػدة الجديػ ػػدة بسياسػ ػػة احت ػ ػراـ أم ػػف حػ ػػدكدىا الدكلي ػػة كحرمتيػػػا كسػ ػػالمة
أ ارضػػييا ،كاسػػتخداـ كافػػة م ػكارد الػػدكؿ الجتثػػاث المنظمػػات اإلرىابيػػة العاممػػة داخػػؿ الحػػدكد
اليمنية ،كتمنع استخداـ األراضي اليمنيػة لتصػدير األسػمحة القادمػة مػف أطػراؼ ثالثػة ليػدؼ

تيديػػد الميػػاه الدكليػػة أك أمػػف جيػراف الػػيمف بمسػػاعدة األمػػـ المتحػػدة .كسػػتبدأ حككمػػة الكحػػدة
الجديػػدة ح ػكا انر سياسػػيان لكضػػع الممسػػات األخي ػرة عمػػى خارطػػة الطريػػؽ االنتخابيػػة ،كمسػػكدة
الدستكر ،كتطكير برنامج العدالة االنتقالية (في اليكـ الستيف مف تكقيع االتفاقية).

كذكر كلد الشيخ أف األطراؼ اليمنية رفضت خارطة الطريؽ ،كاعتبر ذلؾ "دليؿ عجز النخبػة

السياسية في اليمف عػف تجػاكز خالفاتيػا ،كتغميػب المصػمحة العامػة عمػى المصػالح الشخصػية" (كلػد

الشيخ أحمد  :2016/10/31نت).

كاعتبر الرئيس اليمني عبد ربو منصكر ىادم ،أف المبادرة التي طرحيا مبعكث األمـ المتحدة

إسػػماعيؿ كلػػد الشػػيخ أحمػػد ،لحػػؿ األزمػػة اليمنيػػة "مفخخػػة" كلػػف تكػػكف حػالن شػػامالن لألزمػػة ،بػػؿ مجػػرد

ترحيؿ لألزمات ،كتكافئ االنقالبيف كاإلرىابييف (الرئيس اليمني :2016/11/6 ،نت).

كقػػاؿ المبعػػكث األممػػي إسػػماعيؿ :إف الخطػػة التػػي تقػػدـ بيػػا إلػػى أط ػراؼ الن ػزاع غيػػر قابمػػة

لمتعػػديؿ ،داعيػان األطػراؼ اليمينػػة عمػػى ضػػركرة التعامػػؿ اإليجػػابي مػػع الخطػػة المقدمػػة التػػي قػػاؿ إنيػػا
تحظى بتأييد عربي كدكلي (المبعكث األممي :2016/11/7 ،نت) .داعيان األطراؼ المتصارعة في

الػػيمف إلػػى االلتفػػاؼ حػػكؿ خريطػػة الطريػػؽ التػػي قػػدميا ليػػـ ،كالسػػير قػػدمان فػػي انتقػػاؿ سياسػػي سػػممي.
كقاؿ في إحاطتو في جمسػة مجمػس األمػف حػكؿ الكضػع فػي الشػرؽ األكسػط" :إف مػا يشػيده الميػداف

اليمنػػي حالي ػان ال يتماشػػى مػػع مسػػار السػػالـ الػػذم التزمػػت بػػو األط ػراؼ مػػف خػػالؿ تعيػػداتيا لألمػػـ
المتحدة كالمجتمع الدكلي ،كأف الحالة األمنية غير مستقرة ،كما أف الكضع اإلنساني مأسػاكم بػالرغـ
مف جيكد المنظمات اإلنسانية" .كأكضح أف خارطة الطريؽ التي قدميا تشمؿ سمسمة إجراءات أمنية
كسياسػػية متسمسػػمة كمتكازيػػة ،مػػف شػػأنيا أف تسػػاعد عمػػى إعػػادة الػػيمف لمسػػالـ ،كلالنتقػػاؿ السياسػػي

الم ػػنظـ ،كأن ػػو س ػػيعكد إل ػػى المنطق ػػة بع ػػد تق ػػديـ إحاطت ػػو لمجم ػػس األم ػػف الس ػػتئناؼ المش ػػاكرات م ػػع

األطراؼ في صنعاء كالرياض ،بيدؼ التكصؿ إلى اتفاؽ سياسي مفصؿ بنػاء عمػى خارطػة الطريػؽ

(قدس برس :2016/11/1 ،نت) .كال يػزاؿ مبعػكث األمػـ المتحػدة يجػرم مشػاكراتو كحكا ارتػو إلقنػاع
998

األطػراؼ المتصػػارعة فػػي قبػػكؿ خارطػػة السػػالـ ،رغػػـ أف جميػػع األطػراؼ اليمينػػة عبػػرت عػػف رفضػػيا

لمخطػػة .ممػػا يعطػػي تسػػاؤالن :ىػػؿ بإمكػػاف األمػػـ المتحػػدة أف تفػػرض رؤيتيػػا لمحػػؿ مػػف خػػالؿ مجمػػس
األمػػف ،أك يبقػػى الص ػراع كاالقتتػػاؿ فػػي الػػيمف قائم ػان بػػيف األط ػراؼ المتصػػارعة مػػع اسػػتمرار جمسػػات

الحكار كالتفاكض دكف نتائج
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خالصة:
تػػدخمت العديػػد مػػف الجيػػات كالمنظمػػات اإلقميميػػة كالدكليػػة بشػػكؿ كبيػػر فػػي األزمػػة الميبيػػة مػػف

أجػػؿ إيجػػاد حمػػكؿ لتمػػؾ األزمػػة ،فنجحػػت بعػػض المقترحػػات كلػػـ يػػنجح الػػبعض اآلخػػر ،كلكػػف يمكػػف

القكؿ بأف تمؾ التػدخالت لػـ ت ً
ػؤد إلػى حػؿ األزمػة الميبيػة ،فسػقكط نظػاـ معمػر القػذافي لػـ يكػف نيايػة

لألزمػػة كانمػػا إحػػدل محطاتيػػا .لقػػد ذىػػب القػػذافي كبقيػػت األزمػػة فػػي ليبيػػا تػراكح مكانيػػا ،كاف تغيػػرت
أسػػبابيا ليطفػػك عمػػى السػػطح انعػػداـ األمػػف كانتشػػار السػػالح كخطػػؼ الدبمكماسػػييف كالعمػػاؿ األجانػػب

كاالغتيػػاالت السياسػية ،إلػػى جانػػب ظيػػكر المػكاء خميفػػة حفتػػر كالػػذم أعمػػف نيتػػو إنيػػاء حكػػـ المػػؤتمر

تأزمان.
الكطني بالقكة ،كأكد عزمو مكاجية "اإلرىاب" ،كىك ما زاد المكقؼ المتأزـ أصالن ي

ظمػػت األزمػػة فػػي ليبيػػا مسػػتمرة كلػػـ تفمػػح جيػػكد المنظمػػات اإلقميميػػة كالدكليػػة فػػي حميػػا ،كتكػػاد

تككف قد اتفقت فيما بينيا عمى اتباع أسمكب "تسجيؿ المكاقػؼ" مػف خػالؿ الشػجب كاإلدانػة ،كالػدعكة

إلػػى الح ػكار دكف أف نجػػد أم عمػػؿ حقيقػػي عمػػى السػػاحة الميبيػػة ،مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ الكحػػدة كالتكافػػؽ
الكطني .كفى نفس الكقت الذم فشمت فيػو تمػؾ المنظمػات فػي التكصػؿ إلػى صػيغة لحػؿ األزمػة فػي

ليبيا ،كلـ تتخذ مكقفان حاسمان مما يجرل في ليبيا ،نتيجة لعدـ كضكح الرؤية ،كعدـ الرغبة في تعميؽ
الكضػػع مػػف خػػالؿ المجػػكء إلػػى حػػؿ خػػارجي ييفػ ىػرض مػػف خػػارج ليبيػػا عمػػى ًغػرار مػػا حػػدث مػػع العقيػػد
القذافي.
كما أف دكر األمـ المتحدة في ليبيا يشيد تغيػرات نكعيػة ال ت ارعػي الكاقػع السياسػي؛ ممػا يػدفع

باتجاه انخفاض فرص االستقرار كاقتراب مف الفكضى.

فػػي صػػعيد آخػػر ،ال ييعػػزل فشػػؿ معالجػػة األزمػػة اليمنيػػة إلػػى جيػػكد المبعػػكث الخػػاص لألمػػـ
المتحدة أك غيابيا فقط .فالعديد مف القضايا المحمية كاإلقميميػة كالدكليػة المتداخمػة ،سػاىـ فػي انييػار

العممية السياسية ،كافشػاؿ جيػكد األمػـ المتحػدة ،بمػا فػي ذلػؾ الصػراع السػعكدم-اإلي ارنػي ،كالصػراع
اإلقميمي مع اإلخكاف المسمميف كضدىـ.

كمػػا ي ػرتبط الفشػػؿ فػػي معالجػػة األزمػػة اليمنيػػة أيضػان بالمبػػادرة الخميجيػػة التػػي أيطمًقىػػت فػػي عػػاـ
نصػػت عميػػو .فالمبػػادرة
 ،2011كبمفيػػكـ الح ػ ٌؿ الت ػكافقي التػػدريجي كالمقػػايض لألزمػػة اليمنيػػة الػػذم ٌ

منحت صالح كمعاكنيو حصانة مف أم مالحقة قانكنية ،كتحاشت معالجة انتياكػات حقػكؽ اإلنسػاف
التي ارتي ًك ىبت في حراؾ عاـ  ،2011كىي لـ تشترط عمى صالح أف يتخمٌى في المقابؿ عف الرئاسة.
كمػػع أنػػو تخمٌػػى عػػف الرئاسػػة عمػػى مضػػض فػػي عػػاـ  ،2012إالا أف الػرئيس اليمنػػي السػػابؽ ال يػزاؿ
يسػػر التمػ ٌػدد الح ػكثي إلػػى صػػنعاء فػػي عػػاـ  ،2014كسػػاعد فػػي التخطػػيط
ناشػػطان لمغايػػة ،كىػػك الػػذم ٌ
لةطاحة بالرئيس ىادم في عاـ .2015
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انفصم اخلامس

األزمت انسوريت يف ضوء مولف جامعت
اندول انعربيت وانتدخالث اخلارجيت
 مقدمة
 المبحث األول :الحراك الشعبي السوري وبداية األزمة
 المبحث الثاني :موقف جامعة الدول العربية من األزمة السورية
 المبحث الثالث :التدخالت اإلقميمية والدولية في األزمة السورية
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مقدمة:
يتن ػػاكؿ ى ػػذا الفص ػػؿ بداي ػػة الحػ ػراؾ الش ػػعبي الس ػػكرم كتطك ارت ػػو ،كتكسػ ػع رقعت ػػو لكاف ػػة الم ػػدف

السػػكرية ،كلجػػكء النظػػاـ السػػكرم إلػػى اإلجػراءات األمنيػػة كالعسػػكرية لمسػػيطرة عمػػى تكسػع المظػػاىرات
التػػي تسػػببت فػػي سػػقكط آالؼ الضػػحايا كالجرحػػى ،إلػػى جانػػب تحػػكؿ الح ػراؾ الشػػعبي السػػممي إلػػى
صػ ػراع مس ػػمح ب ػػيف النظ ػػاـ كالمعارض ػػة كانعكاس ػػو عم ػػى ال ػػدكؿ المج ػػاكرة الت ػػي بات ػػت م ػػالذان لمالي ػػيف
السػػكرييف الػػذيف نزح ػكا مػػف الص ػراع الػػدائر فػػي سػػكريا ،كمػػا سيسػػمط الفصػػؿ الضػػكء عمػػى انتياكػػات

حقكؽ اإلنسػاف فػي سػكريا مػف قبػؿ النظػاـ السػكرم ،كالخسػائر البشػرية كالماديػة التػي لحقػت بالشػعب

السكرم ،كما سيتناكؿ الفصؿ مكقؼ جامعػة الػدكؿ العربيػة كالقػ اررات التػي اتخػذتيا الجامعػة لمعالجػة
األزمة السكرية ،كما سيتناكؿ الفصؿ التدخالت اهإلقميمية كالدكلية في األزمة السكرية كأسباب التدخؿ
كمػػدل ارتب ػػاط تػػدخميا ف ػػي الحف ػػاظ عمػػى مص ػػالحيا اإلقميمي ػػة ،كمػػدل ت ػػأثير ذل ػػؾ فػػي تعق ػػد المش ػػيد

السكرم كاطالة أمد األزمة.
التالي:

كقد تـ تقسيـ الفصؿ إلى ثالثة مباحث ،يتناكؿ كؿ مبحث زاكية مف ىذه القضايا عمػى النحػك
المبحث األول :الحراؾ الشعبي السكرم كبداية األزمة.

المبحث الثاني :مكقؼ جامعة الدكؿ العربية مف األزمة السكرية.

المبحث الثالث :التدخالت اإلقميمية كالدكلية في األزمة السكرية.

900

المبحث األول
الحراك الشعبي السوري وبداية األزمة
تع ػػيش س ػػكريا من ػػذ آذار (م ػػارس)  2011أزم ػػة تك ػػاد تك ػػكف األكل ػػى م ػػف نكعي ػػا ف ػػي الش ػػرؽ
األكسػػط ،بعػػد االحتجاجػػات التػػي طالبػػت بإسػػقاط النظػػاـ السػػكرم ،تطػػكرت األحػػداث بعػػد  15آذار

(مارس)  ،2011فتحكلت مف حراؾ مطالب بالحرية كالكرامة إلى صراع طائفي عمى السمطة نتيجػة
العنؼ المفرط الػذم اسػتخدمتو آلػة النظػاـ الحربيػة أكالن ،كالتػدخالت الخارجيػة فػي األزمػة .كمػع تفػاقـ
كتأزـ الكضػع السػكرم بػات يشػكؿ خطػ انر عمػى مصػالح الػدكؿ الكبػرل فػي المنطقػة ،األمػر الػذم أدل

إلػػى تػػدخؿ تمػػؾ القػػكل بشػػكؿ مباشػػر إليجػػاد حػػؿ ليػػذه المعضػػمة كفػػؽ مصػػالحيـ ،فكثػػرت جمسػػات
مجمػػس األمػػف الػػدكلي بخصػػكص األزمػػة السػػكرية ،ككػػذلؾ المػػؤتمرات المنعقػػدة بشػػأنيا .كمػػع ازديػػاد

الكضع سكءان كاف ال بد مف إيجاد حؿ لممسألة ككنيا أصػبحت إحػدل كبػرل أزمػات الشػرؽ األكسػط،
كألقػػت بظالليػػا عمػػى الػػدكؿ المجػػاكرة أيض ػان ،حيػػث باتػػت العديػػد مػػف الػػدكؿ المجػػاكرة مػػالذان لمئػػات

اآلالؼ مف السكرييف الذيف فركا مف الحرب الطاحنة في البالد.
أوالً :بداية األزمة السورية

ان ػػدلع الحػ ػراؾ الش ػػعبي الس ػػكرم ف ػػي  15آذار (م ػػارس)  2011م ػػدف مدين ػػة درع ػػا الس ػػكرية

لممطالبة بإسقاط نظاـ الحكـ الذم يقكده الرئيس السػكرم بشػار األسػد ،الػذم قكبػؿ بمالحقػة مػف قبػؿ

أجيزة النظاـ األمنية ،تطكرت احتجاجػات درعػا التػي جػاءت متناغمػة مػع الثػكرات التػي شػيدىا عػدد

مػف الػدكؿ العربيػػة إلػى مكاجيػات عنيفػػة مػع الشػرطة كعنػػؼ كاعتقػاالت كاسػعة النطػػاؽ ،مػا أدل إلػػى
كقػػكع مئػػات الضػػحايا كآالؼ المصػػابيف ،ليمتػػد الح ػراؾ السػػكرم مػػف مدينػػة درعػػا إلػػى معظػػـ المػػدف

السكرية كقراىا مطالبة بالحرية كاإلصالح كالمساكاة كالعدؿ (تقرير سكريا :2015/3/15 ،نت) .

اء لألزمػة ألقػى الػرئيس السػكرم بشػار
كبعد مركر أسبكعيف مف الحراؾ الشػعبي السػكرم كاحتػك ن
األسػػد خطابػػو األكؿ مباش ػرة بعػػد االحتجاجػػات فػػي  31آذار (مػػارس) ،كتحػػدث فيػػو عػػف إصػػالحات
يعتزـ القياـ بيا ،إلى جانب تشكيؿ حككمة جديػدة بعػد اسػتقالة حككمػة محمػد نػاجي عطػرم ،كقامػت

الحككمة السكرية بتجنيس آالؼ األكراد الذيف حرمكا مف الجنسية في محافظة الحسكة ،كرفعت حالة

الطكارئ المعمكؿ بيا منذ عاـ  ،1963كأطمقت سراح عدد مف المعتقميف السياسييف (عمػي:2014 ،
. )25

غيػر أف ىػذ اإلجػراءات لػـ تسػتطع احتػكاء األزمػة التػي سػرعاف مػا انتقمػت إلػى المػدف السػػكرية

األخػػرل ،حيػػث شػػيدت مدينػػة حمػػص كريػػؼ دمشػػؽ مظػػاىرات ضػػخمة تػػـ تفريقيػػا مػػف طػػرؼ قػػكل

األمف ،كشيدت سقكط العشرات مف الضحايا.
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كبحمػػكؿ شػػير آيػػار (مػػايك)  2011كانػػت األزمػػة السػػكرية قػػد دخمػػت مرحمػػة دمكيػػة تمثمػػت فػػي

دخػػكؿ الج ػػيش الس ػػكرم لمدينػػة حم ػػص ،كم ػػا ش ػػيدت الػػبالد س ػػقكط المزي ػػد مػػف الض ػػحايا ف ػػي إدل ػػب
كالرستف كتمبيسة.

كعرفت األزمة السكرية منعرجا آخر تمثؿ في انشقاؽ عػدد مػف ضػباط الجػيش ،مػف المؤسسػة

العسكرية السكرية ككقفكا إلى جانب أبناء شعبيـ في حراكيـ ،حيث استطاعكا تنظيـ أنفسيـ بكيانات
أطمقكا عمى أنفسيـ اسـ "الضػباط األحػرار" بقيػادة المقػدـ حسػيف ىرمػكش (انشػقاؽ  16ضػابطان28 ،

مارس  :2012نت) .

كفػػي منتصػػؼ تش ػريف الثػػاني (نػػكفمبر)  2011تػػـ اإلعػػالف عػػف تشػػكيؿ الجػػيش الحػػر بقيػػادة

العقيػػد ريػػاض األسػػعد ،كمػػف ثػػـ تػػـ تكحيػػد الضػػباط األح ػرار كالجػػيش الحػػر بمػػا يسػػمى اآلف الجػػيش

السػػكرم الحػػر .كخػػالؿ أسػػابيع بػػدأ مقػػاتمك الجػػيش الحػػر يتكزعػػكف عمػػى كتائػػب فػػي كػػؿ مػػف محافظػػة
حمػػص كمدينػػة حمػػاة كشػػماؿ محافظػػة حمػػاة كديػػر الػػزكر كالبػػك كمػػاؿ كجبػػؿ الزاكيػػة كمع ػرة النعمػػاف
كدمشػػؽ كريفيػػا كدرعػػا (قاسػػـ :2012/2/1 ،نػػت) ،كبمػػغ تعػػداد الجػػيش السػػكرم الحػػر  15ألفػان فػػي

تشريف األكؿ (أكتكبر)  ،2011ليصؿ في آذار (مارس)  2012لما يقارب الػ  30ألفان (انشػقاؽ 16

ضابطان :2012/3/28 ،نت) .

تكاصػؿ القتػاؿ العنيػؼ فػي عػاـ  2013بػيف فصػائؿ المعارضػة كالجػيش السػكرم ،كمػا تنامػت

بشكؿ كبير أعداد الجماعات المتطرفة ،كأعداد المقاتميف األجانب في سكريا ،كلقػد كػاف ريػؼ دمشػؽ

كحمػػب مػػف المنػػاطؽ التػػي شػػيدت معػػارؾ ضػػارية بػػيف الج ػيش السػػكرم كمقػػاتمي فصػػائؿ المعارضػػة،
حيػػث سػػقط آالؼ الضػػحايا مػػف الجػػانبيف (المعارضػػة المسػػمحة :2013/9/5 ،نػػت) ،كرغػػـ الجيػػكد
العربية كاإلقميمية كاألممية لكقػؼ االقتتػاؿ كالعػكدة إلػى الحػكار ،إالا أف جميػع الجيػكد فشػمت كال يػزاؿ
القتاؿ مستم انر بيف النظاـ كالمعارضة كالمجمكعات المسمحة.

كيعد الحدث األبرز في عاـ  ،2014مع استمرار القتاؿ بػيف األطػراؼ المتصػارعة فػي سػكريا

ىك فكز الرئيس بشار األسد بكالية رئاسية جديدة كحصكلو عمى  %88.7مف أصكات الناخبيف ،في
االنتخابات التي أجريت في  3حزيراف (يكنيك) في ظؿ الدستكر السكرم الػذم تػـ إقػ ارره عػاـ 2012

(دمشػػؽ تعمػػف فػػكز :2014/6/4 ،نػػت) ،كمػػا شػػيد العػػاـ ذاتػػو فػػي يكليػػك سػػيطرة "داعػػش" عمػػى الرقػػة
كدير الزكر كمنػاطؽ سػكرية عػدة ،كتمكػف التنظػيـ المتطػرؼ مػف دحػر جماعػات المعارضػة المعتدلػة

فػي عػػدد مػف المنػػاطؽ بعػػد قتػاؿ عنيػػؼ (بعػد الرقػػة :2014/7/14 ،نػػت) .كبحمػكؿ أيمػػكؿ (سػػبتمبر)
 ،2014بدأ التحالؼ الدكلي ضرباتو عمى مكاقع "داعش" في سكريا كالعػراؽ ،بعػد تقػدـ التنظػيـ نحػك

مدينػ ػػة ككبػ ػػاني الكرديػ ػػة (التحػ ػػالؼ الػ ػػدكلي :2014/9/27 ،نػ ػػت) ،كقبػ ػػؿ نيايػ ػػة  2014تػ ػػـ تعيػ ػػيف

المبعػكث األممػػي خػػاص إلػػى سػػكريا سػػتيفاف دم مسػػتك ار الػذم كضػػع تجميػػد القتػػاؿ فػػي حمػػب كخطػػة
أكلي ػػة إليج ػػاد ح ػػؿ سياس ػػي لألزم ػػة الس ػػكرية ،إالا أف فص ػػائؿ المعارض ػػة رفض ػػت ،كال تػ ػزاؿ المع ػػارؾ
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الضػػارية مسػػتمرة فػػي مدين ػة حمػب بػػيف النظػػاـ كالمعارضػػة مػػع اسػػتمرار سػػقكط الضػػحايا (مبػػادرة دم
مستكرا :2014/11/16 ،نت) .

ثانياً :انتياكات حقوق اإلنسان في سوريا

اسػػتخدـ النظػػاـ السػػكرم فػػي مكاجيػػة الحػراؾ الشػػعبي ترسػػانتو العسػػكرية مػػف دبابػػات كطػػائرات

كراجم ػػات صػ ػكاريخ كم ػػدرعات ،فقت ػػؿ عشػ ػرات اآلالؼ ،كج ػػرح مئ ػػات اآلالؼ ،كاعتق ػػؿ ك ػػذلؾ مئ ػػات

اآلالؼ ،كدمػػر أحيػػاء كقػػرل بكامميػػا ،كتشػػير إحصػػائيات لمنظمػػات حقػػكؽ عالميػػة حتػػى  29آيػػار
(مػػايك)  ،2012أف عػػدد ضػػحايا اسػػتخداـ القػػكة المفػػرط بيػػا ضػػد المػػدنييف مػػف قبػػؿ النظػػاـ السػػكرم
كصؿ إلى  14 093مف بينيـ  1012طفالن 865 ،امػرأة (التكبػة  :2012/6/24نػت) ،كفػي آخػر

إحصائية أعمنت عنيا األمـ المتحدة في شباط (فبراير)  2015عمى لساف ناطقيػا سػتيفاف دكجاريػؾ
إف حصيمة القتمى في سكريا تجاكزت  200ألؼ (األمـ المتحدة :2015/2/20 ،نت) .

كم ػػا كش ػػؼ تقري ػػر لمنظم ػػة حقكقي ػػة دكلي ػػة ف ػػي ع ػػاـ  ،2016أف أكث ػػر م ػػف  17أل ػػؼ س ػػجيف

كمعتق ػػؿ قتمػ ػكا ف ػػي س ػػجكف س ػػكريا من ػػذ بداي ػػة األزم ػػة الس ػػكرية ف ػػي آذار (م ػػارس)  17( 2011أل ػػؼ

سجيف :2016/8/18 ،نت) .

كأشػار التقريػر الصػادر عػف منظمػة العفػك الدكليػة "أمنسػتي" ،فػي آب (أغسػػطس)  ،2016أف

المعتقميف كالمساجيف في السجكف السكرية يعانكف مف سكء المعاممة كالتعذيب كاالنتياكات لحقػكقيـ،

كأف عدد مف لقكا مصرعيـ في تمؾ السجكف كصؿ إلػى  17 723سػجينان كمعػتقالن ،أم بمعػدؿ أكثػر

مػف  300شػػخص شػػيريان ،كيعػػد ىػػذا الػرقـ متحفظػان لمغايػػة ،خصكصػػا كأف أمنسػػتي كمجمكعػة تحميػػؿ
بيان ػػات حق ػػكؽ اإلنس ػػاف  HRDAGتعتق ػػداف باختف ػػاء عشػ ػرات اآلالؼ م ػػف الس ػػجناء كالمعتقم ػػيف ف ػػي

السػجكف السػػكرية ،كأف الػرقـ يكػكف أعمػػى بكثيػػر مػػف المشػار إليػػو ( 17ألػػؼ سػػجيف:2016/8/18 ،

نت) .

كمػا لجػػأ النظػاـ السػػكرم إلػػى تػدمير عػػددان مػػف القػرل كعػػددان مػف األحيػػاء فػػي عػدد مػػف المػػدف،

ككفؽ تقارير منظمات حقكقية أف مف تمػؾ القػرل التػي دمػرت فػي ريػؼ حمػص :ديػر بعمبػة ،تمبيسػة،

القصػػير كمػػف أحيػػاء حمػػص دمػػر حػػي بابػػا عمػػرك كحػػي الخالديػػة ،كالبياضػػة ،كبػػاب السػػباع ككػػرـ
الزيتكف كذكرت تقارير حقكقية أف النظاـ دمر ثمثا مدينة حمص التي أصبحت ميجكرة كشبو خالية،

باإلضافة إلى عددان مف القرل في محافظة درعا ،كادلب كدير الزكر ،كريؼ دمشؽ.

 .1مجازر النظام السوري بحق المدنيين

ارتكػػب النظػػاـ السػػكرم عػػدة مجػػازر فػػي سػػكريا مػػف ضػػمنيا مجػػزرة بػػاب عمػػرك فػػي حمػػص
بتاريخ  6آذار (مارس)  ،2012مجزرة كرـ الزيتكف كالعدكية في حمػص فػي  11مػف الشػير نفسػو،

مجػػزرة مػزارع آبػػؿ فػػي ريػػؼ حمػػص فػي  21مػػف الشػػير نفسػػو ،مجػػزرة التريمسػػة فػػي ريػػؼ حمػػاه فػػي
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 12تمكز (يكليك) ،مجػزرة داريػا  25آب (أغسػطس) ،مجػزرة ديػر الػزكر فػي  26أيمػكؿ (سػبتمبر)،

مجػػزرة الذيابيػػة بريػػؼ دمشػػؽ بتػػاريخ  26أيمػػكؿ (سػػبتمبر) ،مجػػزرة جديػػدة الفضػػؿ بريػػؼ دمشػػؽ 2
نيساف (أبريؿ)  ،2013مجزرة الصنميف فػي  10مػف الشػير نفسػو ،مجػزرة البيضػا كرأس النبػع فػي
بانياس في  2ك 3آيػار (مػايك) ،مجػزرة قريػة البيضػا فػي  21تمػكز (يكليػك) ،مجػزرة كفػر زيبػا بريػؼ

إدلب  18أيمكؿ (سبتمبر) ،مجزرة الشيخ حديد في الريؼ الحمكم في  20مػف الشػير نفسػو ،مجػزرة
السػ ػػخنة بريػ ػػؼ حمػ ػػص فػ ػػي  25تمػ ػػكز (يكليػ ػػك) ،مجػ ػػزرة الشػ ػػنابرة بريػ ػػؼ حمػ ػػاة  10تش ػ ػريف األكؿ

(أكتكبر) ،كمجزرة في قرية كككػب بريػؼ حمػاة بتػاريخ  16تشػريف الثػاني نػكفمبر ( 2013االئػتالؼ
الكطني. )10-7 :2013 ،

كتعتبػػر مجػػزرة الغكطػػة الش ػرقية األخطػػر فػػي المجػػازر المرتكبػػة بحػػؽ الشػػعب السػػكرم التػػي

ارتكبت في آب (أغسطس)  ،2013حيث سقط فييا مئات الضحايا مف سكاف الغكطػة الشػرقية بعػد
استنش ػػاقيـ لغ ػػازات س ػػامة ناتج ػػة ع ػػف ىج ػػكـ بغ ػػاز األعص ػػاب ،بع ػػد ثالث ػػة أي ػػاـ م ػػف كص ػػكؿ بعث ػػة

المفتشيف الدكلييف إلى دمشؽ (التكبة. )3 :2012 ،

كتبادلت الحككمة السكرية كالمعارضػة المسػمحة االتيامػات بالمسػؤكلية عػف ىػذه المجػزرة ،كمػا

طالبػػت قػػكل عربيػػة كغربيػػة بتحقيػػؽ كببحػػث الحػػادث فػػي مجمػػس األمػػف .كتسػػمـ األمػػيف العػػاـ لألمػػـ

المتحػػدة بػػاف كػػي مػػكف فػػي كػػانكف األكؿ (ديسػػمبر) تقري ػ انر نيائي ػان لبعثػػة التحقيػػؽ فػػي م ػزاعـ اسػػتخداـ
األسمحة الكيميائية في سكريا ،كالذم خمص إلى "استخداـ األسمحة الكيميائية في النػزاع الجػارم بػيف

األطراؼ في سكريا" .كلـ يحدد تقرير البعثة ،كىي فريػؽ منفصػؿ عػف عمميػة منظمػة حظػر األسػمحة
الكيميائي ػػة ،ىكيػ ػػة مسػػػتخدمي ى ػػذا السػ ػػالح فػ ػػي الغكط ػػة الش ػ ػرقية بري ػػؼ دمش ػػؽ (التقريػ ػػر األممػ ػػي،
 :2013/11/13نت) .

 .2نزوح السوريين من القرى والمدن
نتيجػػة اسػػتمرار الصػراع الػػدائر فػػي سػػكريا نػػزح السػػكريكف مػػف قػراىـ كمػػدنيـ ،حيػػث تضػػاعفت
ازمػتيـ مػػع النصػػؼ الثػػاني مػػف عػػاـ  2013بصػػكرة دعػػت المفكضػػية العميػػا لشػػئكف الالجئػػيف التابعػػة

لألمػػـ المتحػػدة فػػي تقريرىػػا الصػػادر فػػي حزيػراف (يكنيػػك)  2013كحتػػى كػػانكف األكؿ (ديسػػمبر) مػػف
العاـ نفسو إلى كصفيا بأنيػا "أكبػر كارثػة إنسػانية فػي األزمنػة الحديثػة"؛ حيػث تشػير األرقػاـ إلػى أف

حػ ػكالي  6مالي ػػيف س ػػكرم ق ػػد أجب ػػركا عم ػػى مغ ػػادرة من ػػازليـ تمك ػػف حػ ػكالي  2.3ممي ػػكف م ػػنيـ ،كى ػػـ
المسجمكف فػي جػداكؿ المفكضػية ( % 52مػنيـ مػف األطفػاؿ)؛ مػف عبػكر الحػدكد إلػى دكؿ الجػكار،
كبالتحديد األردف كلبناف كتركيا كالعراؽ ،كالتي اسػتقبمت مجتمعػة حػكالي  %97مػف الالجئػيف ،كذلػؾ

بحمػػكؿ التاسػػع مػػف ديسػػمبر  ،2013كمػػا تػػـ تصػػنيؼ مػػا ال يقػػؿ عػػف  4.25ماليػػيف شػػخص مػػف
النازحيف داخميان (أحمد. )31 :2014/3/26 ،

كقػػد نػػاىز عػػدد الالجئػػيف فػػي الػػدكؿ العربيػػة كاألكربيػػة كفػػي المنػػاطؽ الداخميػػة فػػي مطمػػع عػػاـ
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 2015كفػػؽ إحصػػائيات المفكضػػية العميػػا لالجئػػيف التابعػػة لألمػػـ المتحػػدة إلػػى عشػرة ماليػػيف الجػػئ،

تشػػمؿ نػػزكح  6.5ماليػػيف داخػػؿ سػػكريا ،كىػػك مػػا يعنػػي أف نصػػؼ السػػكرييف أجبػػركا اآلف عمػػى تػػرؾ

بيػػكتيـ .مشػػيرة إلػػى أف ىػػذا العػػدد ال يشػػمؿ مئػػات آالؼ السػػكرييف الػػذيف فػػركا مػػف الػػبالد لكػػنيـ لػػـ
يسػجمكا عمػػى لػكائح الالجئػػيف ،كلفػػت التقريػػر إلػى أف جميػػع الالجئػػيف يعيشػػكف فػػي ظػػركؼ اقتصػػادية

كصحية كتعميمية كاجتماعية سيئة جدان ،فبعضيـ يعيش في خياـ ،كبعضيـ اآلخر تكدس في غػرؼ
ضيقة ،كيعانكف البرد في فصؿ الشتاء ،كمف الحر في فصؿ الصيؼ ،كيعانكف مف نقص في المكاد

التمكينية (األمـ المتحدة :2014/8/29 ،نت) .

أمػػاـ ىػػذه الجػرائـ التػػي ارتكبيػػا النظػػاـ السػكرم ضػػد المػػدنييف عقػػد مجمػػس حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي

األمـ المتحدة جمسة طارئة لو في  2كانكف األكؿ (ديسمبر)  2011لبحث الكضػع فػي سػكريا ،كفػي

ختاميا أصدر بيانان استنكر بشدة أعماؿ العنؼ في الػبالد التػي اعتبػر أنيػا قػد ترقػى إلػى جػرائـ ضػد
اإلنسانية ،كتكالت الق اررات الصادرة عػف األمػـ المتحػدة التػي أدانػت اسػتخداـ العنػؼ المفػرط مػف قبػؿ
النظاـ السكرم ضد المدنييف كالمطالبة بحؿ سياسي لألزمة ينيي مكجات العنؼ.

بينمػػا أدانػػت دكؿ كثي ػرة اسػػتخداـ سػػكريا لمعنػػؼ كتبعػػت بعػػض الػػدكؿ اإلدانػػة بػػإجراءات ىػػدفيا

دفع الحككمة السكرية لتغيير المسار ،فإف المجتمع الدكلي بشكؿ عاـ كاف بطيئان في اتخػاذ إجػراءات
جماعية (بأم طريقة :مسؤكلية. )5 :2011/12/15 ،
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المبحث الثاني
موقف جامعة الدول العربية من األزمة السورية
مػػع اشػػتداد الص ػراع السػػكرم بػػيف النظػػاـ كالمعارضػػة ،الػػذم تسػػبب فػػي سػػقكط اآلالؼ مػػف

الضػػحايا كنػػزكح الماليػػيف مػػف السػػكرييف إلػػى الػػدكؿ المجػػاكرة ،تػػدخمت الجامعػػة العربيػػة التػػي التزمػػت
الصمت لمدة شيريف في بداية األزمة السكرية لحميػا سػمميان مػف خػالؿ تمبيػة النظػاـ السػكرم لمطالػب
الشعب (تطكرات مكقؼ :2011/11/18 ،نت) ،ثـ تطكر مكقؼ الجامعة العربية إلى اتخاذ قػ اررات
ضد النظاـ السكرم كالمطالبة بتنحي الرئيس السكرم عف الحكـ كدعـ المعارضة السكرية.

أوالً :ق اررات ومبادرات جامعة الدول العربية

لقػ ػػد صػ ػػدر عػ ػػف الجامعػ ػػة العربيػ ػػة عمػ ػػى مػ ػػدل األزمػ ػػة السػ ػػكرية خػ ػػالؿ الفت ػ ػرة مػ ػػف  27آب

(أغس ػػطس)  2011حت ػػى ( 21آي ػػار) م ػػايك  25 ،2013قػ ػ ار انر م ػػا ب ػػيف قم ػػة ككزارم كعم ػػى مس ػػتكل

المنػػدكبيف الػػدائميف؛ حيػػث صػػدر خػػالؿ األزمػػة  21ق ػ ار انر ك ازري ػان ،كق ػرارم قمػػة فػػي قمػػة بغػػداد عػػاـ

 ،2012كالدكحػػة  ،2013إضػػافة إلػػى قػ ارريف عمػػى مسػػتكل المنػػدكبيف الػػدائميف ،إضػػافة إلػػى خمسػػة
بيانات عمى مدل األزمة ،قد أقاـ مجمس الجامعة  29اجتماعان حكؿ مكضكع تطكرات األكضاع في

سكريا (مسار الجامعة العربية :2013/9/2 ،نت) .

كقد تدرج مكقؼ الجامعة مف الكضع في سكريا عمى مدل األزمػة مػف سياسػة "عػدـ التػدخؿ،

كادانة العنؼ " ،إلى قرار إيقاؼ مقعد سكريا بالجامعة ،إلى تسميـ المقعد لممعارضة السػكرية كاغػالؽ
ب ػ ػػاب أم كس ػ ػػاطة يمك ػ ػػف أف تق ػ ػػكـ بي ػ ػػا الجامع ػ ػػة العربي ػ ػػة ف ػ ػػي األزم ػ ػػة (مس ػ ػػار الجامع ػ ػػة العربي ػ ػػة،

 :2013/9/2نت) .

كلق ػػد ب ػػدأ تح ػػرؾ الجامع ػػة العربي ػػة بت ػػاريخ ( 13تم ػػكز) يكلي ػػك  ،2011بزي ػػارة األم ػػيف الع ػػاـ

لمجامعة العربية د .نبيؿ العربػي إلػى دمشػؽ التقػى خالليػا الػرئيس السػكرم ،كطمػب منػو سػرعة القيػاـ
باإلصالحات السياسية التي تستجيب لممطالب الشعبية المتزايدة كسبيؿ كحيد لضماف كحدة كاستقرار

سكرية ،كالبعد عف الحمكؿ األمنية التي مف المرجح أف تقكد إلى مزيد مف االحتقاف كالعنػؼ (العربػي

يمتقي 14 ،يكليك  :2011نت) كفي أعقاب الزيارة ،قاؿ العربي "ال يممؾ أحد أف يقضي بأف رئيس
دكلة فقد شػرعيتو ،ىػذا أمػر يقػرره الشػعب" ،كىػك األمػر الػذم أثػار سػخط المعارضػة السػكرية كاتيمػكا
الجامعة العربية بمساندة نظاـ األسد (تطكرات مكقؼ :2011/11/18 ،نت) .

كفي ظؿ استمرار عدـ تجاكب النظاـ كتزايد كتيرة العنؼ ناقش مجمس الجامعة عمى مستكل

كزراء الخارجية ،في دكرة غير عادية ،بتاريخ  27آب (أغسطس)  2011التطكرات في سكريا حيث

تػػـ تبنػػي مبػػادرة عربيػػة ترتكػػز إلػػى ح ػكار مػػع المعارضػػة كاصػػالحات سياسػػية كضػػركرة كقػػؼ العنػػؼ
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كاطػػالؽ س ػراح المعتقمػػيف ،كتػػـ تكميػػؼ األمػػيف العػػاـ بزيػػارة أخػػرل لدمشػػؽ لنقػػؿ الطػػرح العربػػي عمػػى

القي ػ ػػادة الس ػ ػػكرية .كعم ػ ػػى ض ػ ػػكء القػػ ػرار ق ػ ػػاـ األم ػ ػػيف الع ػ ػػاـ بزي ػ ػػارة إل ػ ػػى دمش ػ ػػؽ بت ػ ػػاريخ ( 9أيم ػ ػػكؿ)

سػػبتمبر ،2011التقػػى خالليػػا ال ػرئيس السػػكرم بشػػار األسػػد نػػاقالن لػػو المبػػادرة العربيػػة بشػػأف األزمػػة
السػكرية .كالمكقػؼ العربػي الػداعي إلػػى إيجػاد مخػرج سياسػي إلنيػػاء األزمػة ،مطالبػان الػرئيس السػػكرم
عمى أىمية اتخاذ إجراءات فكرية لكضع حد نيائي ألعماؿ العنؼ بكؿ أشػكالو ،كحقػف دمػاء الشػعب

السكرم الشقيؽ ،كضػماف االنتقػاؿ إلػى كضػع يػتـ فيػو تحقيػؽ طمكحػات الشػعب السػكرم فػي التغييػر

كاإلصالح (أبرز محطات المكقؼ :2014/9/7 ،نت).

كاسػ ػػتمرت الجامعػ ػػة العربيػ ػػة متابعتيػ ػػا لممػػػؼ السػػػكرم حي ػػث أصػ ػػدر مجمػ ػػس الجامعػػػة عمػ ػػى

كجو بتشكيؿ لجنػة
المستكل الكزارم في  16تشريف األكؿ (أكتكبر)  2011ق ارره رقـ ( )7435الذم ٌ
عربي ػػة ك ازري ػػة برئاس ػػة رئ ػػيس مجم ػػس ال ػػكزراء القط ػػرم ككزي ػػر خارجي ػػة دكل ػػة قط ػػر ،كعض ػػكية كزراء
خارجية الجزائر كالسكداف كسمطنة عماف كمصر كاألميف العاـ لمجامعػة (انضػمت العػراؽ الحقػان إلػى

ػاء عمػػى طمبيػػا بتػػاريخ  11تش ػريف الثػػاني (نػػكفمبر) 2012؛ عمػػى أف تكػػكف
عضػػكية ىػػذه المجنػػة بنػ ن
ميمة ىػذه المجنػة االتصػاؿ بالقيػادة السػكرية لحػؿ األزمػة السػكرية كطػرح الخطػة العربيػة لحػؿ األزمػة

السكرية .

كمػػع عػػدـ تجػػاكب القيػػادة السػػكرية مػػع الطػػرح العربػػي قػػاـ مجمػػس الجامعػػة بطػػرح خطػػة عمػػؿ

عربيػػة فػػي  30تش ػريف األكؿ (أكتػػكبر)  2011تؤكػػد عمػػى كقػػؼ العنػػؼ كسػػحب اآلليػػات العسػػكرية
كاألسمحة الثقيمة مف المػدف كاألحيػاء السػكنية كالسػماح لممنظمػات كىيئػات اإلغاثػة ككسػائؿ اإلعػالـ،

كم ػػا طالب ػػت بب ػػدء المحادث ػػات ب ػػيف الحككم ػػة الس ػػكرية كق ػػكل المعارض ػػة خ ػػالؿ  15يكم ػػا (محم ػػد،
. )4 :2015/12/1

كفػػي  2تش ػريف الثػػاني (نػػكفمبر)  ،2011كافقػػت الحككمػػة السػػكرية عمػػى خطػػة عمػػؿ جامعػػة

الػػدكؿ التػػي نتجػػت عػػف اجتمػػاع الجامعػػة الػػذم عقػػد فػػي قطػػر فػػي  30تشػريف األكؿ (أكتػػكبر) .فيمػػا

رحػب مجمػس الجامعػػة عمػى المسػػتكل الػػكزارم –فػػي قػ ارره رقػػـ (- (7436بمكافقػػة الحككمػػة السػػكرية
عمػػى خطػػة العمػػؿ العربيػػة التػػي سػػبؽ كأف قػػدمتيا المجنػػة الك ازريػػة العربيػػة بشػػأف سػػكريا ،كأكػػد عمػػى
ضركرة االلتزاـ بالتنفيذ الفكرم كالكامؿ لما جاء فييا مف بنكد.

كبسبب مماطمة النظاـ السكرم كعدـ التزامو بما كرد في خطػة الجامعػة العربيػة اتخػذ مجمػس

الجامعػة عمػى المسػتكل الػػكزارم القػرار رقػـ ( )7438فػي  12تشػريف الثػاني (نػكفمبر)  ،2011الػػذم
قرر بمكجبو تعميؽ مشاركة كفكد الحككمة السكرية في اجتماعات مجمس الجامعة كجميػع المنظمػات
كاألجيزة التابعة ليا إلى حيف قياميا بالتنفيذ الكامؿ لتعيداتيا التي كافقت عمييا بمكجب خطة العمؿ

العربيػػة .كدعػػا الق ػرار المعارضػػة السػػكرية إلػػى تكحيػػد صػػفكفيا كاالجتمػػاع فػػي مقػػر الجامعػػة لالتفػػاؽ
عمػػى رؤيػػة مكحػػدة لممرحمػػة االنتقاليػػة المقبمػػة ،كاتخػػذت الجامعػػة الق ػرار بمكافقػػة  18دكلػػة فػػي حػػيف
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اعترضػػت الػػيمف كلبنػػاف عمػػى القػرار كامتنػػع العػراؽ عػػف التصػػكيت .ككػػاف لتعميػػؽ عضػػكية دكلػػة فػػي

الجامعػػة العربيػػة تػػداعيات كاسػػعة فػػي جميػػع أنحػػاء المنطقػػة .كمػػع ذلػػؾ ،فػػاف ىػػذا التعميػػؽ ،لػػـ يكػػف
األكؿ مػػف نكعػػو .فقػػد تػػـ تعميػػؽ عضػػكية ليبيػػا أيض ػان فػػي جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة فػػي آذار (مػػارس)

 .2011كمػػع ذلػػؾ ،فانػػو بػػالنظر إلػػى العالقػػات المتػػكترة بػػيف معمػػر القػػذافي كالعػػالـ العربػػي كتصػػكر

ليبيا كجزء مف االتحػاد األفريقػي فػي المقػاـ األكؿ ،ظػؿ قػرار الجامعػة تجػاه ليبيػا قػرار رمزيػان إلػى حػد

كبيػػر ،كلػػـ يكػػف مفاجئ ػان مثػػؿ ق ػرار تعميػػؽ عضػػكية سػػكريا (الجامعػػة العربيػػة تعمػػؽ:2011/11/12 ،
نت) .

كما أصدر مجمس الجامعة عمى المستكل الكزارم في  16تشريف الثػاني (نػكفمبر) ،2011

القرار رقـ ( )7439الذم قرر بمكجبو المكافقة عمى مشركع بركتكككؿ بشأف المركز القانكني كميػاـ

المكمٌفػة بػالتحقؽ مػف تنفيػذ بنػكد الخطػة العربيػة .كفػي
بعثة مراقبي جامعة الدكؿ العربية إلى سكريا ،ك ي
 24تشريف الثػاني (نػكفمبر)  ،2011دعػا مجمػس الجامعػة عمػى المسػتكل الػكزارم بمكجػب قػ ارره رقػـ

) )7441الحككمػػة الس ػػكرية إل ػػى التكقيػػع عم ػػى البركتكك ػػكؿ الخ ػػاص بػػالمركز الق ػػانكني كمي ػػاـ بعث ػػة
مراقبػػي الجامعػػة العربيػػة إلػػى سػػكريا .كمػػا دعػػا القػرار الحككمػػة كأطيػػاؼ المعارضػػة السػػكرية إلػػى عقػػد
مؤتمر لمحكار الكطني كفقان لما تضمنتو المبادرة العربية .كمػا أعطػت الحككمػة السػكرية ميمػة  3أيػاـ
لمتكقيػػع عمػػى بركتككػػكؿ إلرسػػاؿ م ػراقبيف عػػرب إلػػى الػػبالد ،كىػػك مػػا أثػػار سػػخطان شػػديدان مػػف جانػػب
الحككمة السكرية ،ثـ تمددت الميمة حتى مساء يكـ  25تشريف الثاني (نكفمبر) .كمع إصرار سػكريا

عمى عدـ التكقيع ،فرضت عمييا الجامعة العربية عقكبات اقتصادية في  27تشريف الثاني (نكفمبر)

 2011مف خالؿ قرارىا عمى المستكل الكزارم الذم يحمؿ رقـ ( ،)7442كالذم قرر بمكجبو أيضػان
منػػع سػػفر كبػػار الشخصػػيات كالمسػػئكليف السػػكرييف إلػػى الػػدكؿ العربيػػة ،كتجميػػد أرصػػدتيـ فػػي الػػدكؿ

العربية ،فضػالن عػف كقػؼ التعامػؿ مػع البنػؾ المركػزم السػكرم (كزراء الخارجيػة العػرب 28 ،نػكفمبر
 :2011نت) .

كيعتبر القرار ( )7438أحد أقكل قػ اررات الجامعػة منػذ تأسيسػيا فػي عػاـ  ،1945فقػد أظيػر

ىذا القرار استعداد الجامعة لمتكيؼ مع مرحمة ما بعد الربيع العربػي ،كأكضػحت الجامعػة أنيػا سػكؼ
تتدخؿ في الشػؤكف الداخميػة لمػدكؿ األعضػاء عنػدما تطمػب منيػا الشػعكب ذلػؾ ،حتػى لػك أف التػدخؿ

ينػػاقض مصػػالح األنظمػػة ،كمػػا ش ػ ٌكؿ قػرار الجامعػػة العربيػػة تطػ ٌػك انر ىام ػان فػػي مسػػار الحػراؾ السػػكرم،

كبأغمبية كبيرة لمتعاطي مع تطكرات الممؼ السكرم.
بي
ٌ
لجية تبني مكقؼ عر ٌ
بأنػو قػرار "غيػر
م في الجامعة العربية يكسؼ أحمد القرار العربػي ٌ
كقد كصؼ المندكب السكر ٌ
التحرؾ الذم عارضػو منػدكباف
أف ىذا
قانكني" كمخالؼ لميثاؽ الجامعة كنظاميا ال
داخمي ،مف قبيؿ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ا
لمزعماء العرب.
قمة ٌ
في االجتماع الكزار ٌ
م لمجامعة في القاىرة ،ال يجكز اتٌخاذه ٌإال باإلجماع في ٌ
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كال بػػد مػػف اإلشػػارة إلػػى أف ميثػػاؽ جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة ال يحتػػكم عمػػى إج ػر و
اء محػ ٌػدد تحػػت
ٌ
ػادة ( )18منػػو ،التػػي
ػص عمػػى الطٌػػرد أك الفصػػؿ فػػي المػ ٌ
ػكية)ٌ ،
مسػ ٌػمى (تعميػػؽ أك تجميػػد العضػ ٌ
لكنػػو نػ ٌ
أم دكلػة ال تقػكـ بكاجبػات ىػػذا الميثػاؽ منفصػمة عػف الجامعػػة،
تقػكؿ ٌ
إف "لمجمػس الجامعػة أف يعتبػػر ٌ

فإف قرار الجامعة األخيػر كػاف
كذلؾ بقرار يصدره بإجماع الدكؿ عدا الدكلة المشار إلييا" .كبالتاليٌ ،
ق ػ ار انر سياس ػػيان ال يخ ػػالؼ بنػػدان كاض ػػحان ف ػػي نظ ػػاـ الجامعػػة كال يرتك ػػز إل ػػى بنػ وػد كاض ػػح (ى ػػؿ الجامع ػػة

العر ٌبية 17 ،نكفمبر  :2011نت) .
أف
كعمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ احت ػكاء ميثػػاؽ الجامعػػة العر ٌبيػة لبنػػد صػريح تجػػاه إجػراء مماثػػؿ اإال ٌ
ػي
ػي عػرؼ أنكاعػان متع ٌػددة مػف إجػراءات التٌعميػؽ كالتٌجميػد ،فػي حالػة كجػكد ر و
أم ع ٌ
ػاـ عربػ ٌ
العمػؿ العرب ٌ
ػكية
جػػارؼ يطالػػب بػػذلؾ كيجعػػؿ الجامعػػة ترتقػػي ككيػػاف فػػكؽ مجمػػكع أعضػػائيا .فقػػد تػ ٌػـ تعميػػؽ عضػ ٌ
السػالـ معيػا ،كمػا
السػادات إلػى إسػرائيؿ كتكقيػع معاىػدة ٌ
مصر عاـ  ،1979إثر زيارة الػرئيس أنػكر ٌ
ػكية العػراؽ عػاـ  1990عنػد اجتياحػو لمككيػت .لكػف اإلجػراء األبػرز فػي مسػار
جمػدت الجامعػة عض ٌ
ٌ
عضكية ليبيػا خػالؿ حػراؾ  17شػباط (فب اريػر)  ،2011كا ازلػة
عمؿ الجامعة العر ٌبية تمثٌؿ في تجميد
ٌ

عيان ككحيػػدان
ػي االنتقػػالي ممػثٌالن شػػر ن
التجميػػد عقػػب انتصػػار الحػراؾ ،كاالعتػراؼ بػػالمجمس الػػكطني الميبػ ٌ
ػإف قػرار الجامعػة تجػاه سػكريا ال ينضػكم تحػت إطػار الفصػؿ أك التٌجميػد،
لم ٌشعب
الميبي .كبالتالي ،ف ٌ
ٌ
ػؽ المشػػاركة فػػي ىيئػػات الجامعػػة حتٌػػى تنفيػػذ بنػػكد
ػرطي بحرمػػاف الكفػػكد السػػكرٌية حػ ٌ
كاٌنمػػا ىػػك قػرار ىشػ ٌ
المبػػادرة العر ٌبيػػة التػػي كافقػػت عمييػػا الحككمػػة السػػكرٌية .فػػالقرار لػػـ يحػػاؾ حتٌػػى اآلف التجربػػة الميبيػػة

أف القرار ( )7438أثار إمكانية
العضكية ،كاحالة
بتجميد
ٌ
ٌ
الرغـ مف ٌ
الممؼ إلى مجمس األمف .كعمى ٌ
المجكء إلى األمـ المتحدة (كليس مجمس األمف) في حالػة عػدـ اسػتجابة الحككمػة السػكرٌية لممطالػب،

النظػػاـ فرصػػة أخػػرل لمتٌ ارجػػع كتطبيػػؽ مػػا طيمػػب منػػو ،كدكف ذلػػؾ
ػإف الق ػرار ( )7439عػػاد كأعطػػى ٌ
فػ ٌ
و
اقتصادية كسياسية (ىؿ الجامعة العر ٌبية :2011 /11/ 17 ،نت).
لعقكبات
سيعرض نفسو
ٌ
ٌ
ثانياً :بعثة المراقبين العرب

أصدر مجمس الجامعة العربية في  16تشريف الثاني (نكفمبر)  ،2011القػرار رقػـ ()7439

بالمكافق ػػة عم ػػى مش ػػركع بركتكك ػػكؿ لبعث ػػة مػ ػراقبيف لم ػػدة ش ػػير قاب ػػؿ لمتمدي ػػد لش ػػير آخ ػػر ،ل ػػـ ترح ػػب
الحككمة السكرية ببركتكككؿ جامعة الدكؿ العربية (المعركؼ أيضا بخطة السالـ) ،بحجة أنو ينتيؾ
السػػيادة السػػكرية ،كلكػػف تحػػت الضػػغكط المت ازيػػدة مػػف دكؿ المنطقػػة كالػػدكؿ الغربيػػة عمػػى حػػد س ػكاء،

اضطرت الحككمة السػكرية فػي نيايػة المطػاؼ إلػى الرضػكخ .كقػد تػـ التكقيػع عمػى البركتككػكؿ الػذم
يس ػػمح ب ػػدخكؿ المػ ػراقبيف الع ػػرب إل ػػى س ػػكرية ف ػػي  19ك ػػانكف األكؿ (ديس ػػمبر)  2011ف ػػي الق ػػاىرة
بكساطة عراقية بعد إجػراء تعػديالت عمػى عمػؿ بعثػة المػراقبيف ،كقػاـ بػالتكقيع عػف الحككمػة السػكرية
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نائػػب كزيػػر الخارجيػػة فيصػػؿ المقػػداد كعػػف الجامعػػة العربيػػة نائػػب األمػػيف العػػاـ أحمػػد بػػف حمػػي فػػي

حضكر األميف العاـ لمجامعة نبيؿ العربي (سوريا تكقع رسميان :2011 /12/ 19 ،نت) .

كمف جانبو أكػد كزيػر الخارجيػة السػكرم كليػد المعمػـ أف التكقيػع تػـ بعػد إجػراء تعػديالت عمػى

عمػػؿ بعثػػة الم ػراقبيف ،كأف الس ػػيادة السػػكرية أصػػبحت مصػػانة ف ػػي ص ػيغة البركتككػػكؿ الػػذم كقعت ػػو

سكريا ،مؤكدان أف دمشؽ سػترحب بمػراقبيف مػف دكؿ عربيػة (سػكريا تكقػع رسػميان:2011 /12/ 19 ،
نت) .

كمػػف ضػػمف بنػػكد البرتككػػكؿ بػػدء المحادثػػات بػػيف المعارضػػة كالحككمػػة ،ككضػػع حػػد لمعنػػؼ،

كسحب القكات السكرية مف المدف كاإلفراج عف السجناء (تقرير رئيس بعثة :2012 /2/ 2 ،نت) .

كفػػي الكقػػت الػػذم رحبػػت فيػػو ركسػػيا كالصػػيف بتػػكلي جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة دكر الكسػػيط بػػدالن

مػػف نقػػؿ المشػػكمة إلػػى مجمػػس األمػػف ،أشػػارت الكاليػػات المتحػػدة كالػػدكؿ األكركبيػػة إلػػى عػػدـ كضػػكح
الرؤيػػة حػػكؿ بعثػػة المػراقبيف مػػف حيػػث األمػػاكف كالمػػدف التػػي سػػكؼ يقكمػػكف بزيارتيػػا ،ككػػذلؾ نكعيػػة

المػراقبيف أنفسػػيـ .كعػػالكة عمػػى ذلػؾ ،أثػػار تعيػػيف محمػػد مصػػطفى الػػدابي رئػػيس بعثػػة جامعػػة الػػدكؿ
العربيػة التػي تحقػػؽ فػي مػدل التػزاـ سػكريا بتنفيػذ خطػػة السػالـ الشػككؾ حػػكؿ مصػداقية البعثػة ،نظػ انر
لشغؿ الدابي منصب قائػد الجػيش السػكداني كضػابط مخػابرات كاتيامػو بػالتكرط فػي جػرائـ حػرب فػي

دارفكر .ككصفت مجمة "فكريف بكليسي" لمسياسة الدكلية ،الدابي بأنو "أسػكأ م ارقػب لحقػكؽ اإلنسػاف"،
معممػػة كصػػفيا بكػػكف الػػدابي نفسػػو كػػاف مسػػؤكالن عػػف إنشػػاء ميميشػػيات "الجانجكيػػد" التػػي ينسػػب إلييػػا

القيػػاـ بعمميػػات تطييػػر عرقػػي فػػي إقمػػيـ دارفػػكر ،مػػا ٌأدل إلػػى إصػػدار المحكمػػة الدكليػػة فػػي تمػػكز
(يكلي ػػك)  ،2008م ػػذكرة تكقي ػػؼ ف ػػي ح ػػؽ الػ ػرئيس الس ػػكداني عم ػػر البش ػػير .كش ػػككت منظم ػػة العف ػػك
أف رئيسيا "ايرتكبت في عيػده انتياكػات صػارخة
الدكلية بمصداقية بعثة الجامعة العر ٌبية ،كخصكصان ٌ
لحقكؽ اإلنساف في السكداف (خكرم 29 ،ديسمبر  :2011نت).
في ظؿ ىذه الظركؼ ،ذىب كفد الجامعة العربية المككف مف  60مراقبان برئاسة الفريؽ أكؿ

محمد أحمد مصطفى الػدابي إلػى دمشػؽ فػي  24كػانكف األكؿ (ديسػمبر)  ،2011كعقػد سمسػمة مػف
االجتماعػػات مػػع كليػػد المعمػػـ كزيػػر الخارجيػػة كالمسػػؤكليف فػػي الحككمػػة السػػكرية ،كالػػذيف أكػػدكا عمػػى

اسػػتعدادىـ لمتعػػاكف التػػاـ مػػع بعثػػة الجامعػػة ،كحرصػػيـ عمػػى إنجػػاح ميمتيػػا ،كتػػذليؿ كافػػة المعكقػػات

التػػي قػػد تكاجييػػا ،كمػػا تػػـ االتفػػاؽ عمػػى الترتيبػػات المكجسػػتية كاألمنيػػة الالزمػػة لمبعثػػة (رئػػيس بعثػػة
المراقبيف :2011/12/27 ،نت) ،ثـ باشػرت البعػث بزيػارة المػدف التػي حػددىا نظػاـ األسػد ،بمػا فػي

ذلؾ مناطؽ االحتجاج ،كدمشؽ كحمص كدرعا كحماة .كما قامت البعثة باالتصػاؿ بكػؿ مػف أنصػار
النظاـ كجماعات المعارضة بشكؿ محدكد كفقان لما سمح بو النظاـ (دحماف :2012/1/13 ،نػت) .
كمع ذلؾ ،فإف تصريحات الدابي حكؿ سكريا زادت مف حدة التكتر بدالن مف تقديـ حمكؿ .فخالفان لمػا
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ذكرتو تقارير جماعػات المعارضػة السػكرية لمككػاالت الدكليػة ،رأل الػدابي أف لػيس ىنػاؾ فػي حمػص
ما يثير المخاكؼ ،مما أثار الشككؾ حكؿ مكضكعية البعثة (كرار :2011/12/29 ،نت) .

ردت الجامعػػة العربيػػة عمػػى ىػػذه االنتقػػادات بأنػػو قػػد يكػػكف ىنػػاؾ بعػػض األخطػػاء فػػي خطػػط

المجنة الكطنية السكرية ،كحثت الجامعػة المػراقبيف عمػى البقػاء فػي سػكريا لفتػرة أطػكؿ .كقكبمػت دعػكة

قطر لنشر قكة حفظ السالـ في سكريا بردكد أفعاؿ قاسية مف جانب الحككمة السكرية ،كما لـ ترحب
بيا دكؿ عربية أخرل فيما أيدتيا تكنس (تكنس تؤيد :2012/9/26 ،نت) .فقد أصرت بعض الدكؿ

العربية بما في ذلؾ الجزائر كمصر أف تحؿ األزمة مف خالؿ الحكار السياسي ،كعارضكا أم اقت ارح
لمتدخؿ العسكرم الذم دعت إليو بعض دكؿ الخميج (بف قفة :2016/12/24 ،نت) .

ظيرت الخالفات في العػالـ العربػي حػكؿ حػؿ القضػية السػكرية أيضػان فػي التقريػر الػذم أعػده

المراقبكف ،كالذم تـ تقديمو لمجامعة في اجتماعيا المغمؽ في  22كانكف األكؿ (يناير)  ،2012كلـ
ييعمػػف رسػػميان .كانتقػػد التقريػػر الحككمػػة السػػكرية لعػػدـ تنفيػػذ البركتككػػكؿ بشػػكؿ كامػػؿ ،كطالػػب التقريػػر
بزيادة عدد المراقبيف كتمديد ميمتيـ .كما كشؼ عف أف بعض الجماعات المسمحة ىاجمػت المبػاني
العامة ،كىك األمر الذم فسره الكثيركف عمػى أف التقريػر حمػؿ كافػة األطػراؼ المسػؤكلية عػف العنػؼ

في البالد (النص الكامؿ :2012/2/14 ،نت).

خمػػػص التقريػ ػػر إلػ ػػى كجػػػكد مقاكمػ ػػة مسػ ػػمحة مناىض ػػة لمنظػ ػػاـ فػػػي س ػػكريا (ال ػػنص الكامػ ػػؿ،

 :2012/2/14نػػت) ،كقػػد أزعػػج ذلػػؾ دكؿ الخمػػيج مث ػؿ السػػعكدية كقطػػر كالتػػي دعػػت إلػػى ت ػػدخؿ

دكلػػي .لػػذلؾ عارضػػت السػػعكدية تمديػػد بعثػػة الم ػراقبيف ،كسػػحبت مراقبييػػا .كأدت ىػػذه الخطػػكة إلػػى

تعزي ػػز الش ػػككؾ المكج ػػكدة بالفع ػػؿ ح ػػكؿ مص ػػداقية البعث ػػة .كبع ػػد الس ػػعكدية س ػػحبت غيرى ػػا م ػػف دكؿ

الخميج مراقبييا أيضػان .كنتيجػة لػذلؾ ،انخفػض حجػـ البعثػة فػي سػكريا إلػى  110م ارقػب فقػط (تمديػد

ميمػػة الم ػراقبيف :2012/1/29 ،نػػت) ،ثػػـ أعمػػف األمػػيف العػػاـ إنيػػاء عمػػؿ بعثػػة الم ػراقبيف فػػي 28
كانكف الثاني (يناير)  ،2012إلى حيف عرض المكضػكع عمػى مجمػس جامعػة الػدكؿ العربيػة ،كذلػؾ

بسػػبب تصػػاعد أعمػػاؿ العنػػؼ كاطػػالؽ النػػار مػػف قبػػؿ النظػػاـ السػػكرم ،كدعػػكة مجمػػس األمػػف إلػػى

إصػػدار ق ػرار بتشػػكيؿ ق ػكات حفػػظ سػػالـ عربيػػة أمميػػة مشػػتركة ،لةش ػراؼ عمػػى تنفيػػذ كقػػؼ إلطػػالؽ
النػػار فػػي سػػكريا (الجامعػػة العربيػػة قػػررت :2012/2/12 ،نػػت) .كفػػي تػػاريخ

12شػػباط (فب اريػػر)

 ،2012قػػدـ محمػػد الػػدابي رئػػيس بعثػػة الم ػراقبيف العػػرب فػػي سػػكريا اسػػتقالتو مػػف منصػػبو التػػي تػػـ

قبكليػػا ،كتزامنػػت اسػػتقالتو مػػع بدايػػة النظػػر فػػي اقت ػراح يناقشػػو كزراء الخارجيػػة العػػرب إلرسػػاؿ بعثػػة
مشػ ػػتركة م ػ ػف الجامعػ ػػة العربيػ ػػة كاألمػ ػػـ المتحػ ػػدة لحفػ ػػظ األمػ ػػف فػ ػػي سػ ػػكريا" (اسػ ػػتقالة رئػ ػػيس بعثػ ػػة،
 :2012/2/12نت).
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ثالثاً :خطة جامعة الدول العربية لمسالم ونقل القضية إلى األمم المتحدة

في االجتماع الذم عقػد فػي  22كػانكف الثػاني (ينػاير)  2012فػي القػاىرة ،طرحػت الجامعػة

خطة السالـ تـ إقرارىا بالقرار رقـ ( ،)7444كىي خطة مماثمة لتمؾ التػي تػـ إعػدادىا لمػيمف ،دعػت
األسد إلى تسميـ السػمطة إلػى نائبػو ،كتشػكيؿ حككمػة كحػدة كطنيػة فػي غضػكف شػيريف ،كدعػت إلػى
عقػػد انتخابػػات مبك ػرة ،باإلضػػافة إلػػى تكميػػؼ األمػػيف العػػاـ بتعيػػيف مبعػػكث خػػاص لمتابعػػة العمميػػة

السياسػػية فػػي سػػكريا (عناصػػر الخطػػة العربيػػة :2012/1/26 ،نػػت) ،لكػػف التطػػكر األخػػر أف القػرار
تضػػمف فػػي فقرتػػو السػػابعة الطمػػب مػػف رئػػيس المجنػػة كاألمػػيف العػػاـ ،إبػػالغ مجمػػس األمػػف لػػدعـ ىػػذه

الخطػػة طبق ػان لق ػ اررات مجمػػس الجامعػػة (عناصػػر الخطػػة العربيػػة :2012/1/26 ،نػػت) .ككػػاف ذلػػؾ
إيذانان بتحكيؿ ممػؼ األزمػة السػكرية إلػى مجمػس األمػف لتحمػؿ مسػؤكلياتو حيػاؿ تحقيػؽ السػمـ كاألمػف

في سكريا ،في ظؿ رفض النظاـ السكرم االستجابة لمطرح العربي خالؿ األشير الماضية.
كأيػػدت الػػدكؿ العربيػػة الخطػػة باسػػتثناء لبنػػاف ،إالا أف عػػدد مػػف الػػدكؿ اختمػػؼ حػػكؿ تقػػديـ أك
عدـ تقديـ الخطة إلى األمـ المتحدة .فػدعمت الج ازئػر خطػة جامعػة الػدكؿ العربيػة كلكنيػا اعترضػت

عمػػى نقميػػا إلػػى مجمػػس األمػػف الػػدكلي ،بحجػػة أنػػو إذا أحيػػؿ الممػػؼ إلػػى مجمػػس األمػػف ،فػإف المسػػألة
ستككف في إطار مبادرات مف الجيات الخارجية (الجامعة العربية ترفع :2012/1/23 ،نت) .

تعكػػس دعػػكة الجامعػػة إلػػى نقػػؿ السػػمطة سػػمميان خركج ػان عػػف السياسػػة التقميدي ػة لمجامعػػة التػػي

تقضي بعدـ التدخؿ ،فقد أشارت جامعة الدكؿ العربية التػي كانػت دائمػان تػدعـ األنظمػة عمػى حسػاب

المكاطنيف المدنييف ،إلى أف التدخؿ في شئكف الدكؿ األعضاء لف يقتصر عمى فرض عقكبات فقط،
بػػؿ سيشػػمؿ أيض ػان تغييػػر األنظمػػة .كرغػػـ أف ىػػذا االتجػػاه السياسػػي الجديػػد لمجامعػػة ال ينسػػجـ مػػع
ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية ،لكف الكقت سيظير مػا إذا كػاف سػيتـ إعػادة النظػر فػي الميثػاؽ ،ككيػؼ

سيؤثر ىذا عمى مستقبؿ جامعة الدكؿ العربية.

كعمى ضكء القرار أرسؿ أميف عاـ جامعة الػدكؿ العربيػة الػدكتكر نبيػؿ العربػي ،كالشػيخ حمػد

بف جاسـ آؿ ثاني رئيس المجنة الك ازرية العربيػة المعنيػة بالكضػع فػي سػكريا رسػالة إلػى األمػيف العػاـ

لألمـ المتحدة باف كي مكف ،طالبان فييا عقد اجتماع لبحث المبادرة العربية األخيرة .كفي ىذه األثناء
أعػد منػػدكبك جامعػة الػػدكؿ العربيػة بالتنسػػيؽ مػع الػػدكؿ الغربيػة مثػػؿ المممكػة المتحػػدة كفرنسػا مشػػركع

قرار لتقديمو إلػى األمػـ المتحػدة ،وعلى ضػكء ذلػؾ قػدمت المغػرب مشػركع القػرار إلػى مجمػس األمػف

ال ػػدكلي ف ػػي  2ش ػػباط (فب اري ػػر)  .2012كأك ػػدت ال ػػدكؿ العربي ػػة كالغربي ػػة خ ػػالؿ االجتماع ػػات دعمي ػػا
لمشػػركع الق ػرار الػػذم اعتبرتػػو ركسػػيا غيػػر مقبػػكؿ ،كمقدمػػة لمتػػدخؿ العسػػكرم الغربػػي كأعربػػت عػػف
قمقي ػػا .كت ػػـ تع ػػديؿ مش ػػركع القػ ػرار الجدي ػػد كأدرج ػػت بع ػػض التغييػ ػرات الت ػػي تري ػػدىا ركس ػػيا؛ فألغ ػػت
التعديالت أم إشارة تدعك الرئيس بشار األسد إلى التنحي عف السمطة ،كمػا أف الػنص الجديػد ألغػى

تمام ػان البنػػد الخػػاص بمنػػع تػػدفؽ األسػػمحة إلػػى سػػكريا كالػػذم أبػػدت ركسػػيا اعت ارضػػات شػػديدة عميػػو.
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كعمى الرغـ مف ىذه الجيكد ،اعترضت الصيف كركسيا عمى إلقاء المكـ فقط عمى بشار األسد بشأف

أعماؿ العنؼ (المغرب يقػدـ مشػركع :2012/2/2 ،نػت) .كفػي  4شػباط (فب اريػر) اسػتخدمت ركسػيا
كالصيف حؽ الفيتك في مجمس األمف الدكلي ضد القرار ،كقكبؿ ىذا الفعؿ باإلدانة الدكلية .ككصفت

الكاليات المتحػدة حػؽ الػنقض الركسػي بالمشػيف ،كشػعرت المممكػة المتحػدة باألسػى التخػاذ مثػؿ ذلػؾ

القػ ػرار .كذك ػػرت الجامع ػػة العربي ػػة أف أي ػػدم ركس ػػيا كالص ػػيف س ػػتككف ممطخ ػػة بال ػػدـ الس ػػكرم بس ػػبب
استخداميما الفيتك (فيتك ركسي كصيني :2012/2/4 ،نت) .

عمى الرغـ مف الجمكد في مجمس األمف ،نقمت قطر كالسعكدية المسألة إلػى الجمعيػة العامػة

لألمػػـ المتحػػدة .كقػػد أداف مشػػركع الق ػرار نظػػاـ األسػػد الػػذم لجػػأ إلػػى اسػػتخداـ العنػػؼ ،كدعػػت األمػػـ

المتحدة إلى دعـ المبادرات العربية فيما يتعمؽ بالشػأف السػكرم ،كتمػت المكافقػة عمػى القػرار مػف قبػؿ
الػػدكؿ األعضػػاء ال ػ ( 137الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ :2012/8/3 ،نػػت)  .كعمػػى الػػرغـ مػػف أف القػرار
غير ممزـ ،فإنو ال يزاؿ ىامان حيث أنو يزيد مف حدة الضغكط الدبمكماسية عمى سكريا.
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المبحث الثالث
التدخالت اإلقميمية والدولية في األزمة السورية
فرضػػت تػػداعيات األزمػػة السػػكرية تباينػػات ميمػػة فػػي المكاقػػؼ اإلقميميػػة كالدكليػػة حػػكؿ طريقػػة
التعامؿ مع األزمة ،ثـ تحكؿ ىذا التبايف إلػى تنػاقض تػاـ ،انعكػس عمػى مسػار األزمػة حتػى كصػمت

إلػى صػراع مفتػكح فػػي الػداخؿ لعبػت فيػػو األطػراؼ اإلقميميػة كالدكليػة دك انر محكريػان فػي تغذيتػو كاطالػػة
أمده لحماية مصالحيا في المنطقة لتشكؿ عائقان أماـ التحرؾ األممي إلنياء األزمة السكرية.

لقػػد تحػػكؿ الح ػراؾ الشػػعبي السػػكرم ضػػد النظػػاـ بفعػػؿ التػػدخالت الخارجيػػة (اإلقميميػػة منيػػا

كالدكلية) إلى أزمة إقميمية تقاذفتيا الدكؿ المحيطة بسػكريا ،كمػف ثػـ إلػى أزمػة عمػى المسػتكل الػدكلي
يتنافس فييا كؿ مف ركسػيا التػي كضػعت كػؿ ثقميػا عمػى األرض السػكرية ،كتػتحكـ بػالقرار السياسػي
الرسمي التابع لمنظاـ السكرم ،كالطرؼ األمريكي الذم يعمؿ عمى تأجيػؿ حػؿ األزمػة ،بينمػا تتنػاحر

الػػدكؿ اإلقميميػػة التابعػػة لكػػؿ مػػف ركسػػيا كالكاليػػات المتحػػدة سػػاعية لحمايػػة أمنيػػا القػػكمي أك تحقيػػؽ
مصالح ليا في سكريا.

كعمػػى ضػػكء ذلػػؾ ،س ػيتناكؿ المبحػػث األط ػراؼ الخارجيػػة اإلقميميػػة كالدكليػػة التػػي أثػػرت عمػػى

مسار الحؿ لألزمة السكرية ،كىي عمى النحك التالي:
أوالً :مسار األطراف الدولية الفاعمة والمؤثرة في سوريا
الدكلي:

كيضػػـ ىػػذا المسػػار الكاليػػات المتحػػدة ،كركسػػيا ،كالصػػيف ،كىمػػا أعضػػاء فػػي مجمػػس األمػػف

 .1الواليات المتحدة
منػػذ تفجػػر األزمػػة السػػكرية فػػي آذار (مػػارس)  2011لػػـ تكػػف كاشػػنطف حريصػػة عمػػى فػػرض

تس ػػكية سياس ػػية سػ ػريعة ،ب ػػؿ كان ػػت األزم ػػة فرص ػػة س ػػانحة لكاش ػػنطف لمعم ػػؿ عمػ ػى إشػ ػراؼ األطػ ػراؼ
الداخمية كاإلقميمية عسكريان كتعميؽ تناقضاتيا السياسػية ،فػاإلدارة األمريكيػة كانػت تشػجع مػف البدايػة
تس ػػميح ق ػػكل المعارض ػػة الس ػػكرية دكف ح ػػدكث أم ت ػػكرط عس ػػكرم مباش ػػر م ػػف جي ػػة ،كايج ػػاد حم ػػكؿ

سياسية كأمنية مف جية أخرل ،كاتضح ىذا عندما دعت كزير الخارجية األمريكية "ىيالرم كمينتكف"
أطراؼ المعارضة إلى عدـ ترؾ السالح أك تسميمو (نصار :2015/10/31 ،نت) .

كما أف مصالح الكاليات المتحدة في المنطقة كانخراطيا في األزمة السكرية تدكر حكؿ جممػة

مف المحاكر؛ أبرزىا :استمرار تدفؽ النفط كالغاز ،كالحفاظ عمى أمف إسرائيؿ كتفكقيا النػكعي ،كمنػع

تقػػدـ نفػػكذ أم طػػرؼ عمػػى النفػػكذ األمريكػػي فػػي المنطقػػة ،كمنػػع تصػػاعد كتكسػػع الن ػزاع اإلقميم ػػي،
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كاسػتمرار عمميػة التسػكية لمقضػية الفمسػطينية ،كمكافحػػة مػا يسػمى بً ػ "اإلرىػاب" (الصػالكف السياسػػي،

 :2015/5/11نت) .

لق ػػد م ػ ٌػر المكق ػػؼ األمريك ػػي بع ػػدد م ػػف التحػ ػكالت خ ػػالؿ األعػ ػكاـ الخمس ػػة م ػػف ت ػػاريخ الحػ ػراؾ
الشػعبي السػكرم ،كمػا تػػاله مػف صػراع مسػمح بػػيف النظػاـ كالمعارضػة ،حيػث ىع ىمػػد إلػى مراقبػة سػػمكؾ

كردات الفعؿ الشعبية ،كسػعى إلػى تشػجيع المعارضػة السػكرية كدفػع بقػكل تػرتبط بػو لقيادتيػا،
النظاـ ٌ
كمػػا شػػجع تركيػػا عمػػى اتخػػاذ مكقػػؼ متقػػدـ كاالبتعػػاد عػػف دكر الكسػػيط فػػي األزمػػة ،ثػػـ اتجػػو المكقػػؼ

األمريكػػي إلػػى تغييػػر التحالفػػات كانشػػاء مجمكعػػات متطرفػػة تقاتػػؿ بعضػػيا بعض ػان ،كاسػػتمرار العمػػؿ
عمػى إضػػعاؼ النظػػاـ ،كىػػك مػػا يعنػػي اسػػتمرار سياسػػة االسػػتنزاؼ الػػداخمي فػػي سػػكريا لجميػػع أطػراؼ

الصراع لصالح إسرائيؿ ،بعد التخمص مف األسمحة الكيميائية السكرية التي كانت تشػكؿ خطػ انر عمػى

حمفاء الكاليات المتحدة في المنطقة ،كخاصةن إسرائيؿ.

ظؿ المكقؼ األمريكي متردد بيف الرغبة في عدـ التػدخؿ كذلػؾ لخبػرة العشػر سػنكات األخيػرة

فػػي التػػدخؿ العسػػكرم الخػػارجي فػػي أفغانسػػتاف كالعػراؽ كالتػػدخؿ فػػي ليبيػػا ،شػػجعت الكاليػػات المتحػػدة
عمػػى العمػػؿ فػػي إطػػار منظكمػػة إقميميػػة كدكليػػة أكثػػر تعاكن ػان .ىػػذا بجانػػب الخػػكؼ مػػف اتسػػاع نطػػاؽ

األزمػػة ف ػػي حالػػة الت ػػدخؿ العسػػكرم ال ػػذم يب ػػدك الحػػؿ الكحي ػػد لكنػػو األص ػػعب ،خاصػػة إذا أخ ػػذ ف ػػي
االعتب ػػار األطػ ػراؼ اإلقميمي ػػة كالدكلي ػػة الت ػػي تص ػػطؼ بجان ػػب النظ ػػاـ الس ػػكرم ،كاس ػػتعدادىا إلش ػػعاؿ
المنطقػػة بأسػػرىا ،كاحتمػػاؿ لجػػكء النظػػاـ السػػكرم إلػػى اسػػتخداـ ترسػػانة أسػػمحتو الكيماكيػػة كالبيكلكجيػػة
كتأثير ذلؾ عمى االستقرار اإلقميمي كالعالمي .باإلضافة إلى افتقاد الحالة السكرية لمكثير مف شركط
السيناريك الميبي ،خاصة غياب التكافؽ الدكلي حكؿ تغيير نظاـ بشار .كذلؾ تبقػى الكاليػات المتحػدة
غير مستعدة لتدخؿ خارج إطار الشرعية الدكلية ،كغير مستعدة لتحمؿ تكمفتو السياسية كاالقتصادية

(عمكم )28-23 :2013 ،لذلؾ؛ ارتأت التدخؿ بشكؿ غير مباشر عبر مشاركة األطراؼ اإلقميمية
المتفقة مع الكاليات المتحدة في رؤيتيا لألزمة ،مف خالؿ العمؿ عمى تنظيـ صػفكؼ المعارضػة فػي

الػػداخؿ كالخػػارج ،كتزكيػػد المتمػػرديف السػػكرييف بالسػػالح كالتػػدريب كالمعمكمػػات االسػػتخبارية ،كاعطػػاء
أكلكيػػة لتقػػديـ مسػاعدات لالنتفاضػػة ،مثػػؿ :تقػػديـ المسػػاعدات اإلنسػػانية كاالقتصػػادية كالتػػدريب الفنػػي
كالقانكني ،كدعـ كبناء قطاع األمف كاإلدارة المحمية لتفادل فكضػى مػا بعػد سػقكط النظػاـ ،كالتضػيؽ

عمى الجماعات الجيادية األجانب المحسكبيف عمى تنظيـ القاعدة (عرفات. )22-17 :2013 ،

كما شجعت الكاليات المتحدة تشكيؿ (االئتالؼ الكطني لقكل الثكرة كالمعارضة السػكرية) فػي

 11تشريف الثاني (نكفمبر)  ،2012كاالعتراؼ بو مف جانبيا كممثؿ لمشعب السكرم ،كتشجيع دكؿ
كثيرة عمى االعتراؼ بو .كمػا باركػت الكاليػات المتحػدة تشػكيؿ (القيػادة المشػتركة لممجػالس العسػكرية

الثكرية) في نفس الكقت الذم كضعت فيو (جبية النصرة) عمى قائمة اإلرىاب.
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كأعمنػػت كاشػػنطف أف أم محاكلػػة مػػف جانػػب الػرئيس السػػكرم بشػػار األسػػد السػػتخداـ السػػالح

الكيماكم سيعرضو لضػربة عسػكرية أمريكيػة ،باعتبػار اسػتخدامو يمثػؿ خػط أحمػر ال يجػب االقتػراب
منو .كلذلؾ جاء استخداـ نظػاـ بشػار لمسػالح الكيمػاكم فػي منطقػة الغكطػة فػي  21آب (أغسػطس)

 ،2013تجػػاك انز لمخػػط األحمػػر األمريكػػي الػػذم أسػػفر عػػف مقتػػؿ مػػا يقػػرب مػػف  1400ضػػحية مػػف

الم ػػدنييف (مكس ػػى ،)120 :2013 ،كى ػػذا دف ػػع بالكالي ػػات المتح ػػدة إل ػػى التص ػػعيد كالتيدي ػػد بض ػ ػربة
عسكرية محدكدة ،لمحاسبة النظاـ السكرم عمى استخدامو لمسالح الكيماكم ،كلخفض قػدرات النظػاـ

السكرم عمى القياـ بيجمات كيماكية أخرل ،كما عممت الكاليػات المتحػدة عمػى حشػد تأييػد كمشػاركة
دكلية لتكجيو ضربة عسكرية لمنظاـ السكرم عمى المستكل الدكلي.

كف ػػى أكج التص ػػعيد األمريك ػػي ض ػػد النظ ػػاـ الس ػػكرم ج ػػاءت المب ػػادرة الركس ػػية لن ػػزع السػ ػالح

الكيمػاكم السػػكرم ،بعػد تمميحػػات مػف مسػػئكليف أمريكػاف عمػػى أرسػيـ كزيػػر الخارجيػة األمريكػػي جػػكف
كيػػرم فػػي  9أيم ػػكؿ (سػػبتمبر)  ،2013ح ػػكؿ مػػا يمكػػف أف يفعم ػػو ال ػرئيس الس ػػكرم لتجنػػب الضػػربة
العسكرية المحتممة بتسميـ كؿ أسمحتو الكيماكية لممجتمع الدكلي (أبك القاسـ. )113 :2013 ،

كعمػػى ضػػكء ذلػػؾ ،جػػاءت المبػػادرة الركسػػية لنػػزع السػػالح الكيمػػاكم السػػكرم ،كالقػػت المبػػادرة

الركسػػية تأييػػد مػػف جانػػب ال ػرئيس األسػػد ،كال ػرئيس األمريكػػي؛ كلػػذلؾ اتفػػؽ كزيػػرم خارجيػػة الكاليػػات

المتحدة كركسيا جكف كيرم كسيرجى الفركؼ في جنيؼ في  12أيمكؿ (سبتمبر) عمى تنفيذ المبادرة
الركسية التي نصت عمى (أبك القاسـ: )114 :2013 ،
 -انضماـ دمشؽ إلى معاىدة حظر األسمحة الكيماكية.

 إفصاح دمشؽ عف حجـ كمكاقع أسمحتيا الكيماكية كمصانعيا. -أف يتاح لمفتشي حظر األسمحة الكيماكية التحقؽ مف ذلؾ.

 تحديد كيفية تدمير األسمحة الكيماكية بالتعاكف مع المفتشيف الدكلييف. كفى حالة امتناع النظاـ السكرم عف االلتزاـ بيذا االتفاؽ تصدر في حقو عقكبات دكلية مفمجمس األمف بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة.

كنالحػػظ أف ىػػذه المبػػادرة أتاحػػت لم ػرئيس أكبامػػا أف يبتعػػد عػػف التػػكرط فػػي المػػأزؽ السػػكرم،

كيتجنػػب تػػداعيات محتممػػة لتكسػػع الضػربة العسػػكرية لحػػرب كاسػػعة ،ككػػذلؾ غيػػاب دعػػـ الػرأم العػػاـ
األمريكػػي كتػػردد الكػػكنجرس .كبالتػػالي كفػػرت المبػػادرة ألكبامػػا فرصػػة انتصػػار دبمكماسػػي أمػػاـ العػػالـ
يتيح لو عدـ تكجيو ضربة لسكريا ،كفى نفس الكقت إجبار النظاـ السكرم عمػى التخمػي عػف السػالح

الكيماكم.

انتقؿ المكقؼ األمريكي بعد خمسة أعكاـ مف األزمة السكرية كبعد التدخؿ الركسي العسػكرم

إلى إمكانية التفاىـ مع النظاـ القائـ بتعديؿ سمككو كخفض قدراتو العسكرية كاستقطاب سياسػة إيػراف

اإلقميمية كالدكليػة مػف خػالؿ الحػكافز ،بػدالن مػف المطالبػة بتنحػي الػرئيس السػكرم مػف الحكػـ كالتكافػؽ
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عمػى محاربػػة تنظػيـ الدكلػػة (داعػش) الػػذم بػدء يتكغػػؿ كيسػيطر عمػػى مسػاحات مػػف األ ارضػي الدكلػػة

السكرية (عمكم. )49-44 :2012 ،

فالدبمكماسػػية األمريكيػػة أكػػدت عم ػى أكلكيػػة المسػػار السياسػػي ،فجػػاء تص ػريح كزيػػر الخارجيػػة

األمريك ػػي ج ػػكف كي ػػرم ف ػػي نيس ػػاف (أبري ػػؿ)  ،2015عمػ ػى أف الح ػػؿ ف ػػي س ػػكريا يتطم ػػب ف ػػي نياي ػػة
المطاؼ التفاكض مع الرئيس بشار األسد (غندكر :2015/8/6 ،نت) .

كىكػذا ،تبقػي الكاليػػات المتحػػدة مكقفيػػا المػػتحفظ ،مػػا دامػػت األزمػػة بقيػػت فػػي نطاقيػػا الػػداخمي

دكف دعـ فعمي لمحسـ ،فسكريا التػي ال تكجػد فييػا مصػالح حيكيػة لمكاليػات المتحػدة لػف تمثػؿ مشػكمة
حقيقية ليػا فػي حػاؿ طػاؿ عمػر األزمػة أك حتػى بقػاء ىػذا النظػاـ ،بجسػـ سياسػي مضػطرب كمنعػزؿ

عف منطقتو العربية ،كما ٌأنو غير قادر عمى الدخكؿ بمكاجية مع إسرائيؿ لعدة سنكات عمى األقؿ.
 .2روسيا

تعتبر سكريا بالنسبة لركسيا مػف أىػـ الػدكؿ التػي تكجػد فػي الشػرؽ األكسػط ،حيػث إنيػا لػدييا
أىمية استراتيجية بالنسبة ليا ،كتتمثؿ ىذه األىميػة فػي كجػكد قاعػدة طرطػكس البحريػة السػكرية التػي
تستخدميا القكات البحرية الركسية كالتي تعتبر قاعدة التمكيف الكحيدة لألسػطكؿ الركسػي فػي منطقػة

البحر المتكسػط (ترينػي ،أبريػؿ  :2013نػت)  .كمػا أف ال تقتصػر أىميػة سػكريا بالنسػبة لركسػيا مػف

الناحيػػة االسػػتراتيجية فقػػط ،مػػف خػػالؿ مػػا تػػكفره ليػػا مػػف حضػػكر عمػػى س ػكاحؿ البحػػر المتكسػػط ،بػػؿ
ىنػػاؾ اعتبػػارات أخػػرل تجعػػؿ ليػػا أىميػػة كبػػرل لػػدل ركسػػيا ،مػػف حيػػث أف ركسػػيا ىػػي جيػػة التسػػميح
األكلػػى بالنسػػبة لسػػكريا ،كتعتبػػر سػػكريا الدكلػػة العربيػػة الكحيػػدة التػػي ال ت ػزاؿ بنيتيػػا العسػػكرية ش ػرقية

التسميح بصكرة قد تأكد تككف كمية ،كىذا عمى خالؼ ما حدث في مصػر التػي اتجيػت إلػى التسػميح
الغربي في سبعينيات القرف العشريف (الشيخ. )8 :2011 ،

كمػػا أنػػو عمػػى مػػدل العشػػر سػػنكات الماضػػية ،عممػػت ركسػػيا عمػػى إعػػادة بنػػاء عالقاتيػػا مػػع

حمفائيا التقميدييف كفى مقدمتيـ سكريا ،باإلضافة إلى حمفاء جػدد مثػؿ دكؿ الخمػيج كاألردف ،كمػا أف
ركسيا ال تسعى إلى تحقيؽ مكاسب سياسية ،أك ممارسة دكر أمنى أك عسػكرم ،كانمػا تسػعى إلػى

شػراكة اسػػتراتيجية بػػالمعنى االقتصػػادم كالتقنػػي ذات عائػػد اقتصػػادم مباشػػر لركسػػيا ،كتنميػة حقيقيػة
لحمفائيا؛ كبالتالي أصبح لركسيا مصالح تسعى لتحقيقيا كالتي تتمثؿ في التعاكف العسكرم كالتعاكف
التقني كالطاقة ،كلكػف سػرعاف مػا اسػتطاعت ركسػيا إعػادة ترتيػب عالقتيػا مػع حمفاءىػا كالتػي أخػدت
منيا كقت كجيد كبير إلجراء العديد مف الزيارات المتتالية ،إالا أف األمكر لـ تستقر عمى حاليا حتى

قامت الحراكات العربية التي قامت في تكنس كمصر كليبيا كالجزائر كسكريا ،مما فرض عمى ركسيا
العديد مف التحػديات مػف خػالؿ أف ىػذه الح اركػات قػد تعمػؿ عمػى تقميػؿ العػداء بػيف ليبيػا كسػكريا مػع

كخاصػػة
الكاليػػات المتحػػدة كىػػذا لػػيس فػػي صػػالح ركسػػيا ،ممػػا جعميػػا تتػػدخؿ لتحديػػد مكقفيػػا كدكرىػػا
ن
مكقفيا مف الحراؾ السكرم (أبك القاسـ :2015 /11/ 18 ،نت) .
931

لذلؾ تعتبر األزمة السكرية ىي القضية األكلى بالرعاية في السياسة الخارجية الركسية كذلػؾ

لع ػػدة اعتب ػػارات ،ألف األزم ػػة الس ػػكرية أص ػػبحت بالنس ػػبة لركس ػػيا مس ػػألة مص ػػيرية بالنس ػػبة لسياس ػػتيا
الخارجية في المنطقة كمصداقيتيا أماـ العالـ ،كأف حؿ األزمة السػكرية سػيحدد بدرجػة كبيػرة مسػتقبؿ

دكليػان فػػي التعامػػؿ مػػع
المنطقػػة ،كتكازنػػات القػػكل فييػػا ،كرغبػػة ركسػػيا فػػي عػػدـ تكػرار مػػا تعتبػره خطػأن ن
الحالة الميبية .كما إف ركسيا لـ تنتظر لمعرفة نتائج االنتفاضات الشعبية في سكريا ،بؿ سارعت في
تحدي ػػد مكق ػػؼ م ػػف ى ػػذه األزم ػػة ،حي ػػث أظي ػػرت دعمػ ػان كبيػ ػ انر لنظ ػػاـ األس ػػد م ػػف الناحي ػػة االقتص ػػادية
كالسياسػػية كالعسػػكرية ،كرفضػػت ركسػػيا الػػدعكة التػػي نػػادل بيػػا ال ػرئيس األمريكػػي أكبامػػا ،ككػػاثريف
أيشتكف المفكضة العميا لشئكف السياسة الخارجية كاألمف في االتحاد األكركبي لتنحى األسد (حسيف،

 :2014/4/11نت) .

كمػػا كال تػزاؿ ركسػػيا ليػػا دكر ميػػـ بصػػفتيا عضػػك دائػػـ فػػي مجمػػس األمػػف ،حيػػث أنيػػا منعػػت

المبادرات الغريبة المتكررة إلصدار قرار مف مجمس األمف الدكلي يديف سكريا الستخداـ العنػؼ ضػد

المتظػػاىريف ،كأكػػدت مكسػػكك أنيػػا ال تفضػػؿ حػػؿ األزمػػة السػػكرية عػػف طريػػؽ فػػرض عقكبػػات عمػػى
دمشؽ ،كحذرت مف التدخؿ الخارجي في سكريا ألنو ال يؤدل إالا لمزيد مف العنػؼ كقػد يشػعؿ حػرب
أىمية ،كأف تعطى األكلكية لمكسػائؿ الدبمكماسػية كالسياسػية ،كأشػار كزيػر الخارجيػة الركسػية الفػركؼ

إلػػى أف سػػكريا مػػف أىػػـ الػػدكؿ فػػي الشػػرؽ األكسػػط ،كأف زعزعػػة االسػػتقرار ىنػػاؾ سػػتككف ل ػو عكاقػػب
كخيمة في مناطؽ بعيدة جدان عف سكريا (الشيخ :2015/10/30 ،نت) .
أ -أسباب ودوافع التدخل الروسي بشأن األزمة السورية

يكجد مجمكعة مف األسباب كالمبررات التي جعمت ركسيا تجرل ىذه النقمة النكعية في دكرىا
بشأف األزمة السكرية ،كاف أبرزىا:

 إدراؾ ركسيا لحجـ الخسائر التي تعرض ليا النظاـ السكرم ،مقابؿ مكاسب تحرزىػا المعارضػةالتي باتػت تسػيطر عمػى منػاطؽ كمػدف اسػتراتيجية سػكاء فػي الشػماؿ أك الجنػكب ،كبػات النظػاـ

مسػػيط انر عمػػى منػػاطؽ محػػدكدة فػػي الكسػػط ،كىػػي المنػػاطؽ الممتػػدة مػػف السػػاحؿ إلػػى العاصػػمة

دمشؽ مرك انر بحمص كحماة .ىذه المعطيات قػد تشػير إلػى اقتػراب نيايػة نظػاـ األسػد ،مػا يعنػى
أف ركسػػيا باتػػت قريبػػة مػػف فقػػداف كرقػػة الضػػغط السػػكرية عمػػى المصػػالح األمريكيػػة كالغربيػػة فػػي

شرؽ البحر المتكسط .كعمى ضكء ذلؾ ،أدركػت ركسػيا مخػاطر المحظػة ،كأعمنػت عػف تكاجػدىا
فػػي البحػػر المتكسػػط عبػػر منػػاكرات كتػػدريبات عسػػكرية ستسػػتغرؽ فتػرة طكيمػػة؛ كنػػكع مػػف إثبػػات

الحضكر الدكلي باعتبارىا فاعؿ ال يمكف إغفالو ،بػؿ كبإمكانػو صػياغة حػؿ سياسػي لألزمػة إذا
ما ضمف اعترافان إقميميان كدكليان بمصالحو السكرية (أحمد :2015/10/12 ،نت).
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 كقػػد اسػػتيدفت ركسػػيا مػػف تكاجػػدىا العسػػكرم عمػػى السػػاحؿ السػػكرم تعزيػػز فػػرص تفاكضػػيا مػػعكاشنطف ليس في الممؼ السكرم فقط ،كلكف أيضان في كافة الممفػات الخالفيػة خاصػة تمػؾ التػي

مثال.
في الجكار الركسي المباشر كتضغط فييا كاشنطف بقكة كأزمة أككرانيا ن

 مخاكؼ ركسيا مف استبعادىا عند إعادة رسـ خريطة المصالح االستراتيجية في منطقة المشرؽالعربي كبالتحديػد فػي سػكريا عمػى المػدل المنظػكر ،ال سػيما بعػد االتفػاؽ اإلي ارنػي النػككم ،فمػف

كجية النظر الركسية فإف حالة الصمت اإليرانية تجاه الممؼ السكرم في اآلكنة األخيرة ما ىي
إالا ترجمة كاقعية لنتائج االتفاؽ النككم ،خاصة بعد أف أعمنت طيراف عف قبكليا الجمكس عمى
طاكلة الحكار مع "أم طرؼ" حكؿ سكريا ،فػي إشػارة ضػمنية إلػى الكاليػات المتحػدة كالسػعكدية،

كىك ما اعتبرتو ركسيا مؤش انر عمى اتجاه طيراف لمتقػارب مػع الكاليػات المتحػدة كالغػرب ،كمػا قػد
يعنيو ذلػؾ مػف "صػفقات محتممػة" داخػؿ سػكريا قػد تقصػى المصػالح الركسػية؛ كالتػي مػف أبرزىػا

تأىيؿ ميناء طرطكس ليككف قاعدة عسكرية ركسية تنفيذان لالتفاؽ المكقع بيف الدكلتيف منذ عػاـ

 ،2008كصفقات الغاز كالنفط المبرمة بيف الحككمة السػكرية كشػركات الػنفط الركسػية ،ككػذلؾ
صػفقات السػالح (تػداعيات كآثػػار التػدخؿ :2015/10/28 ،نػت) .إضػػافة إلػى مسػاعدة النظػػاـ
فػػي تأسػػيس مطػػار عسػػكرم بػػالقرب مػػف مطػػار الالذقيػػة المػػدني ،كبػػدء العمػػؿ فػػي إقامػػة قاعػػدة

عسكرية ركسية في مطار حميميـ عمى بعد  22كيمكمت انر جنكب مدينة الالذقيػة ،باإلضػافة إلػى

ذلػػؾ تخشػػى ركسػػيا أف تكػػكف حصػػيمة مكاسػػبيا فػػي الكضػػع الجديػػد ال تتناسػػب كجيكدىػػا ط ػكاؿ
السنكات الماضػية فػي دعػـ كتسػميح النظػاـ السػكرم ،كحمايتػو مػف كافػة أشػكاؿ اإلدانػة القانكنيػة

كالسياسية في مجمػس األمػف عبػر اسػتخداميا لمفيتػك تجػاه أم قػرار ضػده .ىػذه المخػاكؼ دفعػت

مكسػػكك إلػػى التكاجػػد الفعمػػي العسػػكرم فػػي منػػاطؽ نفكذىػػا السػػكرية ،لػػتعمف لكافػػة أطػراؼ األزمػػة
بمػػا فػػييـ الحميػػؼ اإلي ارنػػي أنيػػا فاعػػؿ رئيسػػي فػػي عمميػػة تقاسػػـ المصػػالح ىنػػاؾ ،كأنيػػا فاعػػؿ

رئيسي عمى طاكلة مفاكضات الحػؿ النيػائي المحتمػؿ لألزمػة (مطػار حميمػيـ:2015/9/16 ،

نت).

 -رغبة ركسيا في إعادة تأىيؿ نظاـ األسد عسكريان كاقتصاديان طالمػا قػررت التمسػؾ بكرقػة النظػاـ

كاعادة تفعيميا مرة أخرل؛ فعممية التأىيؿ تمكف النظاـ مف إحكاـ السيطرة عمى ما تبقػى لػو مػف

أ ارضػػي ،كى ػي مػػا أطمػػؽ عمييػػا مصػػطمح "سػػكريا المفيػػدة" ،أم المنػػاطؽ التػػي ال ت ػزاؿ خاضػػعة
لسيطرة النظاـ كبيا حاضنات شعبية مكالية لو ،كال يستطيع النظاـ االستمرار في السيطرة عمػى

ىذه المناطؽ بإمكانياتو العسكرية كاالقتصادية المتنكمة نتيجة الستنزافيا في مكاجيػة المعارضػة
المسمحة ،إالا عبر إعادة ضخ مساعدات تمكنو مف البقاء (حاتـ :2015 /10/1 ،نت).

 رغبػػة ركسػػيا فػػي مكاجيػػة العزلػػة الغربيػػة كالضػػغكطات المفركض ػة عميػػو فػػي السػػنكات األخي ػرة،حيث إف تكاجد ركسيا مجددان في سكريا يعكس أنيا ليست مجرد قػكة إقميميػة فػي أكركبػا الشػرقية
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كمنطقػػة القطػػب الشػػمالي فقػػط ،كلكنيػػا أيضػان فاعػػؿ دكلػػي قػػادر عمػػى نشػػر قد ارتػػو العسػػكرية فػػي
منػػاطؽ أخػػرل بالعػػالـ .كبالتػػالي ،تحػػاكؿ مكسػػكك بيػػذه الخطػػكة تخفيػػؼ الضػػغكط التػػي تمارسػػيا
عمييا الكاليات المتحدة في مناطؽ الجكار الجغرافي الركسي المباشر كمنيا أككرانيا ،كذلؾ عبر

ضػػغط ركسػػي مقابػػؿ فػػي منػػاطؽ تمثػػؿ أىميػػة اسػػتراتيجية لػػةدارة األمريكيػػة فػػي منطقػػة الشػػرؽ

األكسػػط ،بم ػػا ييمكني ػػا م ػػف فػػتح حػ ػكار مباش ػػر تج ػػاه جميػػع القض ػػايا عب ػػر التف ػػاكض كالمقايض ػػة

(عاطؼ :2015/12/13 ،نت).

 سعي مكسكك إلى إعادة شػبكة تحالفاتيػا اإلقميميػة فػي الشػرؽ األكسػط كالتػي كانػت قائمػة إبػافالحرب الباردة قبؿ أف تفقدىا منذ عقكد (مدكخ.)51 :2014 ،

 -ممارسة ضغكط مباشرة عمى الكاليات المتحدة كبعػض القػكل اإلقميميػة كفػي مقػدمتيا السػعكدية،

كاقنػػاعيـ بالصػػيغة الركسػػية المتصػػكرة لحػػؿ القضػػية السػػكرية ،كيػػدكر مضػػمكنيا حػػكؿ تأسػػيس

حككمػػة انتقاليػػة فػػي سػػكريا يكػػكف ال ػرئيس بشػػار األسػػد جػػزءان منيػػا لمكاجيػػة مخػػاطر كتيديػػدات
تنظيـ الدكلة (مدكخ.)52 :2014 ،

 منع التحالؼ الدكلي بقيػادة الكاليػات المتحػدة مػف القيػاـ بأيػة خطػكات مػف شػأنيا تحديػد "منػاطؽمحررة" في سكرم ،كفرض حظر جكم عمييا ،حيث أكد نائب كزير الخارجية الركسي كمبعكث

الػرئيس الركسػي إلػى الشػرؽ األكسػط كأفريقيػا بكغػدانكؼ :أف ركسػيا تػرفض إقامػة منطقػة حظػر
ػاء عمػ ػػى اقت ػ ػراح تركيػ ػػا ،يمعم ػ ػالن ذلػ ػػؾ بضػ ػػركرة احت ػ ػراـ سػ ػػيادة الػ ػػدكؿ (عػ ػػاطؼ،
جػ ػػكم فييػ ػػا بنػ ػ ن
 :2015/12/13نت).
 تخكؼ ركسيا مف ارتدادات العناصر المتشددة المقاتمة في سكريا إلى األراضي الركسػية ،كالتػيينحدر العديد منيا مف جميكريات آسيا الكسطى التي كانت تابعة لالتحاد السكفيتي سابقان ،ىنػا
تأتى أىمية القرب الجغرافي السػكرم مػف ركسػيا ،مػا يجعػؿ الحسػابات الركسػية مختمفػة إلػى حػد

كبي ػػر ع ػػف الحس ػػابات األمريكي ػػة كالغربي ػػة عن ػػد تقي ػػيـ المخ ػػاطر الناتج ػػة ع ػػف كج ػػكد التنظيم ػػات

المتشػػددة ف ػػي األ ارضػػي الس ػػكرية كفػػى مق ػػدمتيا تنظػػيـ داع ػػش (عب ػد الحم ػػيـ:2015/10/15 ،
نت).

ب -الدعم العسكري الروسي لمنظام السوري
قررت ركسيا ،التدخؿ بقكة في تمؾ األزمة ،بعد إعالف الكرمميف منح الرئيس فالديميػر بػكتيف

تفكيضػػا بنشػػر قػكات عسػػكرية فػػي سػػكريا ،كفػػي خطػػكة غيػػر مسػػبكقة رفعػػت ركسػػيا مػػف دعميػػا لنظػػاـ
بشار األسد مف المستكل السياسي كالدبمكماسي إلى المستكل العسكرم كاألمني الكاسع ،كىك ما مثؿ
نقمػػة نكعيػػة لػػدكرىا فػػي إدارة الصػراع السػػكرم؛ حيػػث أعمنػػت ركسػػيا أف كجكدىػػا العسػػكرم فػػي سػػكريا

جػػاء اسػػتجابة لطمػػب الػرئيس بشػار األسػػد بيػػدؼ مكاجيػػة خطػػر تنظػػيـ داعػػش (لمػػاذا تغيػػر السػػمكؾ،
 :2016/9/30نت).
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ككػاف الػرئيس بػكتيف قػد أعػػرب عػف رغبػة بػػالده فػي مكاجيػػة تنظػيـ داعػش فػػي سػكريا ،داعيػان

لتشكيؿ تحالؼ حقيقي (سكرم ،عراقي ،إيراني ،ركسي) متيما الكاليات المتحدة كدكؿ الغرب "بتغذية
اإلرىاب" .ككاف الزعيماف بكتيف كنظيره األمريكي أكباما عقػدا اجتماعػان ،كاتفقػا عمػى إجػراء مناقشػات
لجيشي البمديف بشأف عمميات محتممة في سكريا ،كلكنيما اختمفا بشأف مستقبؿ الرئيس األسد.

فػػي ىػػذا السػػياؽ أقػػدمت ركسػػيا عمػػى تزكيػػد النظػػاـ السػػكرم بطػػائرات مقاتمػػة ،كدبابػػات "تػػي

 ،"90كمػ ػػدافع ىػ ػػاكتزر ،كمعػ ػػدات كأسػ ػػمحة عسػ ػػكرية نكعيػ ػػة ،كمجمكعػ ػػة مػ ػػف الخب ػ ػراء العسػ ػػكرييف،
باإلضافة لمتكاجد العسكرم الفعمي عمػى األرض بقػكة عسػكرية مػف جنػكد البحريػة الركسػية فػي مدينػة
الالذقيػػة معقػػؿ الطائفػػة العمكيػػة التػػي تمثػػؿ الحاضػػنة الشػػعبية لمنظػػاـ كمنطقػػة تمركػػز قكاتػػو العسػػكرية

(عبد الحميـ :2015/10/15 ،نت).
 .3الصين

يتضح المكقؼ الصيني مف األزمة السكرية كالذم تجمٌػى بتبنػي الفيتػك مػرتيف (مػع ركسػيا) ال

يتعمػػؽ مبػػدئيان بالعالقػػة السػػكرية الصػػينية المباش ػرة ،التػػي ال يػػركف ٌأنػػو يمكػػف اعتبارىػػا "اسػػتراتيجية"
إف مشػػكالت أخػػرل -غيػػر األزمػػة السػػكرية -تػػدكر بػػيف القػػكل الكبػػرل كمػػف
بالمقػػاييس التقميديػػة ،بػػؿ ٌ

بيني ػػا الص ػػيف انعكس ػػت عم ػػى المش ػػيد الس ػػكرم ،يمك ػػف أف تس ػػاىـ ف ػػي قػ ػراءة ى ػػذا المكق ػػؼ (مكس ػػى،

)116-114 :2013

فالعالقة بيف الصيف كركسيا (العامؿ األبرز في األزمػة السػكرية) تأخػذ بعػدان اسػتراتيجيان ميمػان

بالنسػػبة لمصػػيف ،فباإلضػػافة إلػػى أف الػػدكلتيف تشػػتركاف فػػي حػػدكد سياسػػية يصػػؿ طكليػػا إلػػى 3483

ػإف كجػػكد مصػػالح
كيمػػك مت ػ انر ،كأثػػر كحػػدة المكقػػؼ عمػػى تػػأميف مصػػالح الػػدكلتيف مػػف ىػػذه الناحيػػة ،فػ ٌ
اقتصادية مشتركة بينيما ميمة لمدكلتيف يعزز أيضان مف فرص التنسيؽ عمى المسرح الدكلي.
ػإف إيػراف حاضػرة فػػي اسػػتراتيجية الصػػيف الدكليػػة ،فػػإيراف تعػػد ثػػاني أىػػـ مػػكرد لمػػنفط
كاقميميػان فػ ٌ
معػا فػي اسػػتراتيجية إحيػاء طريػؽ الحريػػر (العالقػات الركسػية الصػػينية،
لمصػيف ،كمػا أنيمػا تشػػتركاف ن
شبكة المعرفة :نت).

كيعتبػػر المكقػػؼ الصػػيني الػػداعـ لنظػػاـ ال ػرئيس السػػكرم بشػػار األسػػد ،يمثػػؿ أحػػد ردكد الفعػػؿ

المباشرة عمى اإلعالف األميركي عف تحػكؿ فػي االسػتراتيجية األمريكيػة نحػك منطقػة المحػيط اليػادئ

اآلس ػػيكية كى ػػي منطق ػػة تن ػػامي النف ػػكذ الص ػػيني ،كى ػػك م ػػا يعن ػػي كج ػػكد تػ ػكتر ب ػػيف الطػ ػرفيف ف ػػي ى ػػذه

المنطقػة ،ممػػا يجعػؿ الصػػيف تعمػػؿ عمػى الػػرد فػي منػػاطؽ أخػػرل ،كقػد شػ ٌكمت األزمػة السػػكرية فرصػػة
لمقياـ بذلؾ ،إلى جانب اتياـ الصيف لمكاليات المتحدة بالمساس بمصالحيا الجكىرية ،إما عف طريؽ

ػإف
بيػع الكاليػػات المتحػدة أسػػمحة لتػايكاف ،أك تشػػجيعيا لممجمكعػػات االنفصػالية فػػي التبػت؛ كبالتػػالي فػ ٌ
الص ػ ػػيف اتخ ػ ػػذت المناكف ػ ػػة فػػ ػػي األزم ػ ػػة الس ػ ػػكرية كجػ ػ ػػزء م ػ ػػف ال ػ ػػرد كلػ ػ ػػك سياس ػ ػػيان فق ػ ػػط (غكدمػػ ػػك،
 :2013/10/27نت).
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كما تعتبر سكريا دكلة ميمة بالنسبة لمصيف لتأميف تػدفؽ الػنفط مػف الشػرؽ األكسػط كأفريقيػا،

كلقد استخدمت الصيف كؿ قكتيا ضد أم دعكة لتغيير النظاـ السكرم بالقكة.

كحسب ككالة "شينخكا" الصينية أف مسؤكالن عسكريان صػينيان األميػراؿ "غػكاف يػكفي" مػدير قسػـ

التعاكف الدكلي فػي المجنػة العسػكرية المركزيػة الصػينية ،زار دمشػؽ فػي  14آب (أغسػطس) 2016

ككعػػد بتقػػديـ مسػػاعدات عسػػكرية كانسػػانية لمحككمػػة السػػكرية ،بمػػا فػػي ذلػػؾ تكسػػيع برنػػامج تػػدريب
الجيش السكرم .كتابعت الككالة الصػينية الرسػمية أف تقػديـ ىػذه المسػاعدات يعػد خطػكة جديػدة تقػدـ

عمييا بكيف تعزي انز لدكرىا في الشرؽ األكسط (مسؤكؿ عسكرم صيني :2016/8/18 ،نت).

كما قررت الصيف القياـ بدكر أكبر في سكريا ،كاإلعالف عف ىذه الخطكة الصينية يأتي بعػد

مضػػي يػػكـ كاحػػد فقػػط مػػف اإلعػػالف الركسػػي عػػف قيػػاـ الطػػائرات الركسػػية بقصػػؼ مكاقػػع داعػػش فػػي

سػكريا انطالقػان مػف أحػد مطػارات إيػراف .إف ىػذيف الحػدثيف قػد شػكال معػان مشػكمة كبيػرة إلدارة الػرئيس
أكباما ،ألف المعطيات تقػكؿ أف ركسػيا كالصػيف كايػ ارف الػذيف يقفػكف فػي كجػو الكاليػات المتحػدة عمػى
الصعيد الدكلي قد تكحػدكا ضػد العػب إقميمػي (مػف غيػر الػدكؿ) كىػك تنظػيـ داعػش اإلرىػابي ،كرغػـ

أف التػػدخؿ الصػػيني فػػي سػػكريا لػػيس بمسػػتكل التػػدخؿ الركسػػي ،لكنػػو يكشػػؼ عػػف سياسػػات جديػػدة
كمتغيػرات ىامػػة ،كفػػي ىػػذا السػػياؽ قػػاؿ رئػػيس المجنػػة الدفاعيػػة فػػي مجمػػس الػػدكما الركسػػي فالديميػػر

ككمػػكدك" :إف التػػدخؿ العسػػكرم الصػػيني فػػي سػػكريا ،ىػػك الخطػػكة األكلػػى نحػػك تشػػكيؿ حمػػؼ سياسػػي
عس ػػكرم بمش ػػاركة دكؿ ليس ػػت حميف ػػة لمن ػػاتك ،لق ػػد ح ػػاف كق ػػت تش ػػكيؿ ى ػػذا الحم ػػؼ الجدي ػػد" (أبع ػػاد

كتداعيات التدخؿ :2016/8/23 ،نت).

ثانياً :مسار األطراف اإلقميمية الفاعمة والمؤثرة في سوريا

ينقسػػـ ىػػذا المسػػار إلػػى قسػػميف :القسػػـ األكؿ الػػدكؿ الداعمػػة كالمؤيػػدة لنظػػاـ ال ػرئيس بشػػار

األسػػد ،كيضػػـ كػػؿ مػػف إي ػراف ،الع ػراؽ ،حػػزب اهلل ،كالقسػػـ الثػػاني الػػدكؿ المعارضػػة لنظام ػو كداعػػـ
لمحراؾ الشعبي السكرم ،كتضـ كؿ مف :تركيا ،السعكدية ،قطر كدكؿ الخميج األخرل.

 .1الدول الداعمة والمؤيدة لنظام بشار األسد ويضم كل من إيران ،العراق ،حزب اهلل

يعتبػ ػػر محػ ػػكر إي ػ ػراف ،سػ ػػكريا ،حػ ػػزب اهلل ،ىػ ػػك محػ ػػكر سياسػ ػػي باألسػ ػػاس ،تأسػ ػػس لمكاجيػ ػػة
الض ػػغكط اإلقميمي ػػة كالدكلي ػػة الت ػػي يتع ػػرض لي ػػا أطػ ػراؼ ى ػػذا المح ػػكر ،ف ػػي س ػػياؽ سياس ػػة الييمن ػػة
كالتحالفات التي تنظـ العالقة بيف دكؿ المنطقة كالقكل الكبرل ،كالذم تطكر فػي إطػار تنػافس القػكل
اإلقميمي ػػة عم ػػى م ػػد النف ػػكذ كالس ػػيطرة اإلقميمي ػػة ،كال ػػذم انتي ػػى إل ػػى تقس ػػيـ المنطق ػػة إل ػػى معس ػػكريف:

"معسػ ػػكر الممانعػ ػػة" ،كض ػ ػػـ (إي ػ ػراف ،سػ ػػكريا ،ح ػ ػػزب اهلل كحمفائػ ػػو داخػ ػػؿ لبن ػ ػػاف كفصػ ػػائؿ المقاكم ػ ػػة
الفمسطينية) ،كمعسكر المعتدليف الذل ضـ (السعكدية كبعض دكؿ الخميج العربي ،كمصر ،األردف،
تيار  14آذار داخؿ لبناف ،حركة فتح الفمسطينية)( عبد العزيز  :2013/9/1نت).
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كقػد كػاف ليػػذا االسػتقطاب اإلقميمػػي تػأثيره الكاضػح عمػػى األزمػة السػػكرية ،إذ نالحػظ اسػػتمرار

ىذا االستقطاب بشأف األزمة ،كاستناده إلى استقطاب دكلي مكازم .كينطمؽ محكر الممانعة فػي ىػذا
السياؽ مف اعتبار ما يحدث في سكريا "مؤامرة" خارجية بالتعاكف مع عناصر داخؿ سكريا ليس فقط
إلسػقاط النظػػاـ ،كلكػف لتغييػػر المعػادالت كالتكازنػػات السياسػية كاألمنيػػة فػي المنطقػػة لصػالح الكاليػػات

المتحدة كحمفائيا .كيضيؼ حزب اهلل إلى ذلؾ أف أحد أىداؼ ىذه المؤامرة ىك تفكيؾ كاجياض قكل
المقاكمة في المنطقة.

كرغـ أف محكر الممانعة ىك محكر سياسي باألساس ،لكف األزمة كشفت عػف بعػد ميػـ ليػذا

المحكر كىك البعد المذىبي ،ظير ذلؾ بقكة في الخطاب الطائفي ،كسياسة الحشد كالتجييش ،كتبرير
المكاقؼ التي يمارسيا ىذا المحكر .كزاد األمر كضكحان انضماـ العراؽ ليذا التحالؼ رغػـ مشػكالتيا
مػػع النظػػاـ السػػكرم خػػالؿ السػػنكات األخيػرة .كتجمػػى ىػػذا التقسػػيـ المػػذىبي فػػي انضػػماـ مقػػاتميف مػػف

حػ ػػزب اهلل كالحػ ػػرس الثػ ػػكرم اإلي ارنػ ػػي ،كشػ ػػيعة الع ػ ػراؽ إلػ ػػى جانػ ػػب النظػ ػػاـ السػ ػػكرم (عبػ ػػد العزيػ ػػز
 :2013/9/1نت).

كيمكف القكؿ :إف مكاقؼ تمؾ القػكل المتحالفػة تعػكد إلػى تقػديرىا لحجػـ الخسػائر الكبيػرة التػي

ستدفعيا في حالة انييػار النظػاـ السػكرم أك تغييػره .فسػكريا ىػي نقطػة التكاصػؿ الجغ ارفػي مػع مكاقػع

النفكذ اإليراني في اإلقميـ ال سيما حزب اهلل في لبناف .كما أف تبدد عناصر قكة الدكلة السكرية كقػكة
أساسػػية فػػي المشػػرؽ العربػػي ،ىػػك بمثابػػة حصػػار إلي ػراف كانحسػػار لمحكريػػة دكرىػػا اإلقميم ػي ،بػػؿ إف
انييار المحكر اإليراني السكرم يجعميا أقؿ مركنػة فػي التعامػؿ مػع الضػغكط الدكليػة خصكصػان فيمػا
يتعمؽ بالممؼ النككم.

كمػا إف التغييػر فػػي سػكريا يصػب فػي صػػالح السػنة فػي العػراؽ كلبنػاف ،كسػػيككف خصػمان مػػف

رصيد حمفاء إيراف مف الشيعة .كلـ يقتصر دعـ محكر الممانعة لمنظاـ السكرم عمى الدعـ السياسي
كالتػػركيج لمق ػكالت النظػػاـ حػػكؿ نظريػػة الم ػؤامرة ،كلكنػػو أخػػذ مسػػتكيات متقدمػػة شػػممت تقػػديـ الػػدعـ

المادم كالعسكرم ،بؿ كمد النظاـ السكرم بالمستشاريف كالمقاتميف .كقد اعتػرؼ أمػيف عػاـ حػزب اهلل
حسػػف نصػػر اهلل بػػدكر الحػػزب فػػي سػػكريا ،كفػػى معركػػة القصػػير بالتحديػػد ،بجانػػب الػػدعـ اإلعالمػػي

الكاسػػع كتجاىػػؿ الفعاليػػات الثكريػػة ،باإلضػػافة إلػػى إثػػارة مخػػاكؼ األقميػػات عمػػى مسػػتقبميـ فػػي سػػكريا
كالمنطقػػة .ككػػاف النظػػاـ السػػكرم قػػد أعمػػف أف حجػػـ الػػدعـ المػػادم المباشػػر الػػذم يصػػمو مػػف إي ػراف

كالعػ ػراؽ كركس ػػيا كالص ػػيف ق ػػد بم ػػغ  500ممي ػػكف دكالر ش ػػيريان ،ع ػػالكة عم ػػى إم ػػداد النظ ػػاـ الس ػػكرم
بشحنات مف األسمحة كأدكات المراقبة ،كقد أكقفت السمطات التركية بالفعؿ إحػدل ىػذه الشػحنات فػي

آذار (مارس) ( 2011المكقؼ العربي :2012/7/19 ،نت).

كذلؾ ال يمكف تجاىؿ البعد المذىبي في مكقؼ العراؽ مف نظػاـ الػرئيس األسػد ،رغػـ تػدىكر

عالقات نظاـ المالكي بالنظاـ السكرم عمى إثر اتيامات عراقية لسكريا بإثػارة القالقػؿ كاالضػطرابات
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داخؿ العراؽ ،ككاف المكقؼ العراقي الرسمي كالشعبي الداعـ لنظاـ األسد كاضحان في امتنػاع العػراؽ
عف التصكيت عمى قرار جامعة الدكؿ العربية لتعميؽ عضكية سكريا بالجامعة ،كتحفػظ العػراؽ عمػى

العقكبات االقتصادية العربية ،كعمى دعكة الجامعة العربية الرئيس األسد لمتنحي ،عالكة عمػى رفػض

الع ػراؽ لمطالبػػة جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة مجمػػس األمػػف ،بإصػػدار ق ػرار كفق ػان لمفصػػؿ السػػابع مػػف ميثػػاؽ
األمػػـ المتحػػدة عمػػى نحػػك قػػد يميػػد الطريػػؽ السػػتخداـ القػػكة ضػػد النظػػاـ السػػكرم (العػراؽ يػػدافع عػػف،

 :2011/11/15نت).

كفي اإلطار ذاتو ،قامت بغداد بفتح مجاليػا الجػكم أمػاـ الطػائرات اإليرانيػة لنقػؿ المسػاعدات

إلى نظاـ األسد ،كسػمحت لمشػاحنات بنقػؿ اإلمػدادات مػف الحػرس الثػكرم اإلي ارنػي إلػى داخػؿ سػكريا

عبر العراؽ (المختار :2015/10/28 ،نت) .كما كقٌػع العػراؽ عمػى اتفػاؽ لمػد سػكريا بكقػكد الػديزؿ
كالغاز ،كمثمت العراؽ بشكؿ عاـ مدخالن ميمان لكسر الحصار الدكلي المفركض عمى النظاـ السكرم

(اتفاؽ غاز إيراني :2011/7/24 ،نت) ،خاصة بعد تحكالت المكقؼ التركي تجاه سكريا.

كباإلضافة إلى البعد المذىبي في فيـ المكقؼ العراقي مػف نظػاـ األسػد ،كانػت ىنػاؾ عكامػؿ

سياسية كتاريخية ميمة شجعت المكقؼ العراقي ،أبرزىا مخاكؼ النخبة الشػيعية الحاكمػة فػي العػراؽ

مػػف التػػأثير عمػػى التكازنػػات الداخميػػة كاإلقميميػػة ،فػػي حالػػة صػػعكد حككمػػة يسػػيطر عمييػػا السػػنة فػػي

دمشػػؽ ،مػػا قػػد يػػؤدم إلػػى تقكيػػة سػػنة العػراؽ ،كتقكيػػة الػػدكؿ السػػنية فػػي المنطقػػة ،عػػالكة عمػػى عمػػؽ
عالقات كارتباطات القيادات العراقية الحالية بالنظاـ السػكرم الػذم كفػر ليػـ الػدعـ كالمػالذات اآلمنػة

قبػؿ سػقكط نظػػاـ صػداـ حسػيف ،باإلضػػافة إلػى مػا ليػػذه القيػادات مػف ارتباطػػات كمصػالح ممتػدة مػػع
إيراف ) الياسيف :2011/11/18 ،نت) .

كتػػدرؾ إيػراف حجػػـ الخسػػائر التػػي قػػد تػػنجـ عػػف انييػػار نظػػاـ بشػػار األسػػد ،خاصػػة فػػي حالػػة

حدكث تػدخؿ عسػكرم خػارجي ،مػا سػيؤدم فػي ىػذه الحالػة إلػى خسػارة إيػراف ألحػد الحمفػاء الميمػيف
في المنطقة ،كمػا سػيتتبعو ذلػؾ مػف تكسػع لمنفػكذ السياسػي التركػي فػي المنطقػة ،باإلضػافة إلػى تػأثر
حزب اهلل كانكشافو أمنيان كسياسيان عمى الساحة المبنانية ،خاصة في حالػة كصػكؿ السػنة إلػى السػمطة

في سكريا .إضػافة إلػى ذلػؾ مػا سػيترتب عمػى ذلػؾ مػف ت ارجػع النفػكذ كالنمػكذج اإلي ارنػي فػي المنطقػة

(ىذه نياية محكر :2013/4/27 ،نت).

إف مكاقػػؼ إي ػراف كحػػزب اهلل كالع ػراؽ مػػف األزمػػة السػػكرية كنظػػاـ ال ػرئيس األسػػد مبنيػػة عمػػى

حسابات مذىبية كاسػتراتيجية ،كامتػداد طبيعػي لسياسػة االسػتقطاب كالمحػاكر اإلقميميػة التػي تطػكرت

في المنطقة قبؿ بدء مكجة الربيع العربي ،كفي إطار حالة التنافس اإلقميمي عمى النفكذ في المنطقة
بػػيف إيػراف كحمفائيػػا فػػي العػػراؽ كسػػكريا كلبنػػاف كممثمػػيف لمشػػيعة مػػف ناحيػػة ،كالسػػعكدية كدكؿ الخمػػيج

العربي كسنة العراؽ كلبناف كسكريا.
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أ -تركيا

تعتبر تركيا ىي إحدل الدكؿ الميمة كاألكثر تأثي انر فػي المشػيد السػكرم .كػاف لػدل تركيػا فػي

بداية األزمة تصكر بإمكانية تسكية األزمة السكرية سياسػيان كتجنيػب النظػاـ السػكرم خطػر االنييػار،
كتجنيب تركيا خطر خسارة أحد أىـ شركائيا اإلقميمييف كبكابتيا الجنكبية إلى ما يعتبره حزب العدالة

كالتنميػػة االمتػػداد التػػاريخي لتركيػػا .كلػػذلؾ تمحػػكرت مطالػػب تركيػػا مػػف النظػػاـ السػػكرم فػػي المرحمػػة

األكلػػى مػػف األزمػػة فػػي المسػػارعة بػػإجراء إصػػالحات حقيقيػػة تمبػػى تطمعػػات الجمػػاىير كتػػدرؾ حجػػـ
الضػػغكط الشػػعبية ،كطبيعػػة المرحمػػة التػػي يمػػر بيػػا العػػالـ كالمنطقػػة ،كالتحػػديات التػػي يفرضػػيا تفػػاقـ

الكضػػع داخػػؿ سػػكريا .لكػػف إزاء عػػدـ اسػػتجابة النظػػاـ السػػكرم لنصػػائح حميفػػو التركػػي ،لػػـ تجػػد تركيػػا
مف انر مف تغيير مكقفيا المبدئي ،كتعالت اإلدانػات التركيػة الصػريحة لجػرائـ النظػاـ السػكرم ،كمطالبػة
األسد بالتنحي تحت تأثير الضغط الشعبي الداخمي كاإلقميمي (دلي :2011/5/17 ،نت) .أكثر مف

ذلؾ ،أعمنت تركيا في  28تشريف الثاني (نكفمبر)  2011أنيا ستمتزـ بالعقكبات التي أقرتيا جامعػة
الػػدكؿ العربيػػة كاالتحػػاد األكركبػػي .كتػػأتى أىميػػة ىػػذا القػرار مػػف كػػكف تركيػػا ىػػي الشػريؾ االقتصػػادم

األكبر لسكريا (تركيا تفرض حزمة :2011/11/30 ،نت) .كقد أدل ىػذا التحػكؿ الكبيػر فػي مكقػؼ
تركيا إلى تعرض المنشنت كالمصالح التركيػة فػي سػكريا لالعتػداء ،كػاف أبرزىػا اليجػكـ عمػى السػفارة
التركيػػة فػػي دمشػػؽ ،كقنصػػميتي تركيػػا بحمػػب كالالذقيػػة ،كتحػػدثت تقػػارير إيرانيػػة عػػف تكجيػػو دمشػػؽ

صكاريخ سككد باتجاه سكريا (نظاـ األسد يكاصؿ :2011/11/17 ،نت).

كقد كصؿ تدىكر العالقات السكرية التركية إلى قمتو عمى خمفية التحكؿ في المكقػؼ التركػي

مف األزمة السكرية ،عندما قاـ الجيش السكرم بإسقاط طائرة تركية فكؽ المياه اإلقميمية السػكرية فػي
 23حزيػ ػراف (يكني ػػك)  ،2012كم ػػا تبع ػػو م ػػف قي ػػاـ تركي ػػا بتحري ػػؾ كح ػػدات عس ػػكرية باتج ػػاه الح ػػدكد

السكرية (سكريا تعتػرؼ :2012/6/23 ،نػت) كتحػدثت تقػارير عػف تقػديـ تركيػا لتسػييالت عسػكرية
لمجػػيش السػػكرم الحػػر ،لمػػرد عمػػى اسػػتيداؼ المدفعيػػة السػػكرية لػػبعض القػػرل التركيػػة بضػػرب شػػماؿ
سكريا بالمدفعيػة ،كىػك مػا مثػؿ دعػـ تركيػا لعمميػات نكعيػة لمجػيش السػكرم الحػر م ٌكنتػو مػف السػيطرة
عمػػى بعػػض المعػػابر الحدكديػػة ،كبسػػط نفػػكذه عمػػى قطػػاع ع ػريض بعمػػؽ  10كيمػػك مت ػرات بمحػػاذاة
الحػ ػػدكد السػ ػػكرية التركيػ ػػة داخػ ػػؿ األ ارضػ ػػي السػ ػػكرية .كمػ ػػا قػ ػػدمت تركيػ ػػا الػ ػػدعـ المػ ػػادم كالعسػ ػػكرم
كالمكجيستي كاإلنسػاني ألطػراؼ المعارضػة السػكرية كعمػى أرسػيا الجػيش السػكرم الحػر الػذم تككنػت

نكاتػػو فػػي تركيػػا كتتمركػػز أىػػـ قياداتػػو بيػػا ،بجانػػب تػػكفير المػػالذ اآلمػػف لمجنػػكد كالعسػػكرييف المنشػػقيف
عػػف الجػػيش النظػػامي السػػكرم (محمػػكد :2012/1/3 ،نػػت) .ىػػذا بجانػػب مكقفيػػا الدبمكماسػػي فػػي
استض ػػافة م ػػؤتمرات المعارض ػػة الس ػػكرية ،كم ػػؤتمرات أص ػػدقاء الش ػػعب الس ػػكرم؛ فتركي ػػا ى ػػي عض ػػك

المجمكعة المصغرة التي تنسؽ أعماؿ مجمكعة أصدقاء سكريا ،عالكة عمى تنسيقيا مع حمؼ شماؿ
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األطمنطػػي (نػػاتك) كالػػذم انتيػػى بنشػػر بطاريػػات ص ػكاريخ بػػاتريكت عمػػى الحػػدكد التركيػػة مػػع سػػكريا

(بطاري ػػات بػػػاتريكت النػ ػػاتك :2016/6/20 ،نػػػت) ،ككػػػذلؾ القي ػػاـ ب ػػدكر مي ػػـ فػػػي مراقبػ ػػة الحػػػدكد،
كمصادرة شحنات السالح خاصة القادمة مف إيراف ب انر أك جكان.

لقد راىنت تركيا عمى إمكانية إسقاط النظاـ السكرم بسرعة ،بعد أف انتفض الشعب السكرم

بصكرة لـ تكف متكقعة ،غير أف مجريات األحداث خالؿ ما يقارب الخمسة سنكات مف عمر األزمػة
السػػكرية ،أدت إلػػى نتػػائج كانػػت تخشػػاىا تركيػػا مػػف ىػػذه النتػػائج ك أكثرى ػا خط ػ انر عمػػى تركي ػا سػػيطرة
حزب االتحاد الديمكقراطي كغيره مف األحزاب الكردية عمى مناطؽ كاسعة مف شماؿ ،كشماؿ شػرقي

سػػكريا تسػػكنيا غالبيػػة كرديػػة ،كشػػرعكا فػػي ترتيبػػات إلدارتيػػا ذاتي ػان ،األمػػر الػػذم يشػػكؿ قمق ػان حقيقي ػان
لمسمطات التركية خصكصان لجية تأثيره عمى األكراد األتراؾ .كأكثر مف ذلؾ؛ فيي تخشى أف يتحكؿ

شماؿ سكريا ،مف جديد إلى قاعدة كمنطمؽ لمقاتمي حزب العماؿ الكردسػتاني فػي حػاؿ فشػؿ االتفػاؽ
معو لتسكية القضية الكردية في تركيا سمميان (خداـ :2014/5/24 ،نت) .

كما بدأ العمكيكف األتػراؾ الػذيف يشػكمكف كتمػة سػكانية كبيػرة ،ييػددكف بػأنيـ لػف يقفػكا مكتػكفي

األيػػدم فػػي حػػاؿ تعرضػػت األقميػػة العمكيػػة فػػي سػػكريا لصػراع طػػائفي .إذان مػػا كانػػت تخشػػاه تركيػػا مػػف
انعكاس مػا يجػرم فػي سػكريا عمػى الػداخؿ التركػي كالػذم كػاف السػبب الحقيقػي كراء المكاقػؼ التركيػة

الحػػادة نسػػبيان ضػػد النظػػاـ السػػكرم قػػد تحقػػؽ؛ لػػذلؾ بػػدأت الحككمػػة التركيػػة فػػي اآلكنػػة األخيػرة تجػػرم
مراجعة جدية لسياساتيا تجاه سكريا ،فحسنت مف عالقاتيا مع إيػراف الحميػؼ القػكم لمنظػاـ السػكرم،
كأعمنػػت تأييػػدىا لمػػؤتمر جنيػػؼ ،كشػػرعت فػػي الحػػد مػػف دخػػكؿ المقػػاتميف إلػػى سػػكريا ،بػػؿ شػػرعت فػػي
بنػػاء سػػكر عمػػى امتػػداد الحػػدكد السػػكرية التركيػػة .كػػؿ ىػػذه اإلجػػراءات مػػف جانػػب تركيػػا ،تشػػير بػػأف

السياسة التركية تجاه سكريا سكؼ تشيد انعطافة جديدة (خداـ :2014/5/24 ،نت) .

كعمى ضكء ذلؾ ،قاؿ رئيس الكزراء التركي بف عمي يمدريـ في  20آب (أغسطس) :2016

"إف دمشؽ بدأت تدرؾ خطر األكراد ،كأف بالده ستضطمع بدكر أكثر فعاليػة فػي التعامػؿ مػع األزمػة

السكرية حتى ال تنقسـ البالد ،كأف تطمع األكراد إلى ربط المناطؽ التي يسيطركف عمييا في الجانػب
اآلخػػر مػػف الحػػدكد التركيػػة "إنػػو كضػػع جديػػد" مػػف الكاضػػح أف النظػػاـ السػػكرم فيػػـ أف البنيػػة التػػي
يح ػػاكؿ األكػ ػراد تش ػػكيميا ف ػػي ش ػػماؿ س ػػكريا ب ػػدأت تش ػػكؿ تيدي ػػدان لدمش ػػؽ أيضػ ػان ،كأف تركي ػػا س ػػتتمكف

بالتعػػاكف مػػع ركسػػيا كايػراف كغيرىمػػا مػػف الػػدكؿ المعنيػػة مػػف إيجػػاد حػػؿ لألزمػػة السػػكرية خػػالؿ السػػتة
أش ػػير القادم ػػة ،كأف تركي ػػا ال تع ػػارض أف يبق ػػى األس ػػد رئيسػ ػان مؤقتػ ػان" (أنقػ ػرة :دمش ػػؽ ب ػػدأت ت ػػدرؾ،
 :2016/8/20نت).

كأجػػرت أنق ػرة كدمشػػؽ مفاكضػػات س ػرية بكسػػاطة إيرانيػػة بػػيف مسػػؤكليف فػػي حككمػػة ال ػرئيس

السػكرم بشػار األسػد كشخصػيات تركيػة ،كقػاد ىػذه المفاكضػات مػف الجانػب التركػي إسػماعيؿ حقػي
أحد أبرز الدبمكماسييف األتػراؾ ،كىػك جنػراؿ متقاعػد أشػرؼ عمػى اتفاقيػة أضػنة المبرمػة عػاـ 1998
918

بيف سكريا كتركيا خالؿ أزمة زعيـ منظمة حزب العمػاؿ الكردسػتاني عبػد اهلل أكجػالف المسػجكف منػذ

 17عامان بجزيرة إيمرالي التركية (أنقرة تؤكد :2016/8/24 ،نت).

كلقد نقمت قناة  NTVالتركية عف نائب رئيس الكزراء التركي نعماف ككرتكلمكش ،أف أنقرة ال

تم ػ ػػانع ف ػ ػػي الجم ػ ػػكس م ػ ػػع ممثم ػ ػػي الػ ػ ػرئيس األس ػ ػػد ف ػ ػػي مفاكض ػ ػػات الس ػ ػػالـ المقبم ػ ػػة (أنق ػ ػػرة تؤك ػ ػػد،

 :2016/8/24نت).

ب -السعودية وقطر والدول الخميجية األخرى
قادت قطر كالسعكدية المنظكمة العربية في التعاطي مع األزمػة السػكرية ،حيػث اتخػذت دكؿ

الخمػػيج األعضػػاء فػػي منظكمػػة مجمػػس التعػػاكف لػػدكؿ الخمػػيج مكاقػػؼ أكثػػر قػػكةن كحزم ػان ضػػد النظػػاـ

الس ػػكرم مقارنػ ػةن ب ػػالكثير م ػػف غيرى ػػا م ػػف ال ػػدكؿ العربي ػػة؛ كق ػػدمت ال ػػدكؿ الخميجي ػػة ال ػػدعـ السياس ػػي
كالعسػػكرم كالمعنػػكم لمشػػعب السػػكرم المطالػػب بحريتػػو .كقػػد تزعمػػت ىػػذا التكجػػو كػػؿ مػػف السػػعكدية
كقطر المتيف أصبحتا في طميعة الدكؿ الخميجية بؿ كالعربية المطالبة بالتشدد في التعامؿ مع النظػاـ

السػػكرم ،مػػف خػػالؿ دكرىػػا الكاضػػح فػػي رفػػع الممػػؼ الس ػكرم إلػػى مجمػػس األمػػف لمبػػت فيػػو ،كتجميػػد
التمثيػػؿ الدبمكماسػػي مػػع دمشػػؽ ،كالػػدعكة لتسػػميح المعارضػػة السػػكرية المتمثمػػة فػػي الجػػيش السػػكرم

الحػ ػػر ،كاالعت ػ ػراؼ بػ ػػالمجمس الػ ػػكطني السػ ػػكرم كممثػ ػػؿ رسػ ػػمي ككحيػ ػػد لمشػ ػػعب السػ ػػكرم (الحسػ ػػف،

.)17 :2012/7/16

كلقد رصدت السعكدية أربعة مميارات دكالر منذ عاـ  ،2011لتيريب المقػاتميف كالسػالح إلػى

سػػكريا عبػػر لبنػػاف ،كرصػػدت قطػػر ثالثػػة مميػػارات دكالر لػػنفس الغػػرض عبػػر كػػؿ مػػف األردف كتركيػػا،

كمبم ػػغ مماث ػػؿ ج ػػاء م ػػف دكل ػػة اإلم ػػارات العربي ػػة ليس ػػاند الجي ػػد القط ػػرم .كتكف ػػؿ اإلخػ ػكاف المس ػػممكف
كالسػ ػػمفيكف الميبيػ ػػكف بضػ ػػخ مخػ ػػزكف القػ ػػذافي مػ ػػف السػ ػػالح ،إضػ ػػافة إلػ ػػى آالؼ المقػ ػػاتميف الميبيػ ػػيف

كالتكنسييف ،كما كاف لتركيا إسياـ بارز في ىذه الجيكد (استراتيجية إسقاط سكريا:2013 /6/10 ،

نت).

واألســباب التــي دفعــت دول الخمــيج لــدعم المعارضــة الســورية (المكقػػؼ العربػػي مػػف الثػػكرة

السكرية :2012/7/19 ،نت) :

 .1إسقاط النظاـ السكرم مف شأنو أف يحد مف نفكذ إيراف التي تيػدد أمػف السػعكدية أكالن كالعػالـ
العربي كاإلسالمي ثانيان ،حيث إف سكريا ىي الحميؼ العربي األكبر إليراف.

 .2تعتبر سكريا بمثابة رأس الحربة في محكر الممانعة في مكاجية محكر االعتداؿ الذم تقػكده

السػػعكدية كمصػػر ،كنظ ػ انر ألف مصػػر تمػػر بظػػركؼ داخميػػة معقػػدة بسػػبب الحػراؾ المصػػرم،
فػػإف السػػعكدية ترغػػب فػػي إظيػػار أف الغمبػػة فػػي العػػالـ العربػػي باتػػت لمحػػكر االعتػػداؿ الػػذم
تقكده منفردة.
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 .3تحقيػؽ التػكازف فػي المنطقػة كالعػػب إقميمػي محػكرم كقػكم فػػي مكاجيػة بػركز أدكار كػؿ مػػف
إي ػراف كتركيػػا ،فمقػػد اس ػػتطاعت ىاتػػاف القكتػػاف أف تسػػتثمراف الظ ػػركؼ فػػي المنطقػػة العربي ػػة

لصالحيما كأف تبر از كقكل مؤثرة عمى شؤكف المنطقة.

كتعتبر سياسة الخميج تجاه الصراع الدائر في سكريا عف أنيا ليست سياسة مكحدة ،كما أنيا

ليست ثابتة مف حيث جانبيػا العمميػاتي ،بينمػا يعػد الثابػت فييػا ىػك الرغبػة فػي إنيػاء الصػراع الػدائر
في سكريا مف خالؿ إسقاط الرئيس األسد .كيمكف التمييز بيف نكعيف مف السياسات كىما:

أ -السياسات الرسمية

كيعبر عنيا تياراف رئيسياف تختمؼ درجة تأثيرىما مػف دكلػة خميجيػة ألخػرل ،كييػدؼ التيػار
األكؿ لمتعجيؿ بسقكط الرئيس األسػد مػف خػالؿ تقػديـ الػدعـ المػالي كالعسػكرم كاإلنسػاني لممعارضػة

الس ػكرية ،بينمػػا ييػػدؼ التيػػار الثػػاني إلنيػػاء الص ػراع فػػي سػػكريا مػػف خػػالؿ الحػػؿ السػػممي (الحسػػف،
. )22 :2012/7/16

كيعبػر عػف التيػػار األكؿ قطػر كالسػػعكدية ،حيػث طالػب كزيػػر الخارجيػة القطػػرم -فػي مػػؤتمر

أصػػدقاء سػػكريا الػػذم عقػػد فػػي تػػكنس فػػي فب اريػػر - 2012بمسػػاعدة المعارضػػة ،مػػف خػػالؿ "منحيػػا
أسمحة لمدفاع" ،كقد انسػحب كزيػر الخارجيػة السػعكدم منػو اعت ارضػان عمػى قصػر بيػاف المػؤتمر عمػى
المسػػاعدات اإلنسػػانية .كمػػا طالػػب كزيػػر الخارجيػػة السػػعكدم -فػػي مػػؤتمر أصػػدقاء سػػكريا الػػذم عقػػد

في إسطنبكؿ في آذار (مارس) - 2012بتسميح المعارضة ،كرآه "كاجبان" .كما تحدث كزير الخارجية
القطرم -في اجتماع أصدقاء الشعب السكرم في بػاريس فػي نيسػاف (أبريػؿ) - 2012عػف اسػتعداد
"الدكؿ العربية لدعـ الشعب السكرم عسكريان لمدفاع عف نفسو" (أبك شبيكة :2011/12/7 ،نت) .

كيالحظ أف ىناؾ نكعان مف الت ارجػع لتػأثير ىػذا التيػار فػي الػدكؿ الخميجيػة ،خاصػة مػا يتعمػؽ

منػو بالػدعـ العسػػكرم ،حيػث يالحػػظ ت ارجػع الخطػػاب السػعكدم عػػف مطالبػة المجتمػػع الػدكلي بتسػػميح
المعارضػة السػكرية لصػػالح المطالبػة بالحػؿ السػػممي ،كىػذا مػا عبػػرت عنػو دعػكة السػػعكدية لقمػة مكػػة

في تمكز (يكليك)  ،2012ككاف اليدؼ الرئيسي ليػا ىػك البحػث عػف حػؿ سػممي لمصػراع فػي سػكريا

م ػػف خ ػػالؿ إشػ ػراؾ إيػ ػراف في ػػو .كق ػػد ط ػػرح خاللي ػػا الػ ػرئيس المص ػػرم محم ػػد مرس ػػي مب ػػادرة الرباعي ػػة
اإلقميمية التي لـ ترفضيا السعكدية ،كما لـ تقبػؿ بيػا .كتفيػد عػدة مصػادر دبمكماسػية بعػدـ اعتػراض

السعكدية عمييا حتى انعقاد االجتماع التحضيرم ليا في األسبكع األكؿ في أيمكؿ (سػبتمبر) 2012

(ىكيدف :2012/4/8 ،نت).

بينمػا يعبػػر عػف التيػػار الثػػاني دكلػة اإلمػػارات كالبحػريف كالككيػػت التػػي ظمػت متمسػػكة بالخيػػار

السممي مف خالؿ دعـ ميمة ككفي أناف ،ثػـ ميمػة األخضػر اإلبراىيمػي ،كالعمػؿ مػف خػالؿ مجمػس
التعػاكف الخميجػػي كالجامعػة العربيػػة مػف أجػػؿ الضػغط عمػػى الػرئيس األسػػد .بينمػا تتبنػػى عمػاف مكقفػان
ضبابيان مف الصراع في سكريا ،كتميؿ في مكاقفيا لممكقػؼ اإلي ارنػي المتمثػؿ فػي تفضػيؿ الحػكار بػيف
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المعارضػػة كالنظػػاـ ،كرفػػض تسػػميح المعارضػػة ،كىػػك مكقػػؼ مفيػػكـ فػػي إطػػار العالقػػة الخاصػػة بػػيف

عماف كطيراف (ىكيدف :2012/4/8 ،نت) .

ب -السياسات غير الرسمية

كيتمثػؿ فػي السياسػػات غيػر الرسػػمية التػي تعكسػيا تحركػػات الجماعػات السػػمفية كالكىابيػة فػػي

دكؿ الخمػػيج ،كتعػػد طرف ػان مباش ػ انر فػػي الص ػراع السػػني-الشػػيعي فػػي المنطقػػة كالػػذم مػػف المتكقػػع أف
يتأجج نتيجة استمرار الصراع في سكريا ،حيث يالحظ ما يمي (قياتي ،أبريؿ  :2012نت) :

تزايد نشاط الجماعات السمفية فػي شػماؿ لبنػاف ،كتشػير عػدة تقػارير إلػى حصػكليا عمػى دعػـ

سعكدم ،مف أجؿ ممارسة الضغكط عمى حزب اهلل مف أجؿ التخمي عف دعـ الرئيس األسد.

تش ػػكؿ ظ ػػاىرة "المي ػػاجريف إل ػػى س ػػكريا" عم ػػى غػ ػرار "المي ػػاجريف إل ػػى العػ ػراؽ" الت ػػي عرفتي ػػا

المنطقة منذ ما يقرب مف عقد ،حيث سافر نكاب مف جمعية األصػالة البحرينيػة المعركفػة بتكجياتيػا

السػػمفية الكىابيػػة إلػػى سػػكريا لمسػػاندة الجػػيش السػػكرم الحػػر ،فػػي الكقػػت الػػذم تنػػدد فيػػو المعارضػػة
البحرينيػػة التػػي يغمػػب عمييػػا المكػػكف الشػػيعي بالتضػػييؽ عمػػى نظػػاـ األسػػد ،ككػػذلؾ سػػافرت قيػػادات
سمفية ككيتية لدعـ المقاتميف في سػكريا ،كمػا نظمػت العديػد مػف الجمعيػات الخيريػة السػمفية كالكىابيػة
كاإلخكانية في البحريف كالسعكدية كالككيت العديد مف حمالت التبرعػات لمشػعب السػكرم كلممعارضػة

السػػكرية ،مػػع عػػزكؼ الشػػيعة فػػي ىػػذه الػػدكؿ عػػف المشػػاركة فػػي ىػػذه الحمػػالت ،كذلػػؾ إلػػى جانػػب

حم ػػالت ال ػػدعكة إل ػػى الجي ػػاد الت ػػي تبثي ػػا القنػ ػكات الدينيػ ػة الممكل ػػة م ػػف الس ػػعكدية ،مث ػػؿ قن ػػاة المج ػػد
الفضائية (قياتي ،أبريؿ  :2012نت) .

 مسارات التحرك الخميجي تجاه سوريا:
يمكف التمييز بيف ثالثة مستكيات لمتحرؾ الخميجي عمى مستكل السياسػات العمميػة (غػالب،

 :2012/2/11نت) :

 المســتوى األول فــي التحــرك مــن خــالل مجمــس التعــاون الخميجــي :حيػػث اتجيػػت السػػعكدية
كالككيػػت كالبح ػريف ،كمػػف قبميػػا قطػػر ،بعػػد خطػػاب الممػػؾ عبػػد اهلل بػػف عبػػد العزيػػز فػػي  7آب

(أغسػػطس)  ،2011إلػػى سػػحب س ػػفرائيا احتجاج ػان عمػػى سياسػػات الػػرئيس األسػػد ،حيػػث دع ػػا
الممؾ عبد اهلل في خطابو النظاـ السكرم إلى "كقؼ آلة القتؿ كا ارقػة الػدماء ،كتحكػيـ العقػؿ قبػؿ
فػ ػكات األكاف" ،كرأل أف "مس ػػتقبؿ س ػػكريا ب ػػيف خي ػػاريف ال ثال ػػث ليم ػػا ،إم ػػا أف تخت ػػار بإرادتي ػػا

الحكمة ،أك أف تنجػرؼ إلػى أعمػاؽ الفكضػى كالضػياع" .كقػد صػاحب ىػذه المرحمػة حػديث عػف
مبادرة خميجية ،تسعى ىذه الدكؿ إلى طرحيا مف خالؿ مجمس التعاكف عمى غرار مبادرتيا في

اليمف ،كلكف لـ تكف ىناؾ تفاصيؿ كثيرة حكليا) العاىؿ السعكدم :2011/8/7 ،نت).

 المســتوى الثــاني فــي التحــرك مــن خــالل الجامعــة العربيــة :حيػػث عممػػت دكؿ الخمػػيج ،خاصػػة
قطػػر عمػػى التحػػرؾ مػػف خػػالؿ آليػػات الجامعػػة منػػذ آب (أغسػػطس)  ،2011كتػػـ طػػرح المبػػادرة
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العربية األكلى التي نصت عمى كقؼ العنؼ ،كايجاد آلية لمراقبة ذلؾ ،ثـ بدء حكار كطني بيف

النظ ػػاـ كالمعارض ػػة برعاي ػػة الجامع ػػة العربي ػػة (فك ػػرم .)164-162 :2012 ،ث ػػـ ج ػػاءت قط ػػر

لتق ػػكد المرحم ػػة الثاني ػػة بحك ػػـ ترؤس ػػيا لمجن ػػة الك ازري ػػة العربي ػػة المعناي ػػة بالش ػػأف الس ػػكرم ،فتط ػػكر

المكق ػػؼ بش ػػكؿ ج ػػذرم م ػػف مطالب ػػة الػ ػرئيس األس ػػد باإلص ػػالح كالتغيي ػػر إل ػػى مطالبت ػػو ب ػػالتنحي
لنائبو ،كىك ما تجسد في المبادرة العربية الثانية (الحسف)37 :2012/7/ 6 ،

 المستوى الثالث في التحرك عمى المستوى الدولي :حيث بػذلت السػعكدية كقطػر كدكؿ الخمػيج
جيػػكدان كبي ػرة فػػي األمػػـ المتحػػدة ،حتػػى صػػدر الق ػرار الخػػاص بتعيػػيف كػػكفي أنػػاف مبعكث ػان أممي ػان
كعربيان إلى سكريا في شباط (فبراير)  .2012كقػد قػدـ النقػاط السػت لتسػكية الصػراع فػي سػكريا
كالتي شممت كقؼ القتاؿ ،كتقديـ المساعدات اإلنسانية ،كاإلفراج عف المعتقميف ،كضػماف حريػة

تحرؾ اإلعالمييف ،كالتظاىر السممي ،كالتعاكف في عممية سياسػية تشػمؿ كػؿ األطيػاؼ لتحقيػؽ

المطال ػػب المش ػػركعة لمش ػػعب الس ػػكرم ،كق ػػد تكاص ػػؿ م ػػع ى ػػذا التح ػػرؾ النش ػػاط الخميج ػػي عم ػػى
المستكل العربي ،حيث عقدت لجنة االتصاؿ اجتماعاتيػا فػي قطػر ،كفػي أثنػاء اجتمػاع الدكحػة

في حزيراف (يكنيك)  ،2012دعػا كزيػر الخارجيػة القطػرم إلػى تحديػد سػقؼ زمنػي لميمػة أنػاف،
كطالػػب مجمػػس األمػػف باتخػػاذ تػػدابير غيػػر عسػػكرية فػػي إطػػار الفصػػؿ السػػابع مػػف ميثػػاؽ األمػػـ

المتحدة (فكرم.)165 :2012 ،

كعمى ضكء ما سبؽ ،تكاصؿ السعكدية كدكؿ مجمس التعػاكف الخميجػي خػالؿ العػاـ الخػامس

لمحراؾ السكرم دعميا لممعارضة السكرية ،كمطالبتيا بتنحي الرئيس السكرم عف سدة الحكـ ،كأيدت

حػػؿ المسػػألة بالمفاكضػػات .كمػػا ذىب ػػت معظػػـ دكؿ الخمػػيج ألبعػػد م ػػف ذلػػؾ بإص ػرارىا عمػػى تنح ػػي
الػرئيس األسػد حتػى كلػك بإجبػػاره عمػى ذلػؾ عسػكريان ،كأبػدت السػػعكدية كاإلمػارات رغبتيمػا فػي تكجيػػو
قكات برية تحت إطار

التحالف الدولي

عربي :2016/3/12 ،نت).

ضد تنظيـ الدكلة لمقيػاـ بعمميػات عمػى األرض فػي سػكريا (ت ارجػع

كيبػػدك أف السػػعكدية كغيرىػػا مػػف دكؿ الخمػػيج تػػدرؾ أنػػو ال يكجػػد تكافػػؽ دكلػػي حػػكؿ التػػدخؿ

العسكرم في سكريا ،أك رغبة أمريكية في قيادة ىذا التدخؿ ،مما دفع بدكؿ الخميج مجاراة ركسيا في
مساعييا لمحؿ السياسي ،كاستقبمت السعكدية المكاء عمي مممكؾ رئيس مكتب األمف القػكمي السػكرم

فػي جػػدة فػي  7حزيػراف (يكنيػك)  ،2015كاشػػترطت السػعكدية كدكؿ الخمػػيج كقػؼ دعميػػا لممعارضػػة
السكرية بانسحاب إيراف كمقاتمي حزب اهلل مف سكريا ،كالعمؿ عمى إجراء انتخابات رئاسية كبرلمانيػة
بإشػ ػ ػراؼ األم ػ ػػـ المتح ػ ػػدة ،كعق ػ ػػد ى ػ ػػذا االجتم ػ ػػاع تح ػ ػػت رعاي ػ ػػة ركس ػ ػػية (ص ػ ػػحيفة س ػ ػػعكدية تؤك ػ ػػد،

 :2015/6/8نت).

بعد فشؿ االجتماع أصبح المكقؼ الخميجي – السعكدم أكثر قكة ضد النظاـ السكرم ،حيث

صػػرح الجبيػػر عمػػى ىػػامش اجتماعػػات الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة :إنػػو "ال مسػػتقبؿ لألسػػد فػػي
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سػػكريا" ،مضػػيفان أف" :ىنػػاؾ خيػػاريف أمامػػو ،يتمثػػؿ األكؿ فػػي عمميػػة سياسػػية يػػتـ مػػف خالليػػا تشػػكيؿ
مجم ػػس انتق ػػالي كرحيػ ػؿ األس ػػد ،كاآلخ ػػر عس ػػكرم ينتي ػػي أيضػ ػان برحيم ػػو ،كى ػػك م ػػا يعن ػػي أف النظ ػػاـ
السػعكدم يحػػاكؿ أف يمسػؾ العصػػا مػػف المنتصػؼ ،بحيػػث ال يػدخؿ فػػي صػراع عسػكرم مػػع الػػركس

عمى األرض السكرية" (ىؿ تغير السعكدية :2015/10/26 ،نت) .

كبػػالرغـ مػػف بعػػض المؤش ػرات إلػػى احتمػػاالت تغيػػر المكقػػؼ السػػعكدم كدكؿ الخمػػيج عقػػب
الضػربات الركسػػية لقػػكل المعارضػػة فػػي سػػكريا ،إالا أف كزيػػر الخارجيػػة السػػعكدم شػػدد أكثػػر مػػف مػرة
عمػػى أف مكقػػؼ السػػعكدية مػػف سػػكريا كال ػرئيس األسػػد لػػـ يتغيػػر ،حيػػث أكػػد كنظي ػره التركػػي ريػػدكف

سينيرلي أكغمك ،في لقاء جمع بينيـ في  15تشػريف األكؿ (أكتػكبر)  2015عمػى اتفػاؽ بمػدييما فػي
االسػػتمرار بػػدعـ المعارضػػة السػػكرية المسػػمحة المعتدلػػة فػػي مكاجيػػة الق ػكات السػػكرية ،مشػػي انر إلػػى أف

إع ػ ػ ػػادة األم ػ ػ ػػف كاالس ػ ػ ػػتقرار إل ػ ػ ػػى س ػ ػ ػػكريا س ػ ػ ػػيؤىميـ لمحارب ػ ػ ػػة اإلرى ػ ػ ػػاب (اتف ػ ػ ػػاؽ س ػ ػ ػػعكدم ترك ػ ػ ػػي،
 :2015/10/15نػػت) .كأعػػاد تأكيػػده عمػػى ذات المكقػػؼ فػػي المػػؤتمر الصػػحفي الػػذم جمعػػو مػػع

الممثمة العميا لمشؤكف الخارجية في االتحاد األكركبي ،فيػدريكا مػكرغيني فػي جػدة بالسػعكدية فػي 31

آيػػار (مػػايك)  2016عمػػى أف "ىنػػاؾ إجمػػاع دكلػػي عمػػى أف يكػػكف الحػػؿ السياسػػي فػػي سػػكريا مبنػػي
عمى مبادئ إعالف جنيػؼ  ،1كقػرار مجمػس األمػف رقػـ ( ،")2254كأف "الػدعـ العسػكرم لممعارضػة

السكرية المعتدلة قائـ كمستمر (كزير خارجية السعكدية :2016 /5/ 31 ،نت) .

ػار يمكنيػػا الت ارجػػع عنػػو،
كعمػػى ضػػكء ذلػػؾ؛ فػػإف الػػدعـ السػػعكدم لممقاكمػػة السػػكرية لػػيس خيػ ان

كانمػػا طريػػؽ كحيػػد يتعػػيف عمييػػا أف تسػػمكو ألف مػػا سػػيترتب عميػػو مػػف نتػػائج سػػيتكقؼ عميػػو مسػػتقبؿ
النظػػاـ السػػعكدم ،الػػذم يكاجػػو العديػػد مػػف التحػػديات الداخميػػة كالخارجيػػة ،بسػػبب المشػػركع اإلي ارنػػي

الػػذم بػػات يحاصػره فػػي أكثػػر مػػف مكػػاف ،فمػػف شػػأف التخمػػي عػػف دعػػـ المعارضػػة السػػكرية أف يعنػػي
نجاح إيراف في استكماؿ مشركع اليالؿ الشيعي ،كتيديد أمف كاستقرار السعكدية كدكؿ الخميج.

ثالثاً :مسار الدول غير المؤثرة في الصراع السوري (لبنان ،األردن ،االتحاد األوروبي)

 .1لبنان

ألقت األزمة السكرية بظالليا عمى الكضع اليش في لبناف الذم يرتكز عمى تكازنات سياسية

طائفية كمذىبية ضػعيفة .كمػف ىػذا المنطمػؽ بػرزت المخػاكؼ مػف انجػرار الػبالد إلػى صػراع داخمػي.
كزادت احتماالت ىذه المخاطر مع كضكح البعد الطائفي لمصػراع فػي سػكريا ،حيػث كقػؼ السػنة فػي

لبنػػاف بجانػػب الث ػكار فيمػػا كقػػؼ حػػزب اهلل إلػػى جانػػب نظػػاـ األسػػد .كبالفعػػؿ ،كقعػػت تػػداعيات كبي ػرة

لمص ػراع السػػكرم فػػي لبنػػاف ،تمثٌمػػت فػػي حػػدكث ص ػراع طػػائفي فػػي مػػدف ط ػرابمس كصػػيدا كبيػػركت

العاصػػمة ككػػاف الجػػيش طرفػان فػػي ىػػذه األحػػداث كسػػقط عػػدد مػػف القتمػػى (األزمػػة السػػكرية تيمقػػي28 ،
أكتكبر  :2014نت) ،بجانب بركز حاالت مف التطرؼ ،كمكجة مػف عمميػات الخطػؼ كاالشػتباكات
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عمى طكؿ أجزاء مف الحػدكد المبنانيػة السػكرية ،كتعػرض منػاطؽ الحػدكد المبنانيػة مػع سػكريا لمقصػؼ
مف جانب المعارضة المسػمحة السػكرية بعػد انكشػاؼ مشػاركة حػزب اهلل المبنػاني القتػاؿ بجانػب نظػاـ

بشػػار األسػػد .عػػالكة عمػػى تفػػاقـ أزمػػة الالجئػػيف السػػكرييف ،كعػػكدة سياسػػة االغتيػػاالت (صػكاريخ مػػف

سكريا :2013 /6/ 5 ،نت).

فمعظػػـ القػػكل السياسػػية المبنانيػػة عمػػى أرسػػيا قػػكل “ 14آذار” ممثمػػة ب ػ ”الكتائػػب المبنانيػػة” ك

"القكات المبنانية” ك“تيار المستقبؿ” حسمت أمرىا لناحية المجاىرة بالكقكؼ إلى جانب الثكرة السكرية
كدعميا معنكيا كسياسيا مػف خػالؿ الحػديث عػف مرحمػة مػا بعػد األسػد ،كقػد أعمػف سػعد الحريػرم أنػو
يتحمػ ػ ػػؿ شخصػ ػ ػػيا مسػ ػ ػػؤكلية دعػ ػ ػػـ الثػ ػ ػػكرة السػ ػ ػػكرية كمنػ ػ ػػع الفتنػ ػ ػػة السػ ػ ػػنية – الشػ ػ ػػيعية (عبػ ػ ػػد اهلل،

 :2013/2/27نت).

أمػا قػكل “ 8آذار” التػػي يقكدىػا “حػزب اهلل” بالتحػػالؼ مػع حركػة “أمػػؿ” ،كبػدا أف مكقػؼ ىػػذا

الثنائي يعبر عف رأم طائفي في مناىضة ثكرة سيؤدم الحقان إلى استيداؼ الطائفػة فػي لبنػاف كبػدالن
مف االلتزاـ بسياسة النػأم بػالنفس فػإف “حػزب اهلل” كحركػة “أمػؿ” كقفػا عمنػان إلػى جانػب نظػاـ األسػد،
ككمما تصاعدت عمميات القتؿ خػرج حسػف نصػر اهلل ليػدافع أكثػر عػف حميفػو السػكرم ،حيػث انخػرط

ح ػزب اهلل فػػي الص ػراع العسػػكرم داخػػؿ سػػكريا بصػػكرة مباش ػرة (عبػػد اهلل :2013/2/27 ،نػػت) .أمػػا
المكقؼ الرسمي المبناني فيك يتراكح بيف حد أدنى مبدئي ،عنكانو “النػأم بػالنفس” عمػا يجػرم ،كبػيف

حػػد أقصػػى عممػػي عنكانػػو دعػػـ األسػػد فػػي المحافػػؿ العربيػػة كالدكليػػة خػػالؿ مناقشػػة الكضػػع السػػكرم

كالتصكيت عمى الق اررات بشأنو ،كمف خالؿ تغاضي رئيس الحككمة عف انتياؾ السيادة المبنانية مف
ًقىبؿ جيش النظاـ السكرم بقتؿ اآلمنيف كتركيعيـ في المناطؽ الحدكدية دكف أف تحرؾ ساكنا لمػدفاع
عف سيادتيا (نجـ  :2012/3/28نت) .

 .2المممكة األردنية

أمػػا مكقػػؼ األردف فيتسػػـ بدرجػػة كبي ػرة مػػف الحساسػػية ،مػػا يجعميػػا أكثػػر حرصػػا عمػػى عػػدـ
التػػكرط فػػي الص ػراع ،كىػػك مػػا يفسػػر رفػػض األردف دعػػـ أم مػػف طرفػػي الص ػراع ،س ػكاء نظػػاـ بشػػار
األسد أك المعارضة .لكف تظؿ ىناؾ مخػاكؼ مػف أف يػؤدم اسػتمرار األزمػة كالحػرب األىميػة الػدائرة

إلى تدفؽ أعداد ضخمة مف الالجئيف داخؿ األردف ،فضال عف تأثير ذلؾ عمى تدفؽ المكارد المائيػة

إلػػى األردف ،كاحتمػػاؿ تحػػكؿ سػػكريا إلػػى مػػالذ آمػػف لممتشػػدديف اإلسػػالمييف المسػػمحيف كمػػا حػػدث فػػي
حالة العراؽ ،كىك ما أدل لمعارضة األردف بشدة لدعـ تسميح الثكار السكرييف ،باإلضافة إلى مراقبػة

األجيػ ػزة األمني ػػة األردني ػػة لممنش ػػقيف ،كالمتش ػػدديف اإلس ػػالمييف كالجماع ػػات ذات الص ػػمة بالمعارض ػػة

الس ػػكرية .أض ػػافة إل ػػى ذل ػػؾ تخ ػػكؼ النظ ػػاـ ف ػػي األردف م ػػف انتق ػػاؿ مكج ػػة االحتجاج ػػات إل ػػى داخ ػػؿ
األردف .لكػػف يظ ػػؿ ىن ػػاؾ خط ػػر مي ػػـ آخ ػػر ى ػػك تح ػػكؿ األردف إل ػػى س ػػاحة لعم ػػؿ العدي ػػد م ػػف أجيػػزة

المخػػابرات الدكليػػة لمتابعػػة األكضػػاع فػػي سػػكريا .لكػػف يظػػؿ الضػػماف الميػػـ ألمػػف األردف ىػػك مظمػػة
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الحماي ػػة األمريكي ػػة الت ػػي تعتب ػػر اس ػػتقرار األردف ج ػػزء م ػػف مس ػػئكلياتيا ف ػػي الش ػػرؽ األكس ػػط .كتمث ػػؿ

المنػػاكرات العسػػكرية المشػػتركة بػػيف البمػػديف تعبي ػ ار عػػف ىػػذا االلت ػزاـ األمريكػػي تجػػاه األردف ،كاعػػالف
األردف بعد انتياء المناكرات عف بقػاء بعػض التجييػزات كالمعػدات كالجنػكد األمػريكييف الػذيف شػارككا

فػػي ىػػذه المنػػاكرات كجػػزء مػػف االلتػزاـ األمريكػػي بحمايػػة أمػػف األردف فػػي مكاجيػػة التػػداعيات السػػمبية

المحتممة لألزمة السكرية (أبك رماف  :2012 /4/ 6نت) .
 .3االتحاد األوروبي

تمثمػػت ردكد الفعػػؿ األكركبيػػة تجػػاه األزمػػة السػػكرية فػػي إصػػدار بعػػض البيانػػات كالتصػريحات

لعمميػػات النظػػاـ منػػذ بدايػػة األزمػػة ،كبعػػض الق ػ اررات التػػي تشػػدد العقكبػػات االقتصػػادية عمػػى
المدينػػة
ٌ
ي
دمشؽ ،باإلضافة إلى كضع بعض المسؤكليف السػكرييف عمػى قائمػة الممنػكعيف مػف السػفر إلػى دكؿ

السػكرٌية
االتحاد األكركبي ،حيث لجأ االتٌحاد
األكركبي إلى  13رزمة مف العقكبػات منػذ بػدء األزمػة ٌ
ٌ
شػػممت إلػػى اآلف أكثػػر مػػف مئػػة شخصػػية مرتبطػػة بالنظػػاـ السػػكرم باإلضػػافة إلػػى عشػرات الشػػركات
(االتحاد األكركبي يفرض :2016/10/27 ،نت).

كمػػا قامػػت بعػػض الػػدكؿ األكركبيػػة بػػإعالف دعميػػا كتكاصػػميا مػػع المجمػػس الػػكطني السػػكرم

كممثؿ لمشعب السكرم ،كالذم يضـ أغمب مككنات المعارضة السكرية ،دكف صدكر مكقؼ جمػاعي
مف كافة دكؿ االتحاد األكركبي بيذا الشأف (االتحاد األكركبي يرحب :2012/11/ 14 ،نت).

اآلليػػات التػػي تسػػمح ليػػا
إف ىػذه اإلجػراءات (العقكبػػات االقتصػػادية) تشػػترؾ فػػي افتقارىػا إلػػى ٌ
بػػأف تكػػكف ذات تٌػػأثير مباشػػر كفعػػاؿ عمػػى جيػػاز الدكلػػة السػػكرية كعناص ػره األساسػ ٌػية كبالتػػالي عمػػى

مجرل األزمة السكرية كاتجاىيا.

فإف االتحاد األكركبي الذم قاطع النظاـ السكرم دبمكماسيان منذ بدايػة األزمػة ،ال يبػدك
كبذلؾ ٌ
أنو يشكؿ طرفان ضاغطان عمى ىذا النظػاـ مػف أجػؿ إجػراء تغييػر مػا ،كمػا ٌأنػو ال يشػكؿ قػكة كضػغطان
حاس ػػمان بسياس ػػة العقكب ػػات االقتص ػػادية لممس ػػاىمة ف ػػي إض ػػعافو ،كف ػػي ظ ػػؿ الس ػػيناريكىات المحتمم ػػة

لتطكر األزمة السكرية ،يبقػى دكر االتحػاد األكركبػي غيػر كاضػح المعػالـ (ميكائيػؿ:2012 /4/ 7 ،
ٌ
نت).
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خالصة:

اض ػػطرت جامع ػػة الػػػدكؿ العربي ػػة التػ ػػي التزم ػػت الص ػػمت فػ ػػي الم ارح ػػؿ األكلػػػى م ػػف األزمػػػة
السػػكرية ،إل ػػى اتخ ػػاذ مكق ػػؼ كاضػػح كص ػػارـ خكفػ ػان م ػػف تص ػػاعد كتي ػرة العن ػػؼ كانتش ػػاره إل ػػى البم ػػداف
المجػػاكرة ،كاتخػػاذ بعػػض الخطػكات بسػػبب الضػػغكط التػػي مارسػػتيا عػػدد مػػف الػػدكؿ األعضػػاء .كعمػػى
الػرغـ مػػف أف سياسػة الجامعػػة تجػاه سػػكريا قػد جػػاءت بػردكد أفعػػاؿ متباينػة ،إال أنيػػا القػت دعمػػا مػػف
الجيػػات الفاعمػػة الدكليػػة خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػالق اررات الصػػادرة عػػف الجامعػػة العربيػػة كفػػي مقػػدمتيا
تجميػػد عضػػكية سػػكريا فػػي الجامعػػة ،كتخفػػيض التمثيػػؿ الدبمكماسػػي ،كاج ػراء عقكبػػات عمػػى بعػػض
الشخصػػيات السػػكرية ،ككقػػؼ التعػػاكف االقتصػػادم عػػالكة عمػػى المبػػادرة العربيػػة لمسػػالـ فػػي سػػكريا
كاقتراح جامعة الدكؿ العربية إلرساؿ قكة حفظ سالـ مشتركة مف الجامعة العربية كاألمـ المتحدة إلى
سكريا.
كمػػع ذلػػؾ ،لقػػد فشػػمت جيػػكد الجامعػػة العربيػػة فػػي صػػياغة مكقػػؼ عربػػي مكحػػد بشػػأف األزمػػة
الس ػػكرية ،فق ػػد أدت العالق ػػات المعق ػػدة ب ػػيف ال ػػدكؿ األعض ػػاء كالجي ػػات الخارجي ػػة الت ػػي لي ػػا مص ػػالح
متضاربة في سكريا إلى حرماف الجامعة مف آليات صنع الق اررات الفاعمة مما دفع بيػا إلػى اإلعػالف
عف انتياء دكرىا كاحالة الممؼ السكرم إلى األمـ المتحدة.
كم ػػا أف الت ػػدخالت اإلقميمي ػػة كالدكلي ػػة ف ػػي األزم ػػة الس ػػكرية أدل إل ػػى ت ارج ػػع أدكار األطػ ػراؼ
المحميػػة المنخرطػػة فػػي ىػػذه األزمػػة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ دكر النظػػاـ الحػػاكـ نفسػػو ،لحسػػاب قػػكل خارجيػػة
أصبحت ىي المتحكـ الرئيسي في تكجيو مسارىا ،كما تزاؿ تعتقد أف بمقدكرىا فرض تسكية عسكرية
اعتمادا عمى قكاىا الذاتية أك عمى القكل الحميفة ليا .كأف ىذه األطراؼ ليست معنية بمعاناة الشعب
السكرم كال تسعى لمصمحتو.
فدكافع ركسيا كايراف كحزب اهلل لمتدخؿ في األزمة السكرية إلى جانب النظاـ السكرم الحميؼ

ترتكػػز إلػػى أسػػس مصػػمحية كاسػػتراتيجية كاضػػحة ،بصػػرؼ النظػػر عػػف مػػدل االتفػػاؽ أك االخػػتالؼ
معيا ،كلذا لف تسمح بإسقاط ىذا النظاـ حتى لك اضطرت لخكض الحرب إلػى جانبػو حتػى النيايػة؛

ألف معظـ القكل التي تحاربػو تشػكؿ تيديػدان اسػتراتيجيان إف لػـ يكػف كجكديػان ليػا .أمػا المعسػكر اآلخػر

الذم تقكده أمريكا كتركيا كالسعكدية كقطر تبدك مكحدة في عدائيا لنظاـ بشار األسد كلدييا مصمحة
كاضػػحة فػػي إسػػقاطو ،لكػػف ألسػػباب كدكافػػع مختمفػػة ،كمكاقفيػػا مػػف بعػػض القػػكل التػػي تحاربػػو تبػػدك

متباينػػة إلػػى حػػد التعػػارض التػػاـ أحيانػػا ؛ لػػذلؾ يصػػعب فػػي ظػػؿ ىػػذا التبػػايف الكاضػػح بػػيف مكاقػػؼ
كسياسػػات المعسػػكريف المتصػػارعيف عمػػى السػػاحة السػػكرية إنضػػاج الشػػركط الضػػركرية لمتكصػػؿ إلػػى

تسػػكية لحػػؿ األزمػػة السػػكرية بػػؿ إف التػػدخالت اإلقميميػػة كالدكليػػة سػػاىمت فػػي تعقيػػد المشػػيد السػػكرم

كأطالت مف أمد األزمػة بػؿ شػكؿ الصػراعات الخافيػة عمػى المصػالح االسػتراتيجية لكػال التكتمػيف إلػى
حجم ػػت ال ػػدكر األمم ػػي
عرقم ػػة المب ػػادرات كالحم ػػكؿ لتس ػػكية األزم ػػة الس ػػكرية بش ػػكؿ س ػػممي كبالت ػػالي ٌ
كعرقمت مسيرتو نحك تسكية األزمة سياسيان.
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انفصم انسادس

دور األمم ادلتحدة يف إدارة األزمت انسوريت
 مقدمة:
 المبحث األول :األزمة السورية وتيديد السمم واألمن الدوليين
 المبحث الثاني :ق اررات األمم المتحدة بشأن األزمة السورية

 المبحث الثالث :المسار السياسي لممم المتحدة في معالجة األزمة
السورية
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مقدمة:
بعد أف تناكلنا في الفصؿ السابؽ الحراؾ الشػعبي السػكرم كتطك ارتػو ،كانتقػاؿ الحػراؾ السػممي

إلى صراع مسمح ،كانتقالو مف صراع داخمي بيف النظػاـ كالمعارضػة إلػى صػراع إقميمػي بعػد التػدخؿ

التركػي كاإلي ارنػي ،ثػـ إلػى صػراع دكلػي بعػػد التػدخؿ الركسػي كاألمريكػي ،ممػا أدل إلػى تعقيػد األزمػػة
السكرية .كأشرنا في الفصؿ السابؽ أيضػان إلػى دكر الجامعػة العربيػة كالقػ اررات التػي اتخػذتيا لمعالجػة

األزمة السكرية ،كاخفاقيا في معالجة األزمة كقرارىا بنقؿ الممؼ إلى األمـ المتحػدة ،كمػا تطرقنػا إلػى

التػػدخالت اإلقميميػػة كالدكليػػة فػػي األزمػػة السػػكرية ،كانعكػػاس ذلػػؾ فػػي إطالػػة أمػػد األزمػػة ،كعائقػان أمػػاـ
تحرؾ الجامعة العربية كاألمـ المتحدة لمعالجتيا بالطرؽ السممية.

سػػيتناكؿ ىػػذا الفصػػؿ دكر األمػػـ المتحػػدة فػػي إدارة األزمػػة السػػكرية عمػػى مػػدار خمسػػة أع ػكاـ

كالتي ىي عمر األزمة السكرية التي ال زالت متكاصمة ،مف خالؿ تسميط الضػكء عمػى القػ اررات التػي

اتخذتيا األمـ المتحدة تجاه األزمة السكرية ،كالمسار السياسي الذم انتيجتو مف خالؿ مبعكثييا إلى

سكريا ،كالمبادرات التي قدمتيا ،كالحكارات التي رعتيا لحؿ األزمة بالطرؽ السممية.

وقد تم تقسيم الفصل إلى ثالثة مباحث ،يتناول كل مبحث زاوية من ىذه القضايا عمى

النحو التالي:

المبحث األول :األزمة السكرية كتيديد السمـ كاألمف الدكلييف.
المبحث الثاني :ق اررات األمـ المتحدة بشأف األزمة السكرية.

المبحث الثالث :المسار السياسي لألمـ المتحدة في معالجة األزمة السكرية.
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المبحث األول
األزمة السورية وتيديد السمم واألمن الدوليين
فػػي الماضػػي ك ػاف معيػػار تيديػػد السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف ،ىػػك كقػػكع عػػدكاف أك إخػػالؿ بالسػػمـ
مصػػحكب بمجػػكء فعمػػي إلػػى القػػكة كغالبػان فػػي سػػياؽ نػزاع دكلػػي أك إقميمػػي ،أم بػػيف الػػدكؿ ،أمػػا اليػػكـ
فػإف المجمكعػة الدكليػة أضػحت كأكثػر مػف أم كقػت مضػى ،منشػغمة بػاإلخالؿ بالسػمـ داخػؿ الحػدكد

الكطنية أم داخؿ الدكؿ كليس بيف الدكؿ (اليزاط. )107 :1999 ،

كلقد تكسع مجمس األمف في بياف العكامؿ التي تشكؿ تيديػدان لمسػمـ كاألمػف الػدكلييف ،معتمػدان

عمػػى سػػمطتو الكاسػػعة المسػػتمدة مػػف المػػادة ( )31مػػف الميثػػاؽ ،فمػػـ يعػػد يقصػػرىا عمػػى الن ازعػػات بػػيف
الػػدكؿ ،كأعمػػاؿ القتػػاؿ الكاسػػعة النطػػاؽ داخػػؿ حػػدكدىا ،كانمػػا اتسػػع مػػداىا لتشػػمؿ الحػػاالت التػػي تقػػع
فييا األقميات كاألعماؿ التي تكصؼ بأنيا إرىابية ،كالمنسي اإلنسانية الناتجة عف االقتتاؿ الداخمي،
كحتػػى التنكػػر لممبػػادئ الديمقراطيػػة (أبػػك العػػال )32 :2006 ،كمػػا أصػػبحت االنتياكػػات الجسػػيمة

لحق ػػكؽ اإلنس ػػاف كاالعتم ػػاد عم ػػى نت ػػائج االنتخاب ػػات ،كايص ػػاؿ المس ػػاعدات اإلنس ػػانية ،كتدخم ػػو ف ػػي

المجػػاؿ االقتصػػادم كاالجتمػػاعي كالميػػداف الصػػحي ،كالحػػد مػػف أسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ كالقرصػػنة،
كحمايػػة البيئػػة ،كاصػػفان فػػي االعتبػػار أف عػػدـ االسػػتقرار فػػي ىػػذه الميػػاديف يعػػيف تيديػػدان لمسػػمـ كاألمػػف

الػػدكلييف ،كمجمػػس األمػػف عنػػد تكسػػعو فػػي ذلػػؾ لػػـ يسػػتند إلػػى نػػص فػػي الميثػػاؽ يخكلػػو ذلػػؾ ،كاضػػعان
بالحسباف أف ق ارراتو الصادرة كفقان لمفصؿ السابع بشأف ذلؾ ،ال يخضع لقيػد االختصػاص الػداخمي

المنصكص عميو في المادة ( )2فقرة ( )7مف الميثاؽ (النكارم.)47 :2012 ،

عمػػى ضػػكء ذلػػؾ ،ىػػؿ الصػراع الػػدائر فػػي سػػكريا يشػػكؿ تيديػػدان لمسػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف ،كىػػؿ

شكؿ تدخؿ بعض الدكؿ اإلقميمية كالدكلية عسكريان فػي الصػراع الػدائر فػي سػكريا شػ ٌكؿ عػدكانان عمػى
سيادة الدكؿ السكرية كستككف اإلجابة عمى ىذيف السؤاليف محكر ىذا المبحث.
أوالً :األزمة السورية وتيديد السمم واألمن الدوليين

مػا يشػيده الصػراع السػكرم بػيف النظػاـ كالمعارضػة ،كالتغذيػة اإلقميميػة كالدكليػة ليػذا الصػراع

كمػػا ترتػػب عميػػو مػػف نتػػائج كارثيػػة مػػف مئػػات آالؼ الضػػحايا كماليػػيف النػػازحيف ،يتضػػح أف حػػالتي
تيديد السمـ كاألمف الدكلييف قد تحققا في ىذا الصراع ،كتجسد انطالقا مف المعطيات التالية:

 نػػزكح عػػدد كبيػػر مػػف الالجئػػيف إلػػى دكؿ الجػكار يقػػدركف بأربعػػة ماليػػيف ،كيكجػػد حػكالي مميػػكنيالجئ مكزعكف عمى دكؿ أخرل ،إضافة إلى ما يفكؽ  300ألؼ نزحكا صكب الػدكؿ األكركبيػة
كال يزاؿ عددىا في تزايد مستمر ،إلى جانػب ذلػؾ تػـ نػزكح أكثػر مػف سػبعة ماليػيف شػخص فػي

الػػداخؿ السػػكرم ،مػػا أحػػدث ارتباكػان كبيػ انر لػػدييا فػػي إدارة ىػػذه األزمػػة ،حيػػث تطػػكر المشػػيد إلػػى
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إشػكاؿ مػػؤثر لػػو تػداعيات جمػػة كمختمفػػة عمػػى حككمػات ىػػذه البمػػداف ،جػراء مػػا خمفتػػو المكجػػات

المتصاعدة مف الالجئيف ،كمػا يتطمبػو ىػذا األمػر مػف إمكانيػات ماديػة كلكجسػتية كطبيػة أرىقػت
دكؿ االستقباؿ ،ككذلؾ المنظمات العاممة في المجاؿ اإلنساني (األمـ المتحػدة:2014/8/29 ،
نت).

 تف ػػاقـ األكض ػػاع اإلنس ػػانية ف ػػي ص ػػفكؼ الم ػػدنييف سػ ػكاء المحاصػ ػريف ف ػػي ال ػػداخؿ الس ػػكرم أكالعػػابريف لمحػػدكد ،كازديػػاد عػػدد القتمػػى كالجرحػػى ،كافػراغ مػػدف كقػػرل برمتيػػا ،حيػػث تجػػاكز عػػدد

الضػػحايا نحػػك  200ألػػؼ بػػيف قتيػػؿ كج ػريح ،ثمػػثيـ مػػف المػػدنييف ،كيعػػيش ح ػكالي  12مميػػكف
ش ػػخص ف ػػي حال ػػة م ػػف الحاج ػػة الماس ػػة لممس ػػاعدات اإلنس ػػانية داخ ػػؿ س ػػكريا .ى ػػذا إل ػػى جان ػػب
المفقكديف كالسجناء سكاء مف القكات النظامية أك مف فصائؿ المعارضة ،حيث تتجاكز أعدادىا

 20ألفان (األمـ المتحدة :2015/2/20 ،نت).

 اسػػتخداـ مختمػػؼ األسػػمحة بمػػا فييػػا الممنكعػػة كالمحرمػػة دكلي ػان ،كقصػػؼ المنشػػنت المدنيػػة فػػيخػػرؽ سػػافر لمقػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني ،خاصػػة مػػا تػػنص عميػػو اتفاقيػػات جنيػػؼ األربعػػة لسػػنة

 ،1949كالبرتكككليف اإلضافييف لسنة ( 1977التقرير األممي :2013/11/13 ،نت).

 امتداد تداعيات النزاع السكرم إلى الدكؿ المجػاكرة (العػراؽ ،تركيػا ،إيػراف) ،كانخػراطيـ فػي ذاتالنػ ػزاع ،سػ ػكاء م ػػف خ ػػالؿ دع ػػـ نظ ػػاـ الػ ػرئيس األس ػػد ،أك دع ػػـ المعارض ػػة المعتدل ػػة مني ػػا ،أك
الجماعات اإلسالمية المتطرفة ،كاصباغ النزاع بالبعد الطائفي في إطار اسػتراتيجيات متناقضػة

أحيانان كمتقاطعة أحيانان أخػرل ،كذلػؾ حسػب مػكازيف القػكل التػي تفرزىػا مختمػؼ التفػاعالت بػيف
الفاعميف اإلقميمييف كالدكلييف في النزاع السكرم.

 تػػدخؿ القػػكل الكبػػرل ميػػدانيا فػػي الن ػزاع السػػكرم ،حيػػث تحػػكؿ مػػف ن ػزاع داخمػػي إلػػى حػػرب ليػػاتداعيات إقميمية كدكلية (لماذا تغير السمكؾ :2016/9/30 ،نت).

كػػؿ ى ػػذه المعطي ػػات تجع ػػؿ م ػػف النػ ػزاع ف ػػي سػػكريا كم ػػا خمف ػػو م ػػف ت ػػداعيات محمي ػػة كاقميمي ػػة

كدكلي ػػة ،حال ػػة خطيػ ػرة تي ػػدد الس ػػمـ كاألم ػػف ال ػػدكلي ،تس ػػتدعي ت ػػدخؿ األم ػػـ المتح ػػدة كمجم ػػس أمني ػػا
لمعالجتيا.

ككمػػا ىػػك معمػػكـ لمجمػػس األمػػف الػػدكلي صػػالحيات تم ٌكنػػو مػػف التعامػػؿ بفاعميػػة مػػع األزمػػات

التي تشكؿ تيديدان لمسمـ كاألمػف الػدكلييف ،شػرط تكافػؽ إرادة الػدكؿ الدائمػة العضػكية فيػو .فػإذا تحقػؽ
ى ػػذا التكاف ػػؽ ،يمك ػػف لمجم ػػس األم ػػف أف يتعام ػػؿ م ػػع األزم ػػات الدكلي ػػة بإح ػػدل طػ ػريقتيف أك بكمييم ػػا

(نافعة :2015/12/23 ،نت) :

األولـــى :طػػرح تصػػكر عػػاـ لتسػػكية سياسػػية قػػد تتضػػمف خريطػػة طريػػؽ تفصػػيمية مصػػحكبة

بجػػدكؿ زمنػػي مح ػػدد ،كىػػك مػػا أق ػػدـ عميػػو مجمػػس األم ػػف فػػي  18كػػانكف األكؿ (ديس ػػمبر) ،2015
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بإصػداره القػرار ( )2254حػػكؿ األزمػػة السػػكرية ،باإلضػػافة إلػى سمسػػة مػػف القػ اررات األخػػرل المتعمقػػة

بمعالجة األزمة ،سيتـ التطرؽ ليا في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ.

الثانية :فرض التسكية التي يراىا ضركرية ،حتى كاف تطمب األمر استخداـ القكة المسمحة.
إقػػداـ مجمػػس األمػػف عمػػى طػػرح تصػػكر لتسػػكية أزمػػة مػػا ال يعنػػي بالضػػركرة أنػػو يميػػد لفػػرض

التسكية بالقكة المسمحة إذا تطمب األمر ذلؾ ،ألف تصرفو عمى ىذا النحك قد يككف جػزءان مػف عمميػة
دكلية مقصكدة بذاتيا ،إلدارة األزمة كفؽ مصالح الدكؿ الكبرل كليس بالضركرة لحميا كفؽ متطمبات

العدالة أك القانكف الدكلي (الدكرم؛ العكيمي.)195 :1994 ،

كبػػالرغـ مػػف أف األصػػؿ العػػاـ فػػي العالقػػات الدكليػػة ىػػك عػػدـ التػػدخؿ فػػي الشػػؤكف الداخميػػة

كالخارجيػػة لمػػدكؿ ،كأيض ػان عػػدـ اسػػتعماؿ القػػكة أك التيديػػد باسػػتخداميا ،ىػػذا كفػػؽ المػػادة الثانيػػة فػػي
الفق ػرتيف (الرابعػػة كالسػػابعة)مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ،إالا أف ىػػذه القاعػػدة ليسػػت مطمقػػة ،بػػؿ كردت
عمييا عدة استثناءات تستند إلػى أسػس قانكنيػة كفػؽ مػا تتضػمنو مػكاد ميثػاؽ منظمػة األمػـ المتحػدة،

كالذم مف خالليا يككف العمؿ الدكلي فييا مشركع ،كلقد أفرد الميثاؽ الفصؿ السابع منو لبيػاف مػدل

تدابير العمؿ الجماعي التي تدخؿ في سمطات مجمس األمف ،كالتي تيدؼ إلى قمع العدكاف ،كاعادة
السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف إلػػى نصػػابيما ،كمػػا أفػػرد الفصػػؿ السػػادس مػػف الميثػػاؽ حػػؿ المنازعػػات ح ػالن

سمميان(كاصؿ . )190 :2003

ثانياً :التدخل اإلقميمي والدولي عسكرياً في سوريا عدوان عمى السيادة السورية

تػػنص المػػادة األكلػػى مػػف تكصػػية الجمعيػػة العامػػة ( )3314الصػػادرة سػػنة  ،1974عمػػى أف

"العدكاف ىك استعماؿ القكة المسمحة مف قبؿ دكلة ما ضد سيادة دكلػة أخػرل ،أك سػالمتيا اإلقميميػة،

أك استقالليا السياسي ،أك بأية صكرة أخرل تتنافى مػع ميثػاؽ األمػـ المتحػدة" .كحسػب المػادة الثانيػة
مػػف نفػػس التكصػػية؛ فإنػػو مػػف بػػيف األعمػػاؿ التػػي تنطبػػؽ عمييػػا صػػفة العمػػؿ العػػدكاني "قيػػاـ الق ػكات
المسمحة لدكلة ما بغزك إقميـ دكلة أخػرل أك اليجػكـ عميػو ،باسػتعماؿ القػكة المسػمحة ،أك قيػاـ القػكات

المسمحة لدكلة ما بقػذؼ إقمػيـ دكلػة أخػرل بالقنابػؿ ،أك اسػتعماؿ دكلػة مػا أيػة أسػمحة ضػد إقمػيـ دكلػة
أخرل" (محمد.)65 :2009 ،

كفقان ليذه النصكص؛ فإف سكريا كدكلة تعرضت لعدكاف عسكرم مباشر كمزدكج عمى إقميميا

كشػػعبيا كالمتمثػػؿ فػػي عػػدكاف الكاليػػات المتحػػدة كمػػف معيػػا فػػي إطػػار التحػػالؼ الػػدكلي "ضػػد تنظػػيـ

داعػ ػػش" (عمػ ػػكم ،)49 :2012 ،كالعػ ػػدكاف الركسػ ػػي الػ ػػذم تجسػ ػػد فػ ػػي قصػ ػػؼ ركسػ ػػيا بالص ػ ػكاريخ
كالطائرات لعدد مف المدف كالقرل في سكريا (عبد الحميـ :2015/10/15 ،نت).

كيمكػػف أف يضػػاؼ إلػػى ىػػذيف العػػدكانييف المباش ػريف كالص ػريحيف عػػدكانان ثالث ػان ،كيتجمػػى فػػي

إرساؿ العديد مف الدكؿ (ايراف ،العراؽ ،ركسيا) ،كجيات أخػرل كحػزب اهلل لعناصػر تابعػة ليػا لتقػكـ
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بأعمػػاؿ حربيػػة داخػػؿ األ ارضػػي السػػكرية ،س ػكاء مػػع النظػػاـ السػػكرم أك المعارضػػة (المكقػػؼ العربػػي،

 :2012/7/19نػػت) ،كتعػػد بطبيعتيػػا أعمػػاالن عدكانيػػة لكػػكف الفق ػرة األخي ػرة مػػف المػػادة الثالثػػة مػػف
تكصية الجمعية العامة ( )3314تعتبر أف صػفة العمػؿ العػدكاني تنطبػؽ عمػى "إرسػاؿ عصػابات أك
جماعػػات مسػػمحة أك ق ػكات غيػػر نظاميػػة أك مرتزقػػة مػػف قبػػؿ دكلػػة مػػا أك باسػػميا ،لتقػػكـ ضػػد دكلػػة

أخرل بأعماؿ مف أعماؿ القكة المسمحة ،أك اشػتراؾ الدكلػة بػدكر مممػكس فػي ذلػؾ" (السػيد:2012 ،
.)142

كاذا كاف القانكف الدكلي يحرـ استعماؿ القكة العسكرية في العالقات الدكلية ،كما تػنص عمػى

ذلؾ جميع المكاثيؽ الدكلية كفي مقدمتيا ميثاؽ األمـ المتحدة الذم تشير المادة الثانيػة الفقػرة الرابعػة

منو عمػى "يمتنػع أعضػاء األمػـ المتحػدة جميعػان فػي عالقػاتيـ الدكليػة عػف التيديػد باسػتعماؿ القػكة أك

اس ػػتخداميا ض ػػد س ػػالمة األ ارض ػػي أك االس ػػتقالؿ السياس ػػي ألم دكل ػػة  ،"...ف ػػإف ىن ػػاؾ اس ػػتثناءيف
أساسػػػييف يسػ ػػمح فييمػ ػػا باسػ ػػتعماؿ القػػػكة كالمتمثمػػػيف فػ ػػي :حالػ ػػة ال ػػدفاع الشػ ػػرعي عػػػف ال ػػنفس كفػ ػػؽ

مقتضيات المػادة ( )51مػف الميثػاؽ ،كفػي حالػة تفعيػؿ ترتيبػات األمػف الجمػاعي كمػا ىػك منصػكص
عمييا في الفصؿ السابع (أبك يكنس. )135 :2012 ،

ماعػػدا ذلػػؾ فػػأم اسػػتعماؿ لمقػػكة فػػي العالقػػات الدكليػػة يعتبػػر مػػف قبيػػؿ العمػػؿ غيػػر المشػػركع،

كقػػد يكيػػؼ كعػػدكاف ،كالحػػرب العدكانيػػة جريمػػة ضػػد السػػمـ الػػدكلي يترتػػب عمييػػا مسػػؤكلية دكليػػة (أبػػك
يكنس. )136 :2012 ،

كعميو؛ فكؿ الدكؿ التي تقكـ بيجمات عسكرية عمى األراضي السػكرية ىػي فػي حقيقػة األمػر

تقكـ بأعماؿ عدائية ،سكاء كانت المبررات محاربػة الجماعػات اإلرىابيػة (داعػش) ،أك دعػـ الحككمػة

"الشػػرعية" (نظػػاـ الػرئيس بشػػار األسػػد)؛ فكميػػا مبػػررات غيػػر مقبكلػػة إذا نظرنػػا إلييػػا مػػف كجيػػة نظػػر

مخالؼ
القانكف الدكلي ،ككنيا تتـ دكف تفكيض مجمس األمف ،كيعد انتياكان لمسيادة السكرية ،أم أنو
ه
لميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة؛ لػػذلؾ يجػػب عػػدـ الخمػػط بػػيف التػػدخؿ تحػػت مظمػػة مجمػػس األمػػف كالشػػرعية
الدكلية ،كبيف التحالفات الفردية التي تتـ دكف تفكيض مف مجمس األمف كالمجتمع الدكلي.

كعمى ضكء ذلػؾ ،يتضػح أف األكضػاع فػي سػكريا تشػكؿ تيديػدان لمسػمـ كاألمػف الػدكلييف ،كمػا

أف الدكلة السكرية يمكف أف تكصؼ بالدكلة المنيارة ،لكف ذلؾ ال يبيح ألية جية كليس مف حػؽ أيػة

دكل ػػة أك مجمكع ػػة م ػػف ال ػػدكؿ ،كيفم ػػا ك ػػاف حجمي ػػا أك قكتي ػػا ،أف تع ػػالج الكض ػػع ف ػػي س ػػكريا حس ػػب
منظكرىػػا الخػػاص ،كتػػدبير الص ػراع حسػػب أجنػػدتيا االسػػتراتيجية ،فػػاألمـ المتحػػدة كخاص ػة مجمػػس
األمف الدكلي ىك الممقاة عمى عاتقو كمسؤكليتو معالجة ىكذا أكضاع.
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المبحث الثاني
ق اررات األمم المتحدة بشأن األزمة السورية
أصػػدرت األمػػـ المتحػػدة العديػػد مػػف الق ػ اررات كعبػػر الييئتػػيف الرئيسػػيتيف (الجمعيػػة العمكميػػة
كمجمػػس األمػػف الػػدكلي ) لمعالجػػة األزمػػات التػػي يشػػيدىا العػػالـ ،إالا أف الكثيػػر مػػف ىػػذه القػ اررات لػػـ

تكضع مكضع التنفيذ كال سػيما القػ اررات التػي صػدرت عػف الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة ،التػي كاف
كانػت تعبػر عػف إرادة غالبيػة بمػداف العػالـ ،إالا أنيػا تعتبػر مػف حيػث القػانكف الػدكلي مجػرد تكصػيات

غير ممزمة .أما في مجمس األمف الدكلي فقد كانت الكممة الفصؿ لمقكل الكبرل التي أعطاىا ميثػاؽ
األمـ المتحدة حػؽ الفيتػك ،بحجػة مسػؤكليتيا فػي الحفػاظ عمػى األمػف الػدكلي ،غيػر أنيػا حكلػت كرقػة

الفيتػػك إلػػى أداة لتحقيػػؽ مصػػالحيا التػػي قػػد تتنػػاقض أحيانػان مػػع مسػػؤكليتيا؛ كقػػكل كبػػرل فػػي الحفػػاظ
عمى األمف كالسمـ الدكلييف.

كفػػي إط ػػار إدارة األمػػـ المتح ػػدة لألزمػػة الس ػػكرية باعتب ػػار أف سػػكريا دكل ػػة عضػػك ف ػػي األم ػػـ

المتحدة ،كنظ وار لما يحدث فييا مف استعماؿ مفرط لمقكة ضد لممدنييف ،أصدرت األمـ المتحدة العديد
مف الق اررات عمى مستكل الجمعية العامة أك مجمس األمف ،باإلضافة إلى البيانات الرئاسية الصػادرة

عف مجمس األمف بدءان مف عاـ  2011كصكالن إلى عاـ  ،2016لمعالجة األزمة السكرية كمف أبرز
ىذه الق اررات ىي:

أوالً :ق اررات مجمس األمن

 .1قرار مجمس األمن رقـم ( )2042لعـام ( 2012اتخـذه مجمـس األمـن فـي جمسـتو (،)6751
المعقودة في  14نيسان (أبريل) )2012

كيعد أكؿ قرار صادر عف مجمس األمف بخصكص األكضاع في سكريا ،كنص عمػى إرسػاؿ
بعثػػة م ػراقبيف عسػػكرييف غيػػر مسػػمحيف ،كذلػػؾ لمراقبػػة كقػػؼ إطػػالؽ النػػار عمػػى أالى يتعػػدل عػػددىـ

الثالثيف مراقب .كما جاء في مضمكف القرار ،أف مجمس األمف يطمب مف السمطات السكرية ضماف
أمف المراقبيف كحرية تحركيـ التي يجب أف تككف كاممة مف دكف عقبات كفكرية.

كجاء في القرار أيضان أف مجمس األمف يحتفظ لنفسو بحؽ “اتخاذ أم إجراءات يراىا مناسبة”

فػ ػػي حػ ػػاؿ لػ ػػـ يػ ػػتـ تطبيػ ػػؽ ىػ ػػذا الق ػ ػرار .كمػ ػػا طالبػ ػػت الػ ػػدكؿ الػ ػ ػ  ،15كىػ ػػـ أعضػ ػػاء مجمػ ػػس األمػ ػػف

بإجماعيـ مف الحككمة السكرية االلتزاـ بكعكدىا بسحب قكاتيا مف المدف ،طبقان لخطة المكفد الدكلي

كالعربي الخاص إلى سكريا ككفي أناف .كيذكر أف ممثؿ المجمكعة العربية داخؿ مجمس األمػف عنػد
صدكر القرار كانت المممكة المغربية.
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كقبػػؿ المكافقػػة عمػػى دعػػـ المسػػكدة التػػي صػػاغتيا الكاليػػات المتحػػدة ،طمبػػت ركسػػيا مػػف كفػػكد

الكاليات المتحدة كأكركبا تخفيفيا بحيث ال تتضمف "مطالبة" سكريا باالمتثػاؿ لمقػرار ،كاسػتخدمت فػي
القرار الذم أقره المجمس لغة أكثر لينان "تدعك" سكريا إلى تطبيقو.

 .2قـرار مجمـس األمـن رقـم ( )2043لعــام  2012اتخـذه مجمـس األمـن فـي جمســتو ()6756
المعقودة في  21نيسان (أبريل) )2012

لػ ػػـ يمػ ػ ً
ػض أسػ ػػبكع عمػ ػػى تبنػ ػػي مجمػ ػػس األمػ ػػف لمق ػ ػرار ( )2042حتػ ػػى كانػ ػػت مسػ ػػاعيو تعػ ػػد

الستصدار القرار رقـ ( ،)2043كىك يعد استكماالن عممياتيان لمقرار ( .)2042كتضمف القرار تخكيػؿ
األميف العاـ لألمـ المتحدة إرساؿ  300مراقب عسػكرم مبػدئيان ،عمػى أف يككنػكا غيػر مسػمحيف لمػدة

 3أشػػير لمراقبػػة كقػػؼ إطػػالؽ النػػار فػػي سػػكريا ،كالنظػػر فػػي الت ػزاـ سػػائر األط ػراؼ بخطػػة السػػالـ
لممبعكث الدكلي العربي الخاص إلى سكريا ككفي عناف.

كق ػػد طال ػػب القػ ػرار س ػػائر األطػ ػراؼ بالس ػػير عم ػػى حماي ػػة بعث ػػة المػ ػراقبيف ،كتيس ػػير تنقالتي ػػا،

كدعميػػا بكػػؿ مػػا يمزميػػا باالتفػػاؽ مػػع الحككمػػة السػػكرية .كمػػا طالػػب الق ػرار مػػف األمػػيف العػػاـ لألمػػـ

المتحدة الرفع إلى مجمس األمف بحقيقة الكضع كؿ  15يكمان .كبالطبع ،صدر ىذا القرار كمػا سػابقو
بإجماع مف أعضاء مجمس األمف ،ممػا بعػث عمػى األمػؿ فػي حمحمػة الكضػع الػدكلي المرتبػؾ نتيجػة

تنافر المصالح الدكلية في سكريا.

 .3قـرار مجمـس األمـن رقـم ( )2052لعــام  2012اتخـذه مجمـس األمـن فـي جمســتو ()6791
المعقودة في  27حزيران (يونيو) )2012

كتضػمف مكافقػة مجمػس األمػف الػدكلي باإلجمػاع عمػػى تجديػد كاليػة قػكة األمػـ المتحػدة لمراقبػػة

فػض االشػتباؾ لفتػرة سػتة أشػير ،أم حتى  31كانكف األكؿ (ديسمبر) .2012

 .4قرار مجمس األمن رقم ( )2084لعام ( 2012اتخذه مجمـس األمـن فـي جمسـتو (،)6893
المعقودة في  19كانون األول (ديسمبر) )2012

أعرب مجمس األمف في ىذا القرار عف قمقو البالغ إزاء جميع انتياكات اتفاؽ فػض االشػتباؾ

ب ػػيف القػ ػكات الس ػػكرية كاإلسػ ػرائيمية ،بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ كج ػػكد القػ ػكات المس ػػمحة العربي ػػة الس ػػكرية كمع ػػدات

عسػػكرية غيػػر مػػرخص ليػػا داخػػؿ المنطقػػة الفاصػػمة .كأعػػرب عػػف القمػػؽ الشػػديد مػػف كجػػكد عناصػػر
مسػػمحة مػػف المعارضػػة فػػي المنطقػػة الفاصػػمة ،كاذ شػػدد عمػػى أف األحػػداث األخيػرة التػػي كقعػػت عبػػر
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خػػط كقػػؼ إطػػالؽ النػػار ،أظيػػرت احتمػػاؿ تصػػعيد حػػدة التػػكترات بػػيف إس ػرائيؿ كالجميكريػػة العربيػػة
السكرية ،كصار كقؼ إطالؽ النار بيف البمديف معرضان لمخطر مف جرائيا.

 .5قرار مجمس األمن رقـم ( )2108لعـام ( 2013اتخـذه مجمـس األمـن فـي جمسـتو ()6991
المعقودة في  27حزيران (يونيو) )2013

شػػدد مجمػػس األمػػف فػػي ىػػذا الق ػرار عمػػى أنػػو يجػػب عمػػى كػػؿ مػػف إس ػرائيؿ كسػػكريا االلت ػزاـ

الكامؿ بأحكاـ اتفاؽ عاـ  ،1974لفض االشتباؾ بيف القكات المبرـ بيف إسرائيؿ كالجميكرية العربية
السكرية كأف يتقيدا تمامان بكقؼ إطالؽ النار.

 .6قرار مجمس األمن رقم ( )2118لعام ( 2013اتخذه مجمـس األمـن فـي جمسـتو (،)7038
المعقودة في  27أيمول (سبتمبر) )2013

تضػػمف الق ػرار امتثػػاؿ الجميكري ػ ػة العربيػ ػػة الػ ػػسكرية لجميػ ػػع جكانػ ػػب ق ػ ػرار المجمػػس التنفيػػذم

لمنظمة حظر األسمحة الكيميائية ،المؤرخ في  27أيمكؿ (سبتمبر) .)2013

كمػػا تضػػمف القػرار إدانتػػو ألم اسػػتخداـ لألسػػمحة الكيميائيػػة فػػي الجميكريػػة العربيػػة السػػكرية،
كال سيما اليجكـ الػػذم كقػع فػي  21آب (أغسػطس)  2013فػي انتي و
ػاؾ لمقػانكف الػدكلي .كيؤيػد قػرار

المجمس التنفيذم لمنظمػػة حظر األسػمحة الكيميائيػة المػؤرخ فػي 27أيمػػكؿ (سػػبتمبر)  ،2013الػذم
يتض ػػمف إجػ ػراءات خاصػػػة لمتعجي ػػؿ بالقض ػػاء عمػػػى برن ػػامج الجميكري ػػة العربي ػػة الس ػػكرية لألس ػ ػػمحة

الكيميائيػة كاخػضاعو لتحقػؽ صػارـ ،كيػدعك إلى تنفيػذه تنفيذان كامالن في أسرع كقت كبأسمـ كجو؛ كما
تضػػمف الق ػرار أالا تقػ ػػكـ الجميكريػ ػػة العربيػ ػػة الػ ػػسكرية باسػ ػػتخداـ أسػ ػػمحة كيميائيػ ػػة أك اس ػ ػػتحداثيا أك
إنتاجي ػػا أك حيازتيا ب ػػأم طريق ػػة أخ ػػرل أك تخزينػ ػػيا أك االحتفػ ػػاظ بيػ ػػا ،أك بنقػؿ األس ػمحة الكيميائيػػة
بػصكرة مباشػرة أك غػير مباشػرة إلى دكؿ أخػرل أك جيػات مػف غير الدكؿ؛ مع التأكيد عمػى أالا يقػػكـ
أم طػرؼ في سػػكريا باسػتخداـ األس ػػمحة الكيميائي ػػة أك اسػتحداثيا أك إنتاجيػا أك حيازتيػا أك تخزينيػا

أك االحتفاظ بيا أك نقميا.

جاء ىذا القرار عمى خمفية مجزرة الكيماكم التي كقعػت فػي منطقػة الغكطػة الشػرقية يػكـ 21

آب (أغسطس)  ،2013كقد صػكت مجمػس األمػف بإجمػاع أعضػائو الخمسػة عشػر عميػو .كقػد جػاء
نص القرار نتيجة جيكد مضنية قامت بيا ركسيا كبػديؿ عػف تكجيػو ضػربة أمريكيػة لحميفيػا السػكرم

يعتبػر مػف الخطػكط الحمػراء األمريكيػة التػي حػذر الػرئيس
عقب اتيامو بتنفيػذ مجػزرة الكيمػاكم الػذم ي
باراؾ أكبامػا أطػراؼ الصػراع فػي سػكريا ،كعمػى كجػو التحديػد النظػاـ مػف تجاكزىػا .كأثبػت ىػذا القػرار
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كلممػ ػرة األكل ػػى ال ػػدعـ ال ػػدكلي لبي ػػاف جني ػػؼ ( 30حزيػ ػراف (يكني ػػك)  )2012كبرن ػػامج أساس ػػي لمح ػػؿ

السياسي في سكريا .فقد تحػدث عػف دعػـ مجمػس األمػف لمحػؿ السياسػي لألزمػة السػكرية ،كاعتبػر أف
كثيقػة بيػػاف جنيػؼ ىػػي مػف تشػػكؿ المرجعيػة ليػػذا الحػؿ ،كأف عمػػى جميػع األطػراؼ العمػؿ عمػػى عقػػد

مؤتمر سالـ سكرم-سكرم لتطبيؽ مضمكنو .ىذا كقد تـ إرفاؽ النص الكامؿ لبياف جنيؼ في كثيقة

القرار ( )2118كتأكيد عمى ذلؾ.

كلـ ينص القرار عمى اتخاذ أم إجراء عقابي في شكؿ ضربات عسػكرية ،أك فػرض عقكبػات

إذا لـ تمتزـ بو سػكريا .كبنػاء عمػى إصػرار ركسػيا أكضػح القػرار أف أم إجػراء مػف ىػذا القبيػؿ يسػتمزـ
صدكر قرار آخر مف المجمس .لكف ركسيا أكضحت أنيا لف تدعـ استخداـ القكة ضد حككمػة األسػد
كىي حميؼ كثيؽ ليا )فاركؽ :2014/2/22 ،نت) .

 .7قرار مجمس األمن رقم ( )2131لعـام ( 2013اتخـذه مجمـس األمـن فـي جمــستو ()7089
المعقـودة في  18كانون األول (ديسمبر) )2013

دعا القرار كؿ مف إسرائيؿ كسكريا لضػبط الػنفس أكثػر حػكؿ المنطقػة الفاصػمة بينيمػا ،كعػدـ
تعريض كقؼ إطالؽ النار بيف الطرفيف لمخطر ،لما لو مف تأثير عمى المنطقة بأكمميا.
كأكػد القػرار عمػى كجػػكب أالا يكػػكف ىنػػاؾ أم نػػشاط عػػسكرم لجماعػػات المعارضػػة المسػػمحة
تعب ػػر بق ػػكة لجماع ػػات المعارض ػػة
فػػي منطق ػػة الفص ػػؿ (الجػ ػكالف) ،كيح ػػث ال ػػدكؿ األعضػػاء عم ػػى أف ٌ
المس ػػمحة الس ػػكرية المكج ػػكدة ف ػػي منطق ػػة عممي ػػات قػ ػكة األم ػػـ المتح ػػدة لمراقب ػػة ف ػػض االش ػػتباؾ ،عػػػف
ضػركرة كقػؼ جميع األنشطة التي تعرض لمخطر حفظة السالـ التابعيف لألمـ المتحدة في الميػداف،
كأف تمػنح أفػراد األمـ المتحدة المكجكديف في الميداف حرية أداء كاليتيـ عمى نحك سالـ كآمف.

 .8قرار مجمس األمـن رقـم ( )2139لعـام ( 2014اتخـذه مجمـس األمـن فـي جمسـتو ()7116
المعقودة في  22شباط (فبراير) )2014

جػػاء القػرار بعػػد تػػدىكر الكضػػع اإلنسػػاني نتيجػػة الحػػرب فػػي سػػكريا ،كمػػا رافقيػػا مػػف عمميػػات
تشريد كقتؿ كنزكح ،كقد جػاء تمبيػة لنػداءات إنسػانية كثيػرة .كالقػرار طال ػػب جميػع األطػ ػراؼ كال س ػػيما

الػػسمطات الػػسكرية ،بػػأف تػػسمح فػػك انر لمككاالت اإلنسانية التابعػة لألمػـ المتحػدة كشػركائيا التنفيػػذييف،
بإي ػػصاؿ الم ػػساعدات اإلن ػػسانية عمػػى نحػػك س ػريع كآمػػف كدكف عكائػػؽ .كمػػف الجػػدير ذك ػره ،أف ىػػذا

القرار قد أيلحؽ بو قرار آخر ىك القرار رقـ ( ،)2165كالػذم طالػب بإدخػاؿ مسػاعدات إنسػانية عبػر
الحدكد األربعة لمجميكرية العربية السكرية ،بغض النظر إف كانت تحت سيطرة الحككمػة السػكرية أـ
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ال .كشػػدد القػرار عمػػى أف الحال ػػة اإلنػػسانية ست ػػستمر فػػي التػػدىكر فػػي ظػػؿ غيػػاب الح ػػؿ السياسػػي،

كيرحػػب فػػي ىػػذا الصػػدد بمػػؤتمر جنيػػؼ المعنػػي بسػػكريا الػػذم بػػدأت أعمالػػو فػػي (مػػكنترك) يػػكـ 22

كػانكف الثػاني (ينػػاير)  ،2014كيطالػػب جميػػع األط ػراؼ بالعمػػؿ عمػػى التنفيػػذ الػػشامؿ لبيػػاف جنيػػؼ

ال ػػصادر فػػي  30حزيػ ػراف (يكنيػ ػك)  ،2012بم ػػا يف ػػضي إلػػى عممي ػػة انتقالي ػػة سياس ػػية حقيقيػػة تمبػػي

التطمعػػات المشػػركعة لمشػػعب السػػكرم ،كتمكنػػو مػػف أف يحػ ٌػدد مسػػتقبمو بصػػكرة م ػػستقمة كديمقراطيػػة،
كيشػػدد كػػذلؾ عم ػػى أف التق ػػدـ ال ػػسريع نح ػػك إيج ػػاد ح ػػؿ سياس ػػي ،ينبغ ػػي أف ي ػػشمؿ المشػػاركة التامػػة

لجميع فئات المجتمع السػكرم كشػرائحو بمػا فػي ذلػؾ النػػساء ،كأنػػو يمثػػؿ الفرصػػة المسػتدامة الكحيػدة
لمتكصؿ إلى تسكية سممية لمكضػع في سػكريا ،كأف تنفيػذ ىػذا القػرار شػرط أساسي لتمبيػة االحتياجػات

اإلنسانية لمشعب السكرم.

ىذا كجاء القرار عمى ذكر مناطؽ سكرية بعينيا مطالبيف بفؾ الحصار عنيا ،كىػي :حمػص

القديم ػػة (محاصػ ػرة م ػػف الج ػػيش الس ػػكرم) ،قريت ػػي نب ػػؿ كالزىػ ػراء (محاصػ ػرتاف م ػػف قب ػػؿ المعارض ػػة
اإلسػػالمية المس ػمحة) ،باإلضػػافة إلػػى معظميػة الشػػاـ كداريػػا كمخػػيـ اليرمػػكؾ كالغكطػػة الش ػرقية الػػذيف
يحاصرىـ الجيش السكرم.

مف الجدير ذكره أف ىذا القػرار قػد أيلحػؽ بػو قػرار آخػر ىػك القػرار رقػـ ( ،)2165فػي تػاريخ

 14تمكز (يكليك)  ،2014كالذم طالػب بإدخػاؿ مسػاعدات إنسػانية عبػر الحػدكد األربعػة لمجميكريػة
العربية السكرية ،بغض النظر إف كانت تحت سيطرة الحككمة السكرية أـ ال.

 .9قرار مجمس األمن رقم ( )2170لعام ( 2014اتخـذه مجمـس األمـن في جمـستو (،)7119
المعقـودة في  15آب (أغسطس) )2014

يع ػػد أكؿ قػ ػرار يتخ ػػذه مجم ػػس األم ػػف حي ػػاؿ األكض ػػاع ف ػػي س ػػكريا تح ػػت الفص ػػؿ الس ػػابع م ػػف
ميثاقو ،ما يعني استخداـ لمقكة العسكرية في تطبيقػو ،كجػاء نتيجػة لتمػدد تنظػيـ الدكلػة "داعػش" عمػى
مساحات كاسعة مف سكريا كالعراؽ ،باإلضافة إلى فتحو الحدكد بيف المناطؽ التي يسيطر عمييا في

كؿ مف سكريا كالعراؽ  ..كنتيجة لجرائـ اإلبادة الدينية كالعرقية التي نفذىا أثناء تكسعو فقد تضافرت
جيػػكد مجمػػس األمػػف إلػػى استصػػدار القػرار رقػػـ ( ،)2170كقػػد تضػػمف فػػرض عقكبػػات ضػػد كػػؿ مػػف
يمكؿ أك يزكد بالسالح الجماعات اإلرىابية في العراؽ كسكريا كمنيا داعش كجبية النصرة.
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كما عمؿ مجمس األمف الحقان عمى تكسػعة مػا جػاء بػو ىػذا القػرار مػف خػالؿ استصػدار قػرار

جدي ػػد حم ػػؿ الػ ػرقـ ( )2178بت ػػاريخ  24أيم ػػكؿ (س ػػبتمبر)  ،2014كتح ػػت الفص ػػؿ الس ػػابع أيضػ ػان،
كالذم ت ارفػؽ صػدكره مػع بػدء تنفيػذ الكاليػات المتحػدة كحمفائيػا ضػربات جكيػة ضػد تنظػيـ داعػش فػي

كؿ مف سكريا كالعراؽ ،ممػا يعنػي أف أحػد أسػباب استصػداره ،عمػى الػرغـ مػف ككنػو ال يختمػؼ كثيػ انر

عف القرار ( ،)2170ىك إعطاء شرعية أممية لقكات التحالؼ في حممتيا الجكية ضد داعش.

كككف المكضػكع الػذم يعالجػو ىػذا القػرار يػرتبط كثيػؽ االرتبػاط بفكػرة اإلرىػاب العػالمي ،فإنػو

كاف كثير اإلحاالت في ديباجتو كما في متنو لعديد مػف القػ اررات األمميػة السػابقة المتعمقػة باإلرىػاب
كتمكيمػػو ،بحيػػث كػػاف ىنػػاؾ ثمانيػػة إحػػاالت ،بينيػػا إحػػاالت إلػػى ق ػ اررات صػػدرت بعػػد اعتػػداءات 11

أيمكؿ (سبتمبر)  2001اإلرىابية في الكاليات المتحدة ،مما أكسب القرار بعدان قانكنيان كاجرائيػان كاسػعان

فػػي دائ ػرة شػػمكلو ،مػػع العمػػـ أف جميػػع الق ػ اررات الثمانيػػة التػػي أحػػاؿ إلييػػا الق ػرار ف ػي مقدمتػػو (كىػػي
ق اررات صادرة عف مجمس األمف بيف عامي  ،)2014-1999باإلضافة إلى القرار المنفػرد المػذككر

في متنو جميعيا ق اررات أممية تحت الفصؿ السابع.

ىػػذا كقػػد أيرفػػؽ فػػي الق ػرار ( )2170أسػػماء سػػتة شخصػػيات إرىابيػػة تنتمػػي لكػػؿ مػػف داعػػش

كالنصرة ،لتضاؼ إلى قائمة العقكبات الدكلية المتعمقة بتنظيـ القاعػدة اإلرىػابي ،كىػـ( :عبػد الػرحمف

محمد ظافر الجياني ،حجاج بف فيد العجمي ،سعيد عارؼ ،عبد المحسف عبد اهلل إبراىيـ الشػارخ،
أبك محمد العدناني ،حامد حماد حامد العمي).

 .10قرار مجمس األمن رقم ( )2209لعام ( 2015اتخذه مجمس األمن فـي جمسـتو (،)7401
المعقودة في  6آذار (مارس) )2015

عبػػر الق ػرار عػػف اسػػتيائو مػػف عػػدـ التطبيػػؽ الفعمػػي لق ار ارتػػو السػػابقة المتعمقػػة باسػػتخداـ مػػادة
ٌ
الكمػكر كاألسػػمحة الكيميائيػة عمػػى العمػكـ  ..كأعػػاد ىػػذا القػرار التأكيػػد عػدة مػرات عمػى أىميػػة تطبيػػؽ

القػرار ( ،)2118كخمػػص فػػي فقرتػػو السػػابعة إلػػى نتيجػة مفادىػػا أنػػو فػػي حػػاؿ عػػدـ االمتثػػاؿ مسػػتقبالن
ألحكػاـ القػرار ()2118؛ فػإف مجمػس األمػف سػيقكـ بفػرض إجػراءات كفػؽ الفصػؿ السػابع مػف ميثػاؽ
األمـ المتحدة.
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 .11قرار مجمس األمن رقم ( )2235لعام 2015



صدر في  7آب (أغسطس)  ،2015كجاء القرار أيضان لمعالجة ممؼ السػالح الكيمػاكم فػي

سػػكريا ،فبعػػد إتػػالؼ ح ػكالي  1300طػػف مػػف الترسػػانة الكيميائيػػة السػػكرية بإش ػراؼ األمػػـ المتحػػدة،
لػ ػػكحظ فػ ػػي األشػ ػػير القميمػ ػػة التػ ػػي سػ ػػبقت إص ػ ػػدار ىػ ػػذا الق ػ ػرار اسػ ػػتخدامات كيميائيػ ػػة عػ ػػدة خ ػ ػػالؿ

الحرب ،حيث أكدت منظمة حظر األسمحة الكيماكية أف قنابؿ محممة بغاز الكمكر قد استخدمت في
الصراع السكرم ،كنقمت عف شيكد عياف قكليـ بسقكط قنابؿ محممة بغاز الكمكر.

ى ػػذا كيع ػػد القػ ػرار ( )2235متق ػػدمان عم ػػا س ػػبقو م ػػف قػ ػ اررات أممي ػػة ح ػػكؿ اس ػػتخداـ الس ػػالح

الكيماكم ضمف النزاع الدائر في سكريا؛ فيذا القرار أشار إلى اعتماد آلية إلنشاء لجنة تحقيػؽ تميػد
لمساءلة المسؤكليف عػف اسػتخداـ األسػمحة الكيميائيػة .كمػا طالػب القػرار األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة
باف كي مػكف بالتنسػيؽ مػع المػدير العػاـ لمنظمػة حظػر األسػمحة الكيماكيػة ،لتقػديـ تقريػر كتكصػيات

ف ػػي غض ػػكف عشػ ػريف يكمػ ػان عم ػػى إنش ػػاء آلي ػػة تحقي ػػؽ مش ػػتركة ،بحي ػػث يتع ػػيف عم ػػى مجم ػػس األم ػػف
االسػػتجابة لتمػػؾ التكصػػيات خػػالؿ خمسػػة أيػػاـ مػػف كركدىػػا مػػف األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة كمػػدير

منظمة حظر األسمحة الكيماكية.

ككفقان لمقرار ،سيتـ تشكيؿ لجنة لمدة سنة كاحدة (مػع إمكانيػة التمديػد) لمتحقيػؽ فػي اليجمػات

التػي تػػـ اسػػتخداـ السػػالح الكيمػػاكم فييػػا ،كيكػػكف مػػف سػػمطات لجنػػة التحقيػػؽ تحديػػد األفػراد كالييئػػات
كالجماعات كالحككمات التي يشتبو في تكرطيـ كمسؤكليتيـ —كارتكابيـ أك المشاركة -في اسػتخداـ

المكاد الكيماكية كأسمحة في سكريا ،بما في ذلؾ غاز الكمكر أك أم مكاد كيماكية سامة أخرل.

عممان بأف متف القرار قد ذكر كراعى أف بعثة تقصي الحقػائؽ التابعػة لمنظمػة حظػر األسػمحة

الكيميائي ػػة ،غي ػػر مكمف ػػة بالتكص ػػؿ إل ػػى اس ػػتنتاجات بش ػػأف تحدي ػػد المس ػػؤكلية ع ػػف اس ػػتخداـ الس ػػالح
الكيميائي .ىذا كمف الجدير ذكره أف القرار ( )2235قد صدر باإلجماع عف أعضػاء مجمػس األمػف

الخمسة عشر ،بعد أف كانت الكاليات المتحدة قد كضعت مسكدتو كتقدمت بو.
 .12قرار مجمس األمن رقم ( )2254لعام 2015



صدر في  18كانكف األكؿ (ديسمبر)  ،2015ينص عمى بدء محادثػات السػالـ بسػكريا فػي

كانكف الثاني (يناير)  ،2016كتضمف القرار عددان مف البنكد ،فقػد اعتمػد بيػاف جنيػؼ كدعػـ بيانػات
فيينػػا الخاصػػة بسػػكريا ،باعتبارىػػا األرضػػية األساسػػية لتحقيػػؽ عمميػػة االنتقػػاؿ السياسػػي بيػػدؼ إنيػػاء
النزاع في سكريا ،كشدد عمى أف الشعب السكرم ىػك مػف سػيحدد مسػتقبؿ سػكريا .كنػص القػرار عمػى

دعكة األميف العػاـ لألمػـ المتحػدة ممثمػي النظػاـ كالمعارضػة السػكر ٍييف لممشػاركة "عمػى كجػو السػرعة"
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فػػي مفاكضػػات رسػػمية بشػػأف مسػػار االنتقػػاؿ السياسػػي ،عمػػى أف تبػػدأ تمػػؾ المفاكضػػات مطمػػع كػػانكف

الثاني (يناير) " 2016بيدؼ التكصؿ إلى تسكية سياسية دائمة لألزمة".
 .13القرار رقم ( )2268لعام 2016

تبنػػى مجمػػس األمػػف باإلجمػػاع الق ػرار رقػػـ ( )2268فػػي  26شػػباط (فب اريػػر)  ،2016حػػكؿ

كقػػؼ إطػػالؽ النػػار فػػي سػػكريا كالػػذم تقػػدمت بػػو كػػؿ مػػف ركسػػيا كالكاليػػات المتحػػدة .كيقضػػي الق ػرار

بكقػ ػػؼ إطػ ػػالؽ النػ ػػار اعتبػ ػػا انر مػ ػػف منتصػ ػػؼ ليػ ػػؿ الجمعػ ػػة  /السػ ػػبت  27شػ ػػباط (فب اريػ ػػر) بتكقيػ ػػت

دمشػػؽ .كحػػث الق ػرار الػػذم تمػػت المصػػادقة عميػػو ،جميػػع األط ػراؼ فػػي سػػكريا عمػػى كقػػؼ العمميػػات
القتالية كالكفاء بتعيداتيا ،إضافة إلى دعكتو دكؿ المنطقة كالدكؿ ذات النفكذ إلى تسخير نفكذىا مف

أجؿ التكصؿ إلى كقؼ دائػـ إلطػالؽ النػار ،كيػذكر أف خطػط كقػؼ إطػالؽ النػار التػي أعمنػت عنيػا
كػػؿ مػػف كاشػػنطف كمكسػػكك فػػي ىػػذا القػرار ال تشػػمؿ تنظيمػػي "داعػػش" ك"جبيػػة النصػرة" ،كغيرىػػا مػػف

التنظيمات المدرجة عمى الئحة مجمس األمف كتنظيمات إرىابية.
ثانياً :ق اررات الجمعية العامة

 .1قرار الجمعية العامة رقم ()176/66



اتخذتػػو الجمعيػػة العامػػة فػػي دكرتيػػا السادسػػة كالسػػتيف البنػػد ( 69ج) فػػي  19كػػانكف األكؿ

(ديسػػمبر)  ،2011بنػػاء عمػػى تقريػػر المجنػػة الثالثػػة ( .(Add/462/66/A3كتضػػمف الق ػرار إدانتػػو
اسػػتمرار السػػمطات السػػكرية فػػي انتياكػػاتيا الخطيػرة كالمنيجيػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف ،بمػػا فػػي ذلػػؾ حػػاالت

اإلعداـ تعسفان ،كاستخداـ القكة المفرطة ضد المتظاىريف كالمدافعيف عف حقكؽ اإلنساف كاضطيادىـ
كقػػتميـ ،كاالحتجػػاز التعسػػفي ،كحػػاالت االختفػػاء القسػػرم ،كالتعػػذيب ،كسػػكء معاممػػة المحتجػزيف بمػػف

فييـ األطفاؿ.

كتضمف القرار أسؼ الجمعية العامػة لألمػـ المتحػدة لعػدـ تعػاكف السػمطات السػكرية مػع لجنػة

التحقيؽ ،كاذ ترحب بجميع الجيكد التي تبذليا جامعة الدكؿ العربية مػف أجػؿ معالجػة جميػع جكانػب

الكضػ ػ ػػع ف ػ ػ ػػي الجميكري ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػكرية ،كالخط ػ ػ ػكات الت ػ ػ ػػي اتخ ػ ػ ػػذتيا الجامع ػ ػ ػػة لكفال ػ ػ ػػة تنفي ػ ػ ػػذ
خطة العمؿ التي كضعتيا ،بما في ذلؾ الخطكات الرامية إلى كقؼ جميع انتياكات حقكؽ اإلنسػاف

كجميع أعماؿ العنؼ.

كاذ تعػػرب عػػف القمػػؽ مػػف إمعػػاف السػػمطات السػػكرية فػػي عػػدـ االلتػزاـ بالتنفيػػذ الكامػػؿ كالفػػكرم

لخط ػػة عم ػػؿ جامع ػػة ال ػػدكؿ العربي ػػة المؤرخ ػػة ف ػػي  2تشػ ػريف الث ػػاني (ن ػػكفمبر)  ،2011كاذ ترح ػػب
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بالق ارريف المذيف اتخذتيما جامعة الدكؿ العربية في  12ك 16تشريف الثػاني (نػكفمبر)  ،2011بشػأف

تطػكرات الكضػػع فػػي الجميكريػػة العربيػة السػػكرية ،كاذ تعػػرب عػػف بػالغ القمػػؽ مػػف اسػػتمرار السػػمطات
السكرية في انتياؾ حقكؽ اإلنساف ،كاستخداميا العنؼ ضد السكاف.

كم ػػا تض ػػمف القػ ػرار دع ػػكة الس ػػمطات الس ػػكرية االمتث ػػاؿ لق ػػرارم مجم ػػس حق ػػكؽ اإلنس ػػاف د إ-

 ،1/16د إ 1/17-بكسائؿ منيا التعاكف الكامؿ كالفعاؿ مع المجنة الدكلية المستقمة لمتحقيؽ.

 .2قرار الجمعية العامة رقم ()253 /66



اتخذتو الجمعيػة العامػة فػي دكرتيػا السادسػة كالسػتيف ،البنػد  34مػف جػدكؿ األعمػاؿ فػي 16

شباط (فبراير) .2012

أعرب ػػت في ػػو الجمعي ػػة العام ػػة ع ػػف قمقي ػػا الب ػػالغ إزاء ت ػػدىكر الحال ػػة ف ػػي الجميكري ػػة العربي ػػة

السػػكرية ،كبخاصػػة إزاء االنتياكػػات الجاريػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف ،كاسػػتخداـ العنػػؼ مػػف جانػػب السػػمطات

السػكرية ضػد سػكانيا ،كأعػادت التأكيػد مػف خاللػو مػا لممنظمػات اإلقميميػة مػف دكر فػي صػكف السػمـ
كاألمف الدكلييف عمى النحك المبيف في الفصؿ الثامف مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،كتأكيد التزاميا القكم
بس ػػيادة الجميكري ػػة العربي ػػة الس ػػكرية ،كاس ػػتقالليا ،ككح ػػدتيا كس ػػالمتيا اإلقميمي ػػة ،كالتزامي ػػا بمب ػػادئ

الميثػػاؽ ،كالتأكيػػد عمػػى أف جميػػع الػػدكؿ األعضػػاء فػػي األمػػـ المتحػػدة ينبغػػي أف تمتنػػع فػػي عالقاتيػػا

الدكلية عػف التيديػد بػالقكة ،أك اسػتخداميا ضػد السػالمة اإلقميميػة ألم دكلػة ،أك اسػتقالليا السياسػي،
أك عمى أم نحك آخر ال يتكافؽ مع مقاصد األمـ المتحدة.

كرحب القرار بمسػاعي األمػيف العػاـ كبجميػع الجيػكد الدبمكماسػية الراميػة إلػى إنيػاء األزمػة،

كعمى ضركرة حؿ األزمة السياسية الراىنة في سكريا حالن سمميان.

كما تضمف القرار إدانة ما تقكـ بو السمطات السكرية مف انتياكػات مسػتمرة كاسػعة كممنيجػة

لحقػكؽ اإلنسػػاف كالحريػات األساسػػية ،مػف قبيػػؿ اسػػتخداـ القػكة ضػػد المػدنييف ،كاإلعػػدامات التعسػػفية،

المحتج ػػيف كالم ػػدافعيف ع ػػف حق ػػكؽ اإلنس ػػاف ،كالص ػػحفييف ،كاالحتج ػػاز التعس ػػفي،
كقت ػػؿ كاض ػػطياد
ٌ
كاالختفاء القسرم ،كالتدخؿ لمنع الحصكؿ عمى المعالجة الطبية ،كالتعذيب ،كسكء المعاممة ،بما في

ذلؾ ضد األطفاؿ.

كطالب القػرار الحككمػة السػكرية أف تضػع عمػى الفػكر حػدان لجميػع انتياكػات حقػكؽ اإلنسػاف

كاليجمات ضد المدنييف ،كحماية سكانيا ،كبأف تمتثؿ امتثاالن تامان اللتزاماتيا بمكجب القانكف الػدكلي

المنطبػ ػػؽ ،كتنفػ ػػذ تنفيػ ػػذان كػ ػػامالن ق ػ ػ اررات مجمػ ػػس حقػ ػػكؽ اإلنسػ ػػاف دإ ،1/16-دإ ،1/17-دإ،1/18-
ككذلؾ القرار ( ،)176/66بما في ذلؾ التعاكف تعاكنان كامالن مع لجنة التحقيؽ الدكلية المستقمة.
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كطالب القػرار حككمػة الجميكريػة العربيػة السػكرية ،بػأف تقػكـ كفقػان لخطػة عمػؿ جامعػة الػدكؿ

العربيػػة المؤرخػػة فػػي  2تش ػريف الثػػاني (نػػكفمبر)  ،2011كق اررييػػا المػػؤرخيف فػػي  22كػػانكف الثػػاني
(ين ػػاير)  2012ك  12ش ػػباط (فب اري ػػر)  ،2012كدكف إبط ػػاء ،كطال ػػب القػ ػرار األم ػػيف الع ػػاـ كجمي ػػع
ىيئ ػػات األم ػػـ المتح ػػدة المعنيػ ػة ،تق ػػديـ ال ػػدعـ إل ػػى جي ػػكد جامع ػػة ال ػػدكؿ العربي ػػة ،سػ ػكاء ع ػػف طري ػػؽ
المسػػاعي الحميػػدة الراميػػة إلػػى تشػػجيع حػػؿ سػػممي لألزمػػة السػػكرية ،بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تعيػػيف
مبعكث خاص ،أك عف طريؽ المساعدة التقنية كالمادية ،كذلؾ بالتشاكر مع جامعة الدكؿ العربية.
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اتخذتو الجمعية العامة في الدكرة السابعة كالستيف البند ( 69ج) مف جدكؿ األعماؿ في 20
كانكف األكؿ (ديسمبر)  ،2012إذ تبنت الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،ق ار انر نددت فيو بػ "انتياكػات
خطيرة كمنيجية" لحقكؽ اإلنساف ترتكبيا السمطات السكرية.

يطم ػػب القػ ػرار ال ػػذم حظ ػػي خصكصػ ػان ب ػػدعـ دكؿ أكركبي ػػة كعربي ػػة كالكالي ػػات المتح ػػدة ،م ػػف

الحككمػػة السػػكرية "كضػػع حػػد ألم انتيػػاؾ لحقػػكؽ اإلنسػػاف كألم ىجػػكـ عمػػى المػػدنييف" ،داعي ػان "كػػؿ

األطػراؼ إلػػى كقػػؼ كػػؿ شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ العنػػؼ" .كيطمػػب القػرار أيضػان مػػف دمشػػؽ ،تسػػييؿ ميمػػة
لجنػػة التحقيػػؽ التابعػػة لألمػػـ المتحػػدة ،كالسػػماح ليػػا بالتنقػػؿ بحريػػة كمػػف دكف شػػركط كالتعػػاكف مػػع

أعضػ ػػائيا .كيشػػػدد عمػ ػػى ضػ ػػركرة "إج ػ ػراء تحقيػ ػػؽ دكلػ ػػي شػػػفاؼ كمس ػػتقؿ كس ػ ػريع" ،بي ػػدؼ مالحقػ ػػة
المسؤكليف عف جرائـ حرب محتممة أماـ القضاء الدكلي.

كخػالؿ مناقشػػة القػرار ىاجمػت مندكبػػة سػػكريا ثػالث دكؿ سػػعت إلػػى تبنػي القػرار ،ىػػي :قطػػر

كالسعكدية كالمغرب ،متيمة إياىا بػ "التسبب بتصعيد العنؼ" فػي سػكريا ،كأكػدت أف دعػـ ىػذه الػدكؿ
"لةرىابييف أدل إلى مقتؿ آالؼ السكرييف".
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اتخذتػػو الجمعيػػة العامػػة فػػي الػػدكرة السػػابعة كالسػػتيف ،البنػػد  33مػػف جػػدكؿ األعمػػاؿ فػػي 15

أيػ ػػار (مػ ػػايك)  ،2013إذ أقػ ػػرت الجمعيػ ػػة العامػ ػػة لألمػ ػػـ المتحػ ػػدة باألغمبيػ ػػة ،ق ػ ػ ار انر أداف مػ ػػا أسػ ػػماه
"االنتياكات الفاضحة لحقكؽ اإلنساف في سكريا" مػف قبػؿ النظػاـ ،كدعػا إلػى تشػكيؿ حككمػة انتقاليػة
تضطمع بصالحيات تنفيذية كاممة.

كصكتت مع القرار الذم تقدمت بو قطر 107 ،دكؿ مقابؿ اعتراض  12دكلة ،فيما امتنعت

 59دكلػػة عػػف التصػػكيت .كيػػديف الق ػرار "التصػػعيد المتكاصػػؿ" ليجمػػات الجػػيش السػػكرم ك"انتياكاتػػو

الفاضحة كالمنيجية" لحقكؽ اإلنساف.
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كيػػدعك القػرار "جميػػع األطػراؼ إلػػى الكقػػؼ الفػػكرم لكػػؿ أشػػكاؿ العنػػؼ بمػػا فػػي ذلػػؾ األعمػػاؿ

اإلرىابيػػة" ،كالػػى المشػػاركة فػػي "انتقػػاؿ سياسػػي" عمػػى أسػػاس إعػػالف جنيػػؼ فػػي  30حزيػراف (يكنيػػك)
 ،2012الذم ينص عمى تشكيؿ حككمة انتقالية.

كي ػ ػػنص القػ ػ ػرار أف تض ػ ػػطمع ى ػ ػػذه الحككم ػ ػػة "بص ػ ػػالحيات تنفيذي ػ ػػة كامم ػ ػػة" ،بم ػ ػػا ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ

الصػالحيات المنكطػة حاليػان بالرئاسػة كالحككمػة السػػكرية ،لكػف القػرار لػـ يتطػرؽ بكضػػكح إلػى مصػػير

ال ػرئيس بشػػار األسػػد .كيطالػػب الق ػرار بػ ػ "دعػػـ مػػالي عاجػػؿ" لػػدكؿ مثػػؿ :األردف كلبنػػاف كتركيػػا التػػي
تستضيؼ مئات آالؼ الالجئيف السكرييف.

كتع ػػرب الجمعي ػػة العام ػػة لألم ػػـ المتح ػػدة بحس ػػب القػ ػرار "ع ػػف قمقي ػػا الش ػػديد" حي ػػاؿ احتم ػػاؿ

استخداـ أسمحة كيميائية في النزاع ،لكنيا ال تحسـ مكقفيا بشأف االستخداـ الفعمي ليذه األسمحة مف
ىذا الجانب أك ذاؾ.

ككانت قطر كبالتعاكف مع السعكدية كبريطانيا كفرنسا كدعـ الكاليات المتحدة ،قدمت مشركع

قػرار إلػػى الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة ل ػ "دعػػـ كػػؿ قػ اررات" جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة ،كمنيػػا مػػا اتخػػذ
أخي ػ انر عمػػى مسػػتكل القمػػة فػػي الدكحػػة ،كخصكص ػان مػػا يتعمػػؽ بمػػنح "االئػػتالؼ الػػكطني لقػػكل الثػػكرة

كالمعارضػػة" مقعػػد سػػكريا فػػي الجامعػػة باعتبػػاره "الممثػػؿ الشػػرعي" لمشػػعب السػػكرم .كيشػػار إلػػى أف

الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة تبنػػت  3ق ػ اررات تػػديف العنػػؼ الػػذم تشػػيده سػػكريا فػػي كػػانكف األكؿ
(ديسػػمبر)  2011كشػػباط (فب اريػػر) كآب (أغسػػطس)  ،2012فيمػػا تعثػػرت حمػػكؿ كمبػػادرات سياسػػية
لحؿ األزمة في سكريا سمميان ،في حيف يشيد مجمػس األمػف الػدكلي انقسػامان حػكؿ إيجػاد حػؿ سياسػي
لألزمة يحكز عمى تكافؽ جميع األطراؼ.
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اتخذتو الجمعية العامة في الدكرة الثامنة كالستيف البند ( 69ج) مػف جػدكؿ األعمػاؿ فػي 18

كانكف األكؿ (ديسمبر)  ،2013بناء عمى تقرير المجنة الثالثة.

اعتمػػدت الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة قػ ار انر يػػديف االنتياكػػات الكاسػػعة لحقػػكؽ اإلنسػػاف مػػف

قبؿ السمطات السكرية ،كأيدت القرار غير الممزـ  127دكلة عضكان في الجمعية ،بينما صكتت ضده

 13دكلة مف بينيا ركسيا.

كأداف القػ ػرار -ال ػػذم قدمت ػػو الس ػػعكدية كقط ػػر كالككي ػػت كاإلم ػػارات -بش ػػدة اس ػػتخداـ الس ػػالح

الكيمي ػػائي ض ػػد الم ػػدنييف ،كطال ػػب بمحاس ػػبة م ػػف يقف ػػكف كراءه ،كأع ػػرب ع ػػف االس ػػتياء م ػػف إخف ػػاؽ
السمطات السكرية في حماية المدنييف ،كقػاؿ إنػو يػديف العنػؼ بكػؿ أشػكالو .كأعػرب أيضػان عػف القمػؽ
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مػػف انتشػػار الجماعػػات المتطرفػػة ،كتػػدخؿ المقػػاتميف األجانػػب ،كطالػػب السػػمطات السػػكرية بػػأف تتخػػذ
خطكات فكرية لتيسير كتكسيع نطاؽ عمميات اإلغاثة اإلنسانية ،كاطالؽ المعتقميف.

كأداف القػػ ػرار بش ػ ػػدة "االنتياك ػ ػػات الجس ػ ػػيمة كالكاس ػ ػػعة النط ػ ػػاؽ لحق ػ ػػكؽ اإلنس ػ ػػاف ،كالحري ػ ػػات

األساسية ،كجميع انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني مف قبؿ السمطات السكرية.

كقالػػت الجمعيػػة فػػي قرارىػػا إف تحقيػػؽ األمػػـ المتحػػدة "يقػػدـ دلػػيالن كاضػػحان عمػػى أف ص ػكاريخ

أرض/أرض أطمقت في  21آب (أغسػطس) مػف األ ارضػي التػي تسػيطر عمييػا الحككمػة فػي منػاطؽ
المعارضة ،ككانت محممة بذخائر تحتكم عمى غاز الساريف".

مف جيتو ،ىاجـ السفير السكرم لدل األمػـ المتحػدة بشػار الجعفػرم القػرار ،قػائالن ":إنػو ييػدد

الجيػػكد المبذكلػػة إلنيػػاء الحػػرب" ،كانتقػػد السػػعكدية لقيادتيػػا حممػػة التصػػكيت لصػػالح الق ػرار ،كاتيميػػا
بأنيا ترسؿ عناصر تنظيـ القاعدة إلى بالده.
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اتخذتو الجمعية العامة في الدكرة التاسعة كالستيف البنػد (68ج) مػف جػدكؿ األعمػاؿ فػي 18

كانكف األكؿ (ديسمبر)  ،2014بناء عمى تقرير المجنة الثالثة.

تضػػمف الق ػرار دعػػكة النظػػاـ السػػكرم إلػػى “التكقػػؼ فػػك انر عػػف االنتياكػػات المسػػتمرة كالمتعػػددة

لحقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي أنحػػاء سػػكريا" .كأداف الق ػرار الػػذم تقػػدمت بػػو قطػػر كالسػػعكدية ،مكاصػػمة النظػػاـ

السكرم “امتياف كرامة النساء كاألطفاؿ كالشباب ككبار السف”.

كصػػكت لصػػالح الق ػرار (غيػػر الممػػزـ)  127دكلػػة مػػف مجمػػكع  193دكلػػة عضػػك بالجمعيػػة

العامة .كيدعك القػرار إلػى “إقامػة دكلػة مدنيػة كمتعػددة فػي سػكريا ،تشػارؾ فييػا المػرأة مشػاركة كاممػة
كفعالة ،كال مكاف فييػا لمطائفيػة أك التمييػز عمػى أسػاس العػرؽ أك الػديف أك المغػة ،أك نػكع الجػنس أك

أم أساس آخر”.

كعقب التصكيت عمى مشركع القرار ،كجو المندكب السكرم لدل األمـ المتحدة السفير بشار

الجعفػرم انتقػادات قاسػية لقطػػر كالسػعكدية .كفػي كممتػػو أمػاـ أعضػاء الجمعيػػة العامػة ،قػاؿ المنػػدكب
السػػعكدم الػػدائـ لػػدم األمػػـ المتحػػدة السػػفير عبػػد اهلل المعممػػي :إف “النظػػاـ السػػكرم بػػات مسػػئكالن عػػف
مقتؿ أكثر مف  200ألؼ إنسػاف ،كتشػريد الماليػيف مػف المػكاطنيف السػكرييف داخػؿ سػكريا كخارجيػا،

كتجكيع مئػات اآلالؼ اآلخػريف ،كالػى السػجف العشػكائي لمعديػد مػف المػكاطنيف السػكرييف فػي مختمػؼ

أنحاء سكريا” .فيمػا أعربػت مندكبػة قطػر الدائمػة لػدم األمػـ المتحػدة السػفيرة عميػاء أحمػد بػف سػيؼ،
عف أسفيا لالتيامات التي كجييا المندكب السكرم لبالدىا.
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كمنذ منتصؼ آذار (مارس)  ،2011تطالب المعارضة السكرية بإنياء أكثر مف ( )44عامان

مػف حكػـ عائمػة األسػػد الػديكتاتكرم ،كاقامػة دكلػػة ديمقراطيػة يػتـ فييػا تػػداكؿ السػمطة ،غيػر أف النظػػاـ
السػػكرم اعتمػػد الخيػػار العسػػكرم لكقػػؼ االحتجاجػػات ،مػػا دفػػع سػػكريا إلػػى معػػارؾ دمكيػػة بػػيف القػكات

النظاميػػة كقػكات المعارضػػة ،حصػػدت أركاح أكثػػر مػػف  191ألػػؼ شػػخص بحسػػب إحصػػائيات األمػػـ
المتحدة ،بينما تتحدث مصادر المعارضة عف مقتؿ أكثر مف  300ألؼ سكرم خالؿ األزمة.

ثالثاً :البيانات الصادرة عن رئاسة مجمس األمن

أصدر مجمس األمف بيانػات رئاسػية مؤرخػة فػي  3آب (أغسػطس)  – 2011كفػي  21آذار

(مارس)  ،2012كفي  5نيساف (أبريؿ)  ،2012كىي بيانات رئاسية تعبر عف االتجػاه العػاـ داخػؿ

مجمس األمف حياؿ األكضاع في سكريا ،كىي بيانات غير ممزمة كانما يستأنس بيا في تكضيح رأم

الغالبي ػػة ف ػػي مجم ػػس األم ػػف كيمك ػػف اإلحال ػػة إليي ػػا ف ػػي ديباج ػػة القػ ػ اررات الالحق ػػة ،كق ػػد ص ػػدرت ى ػػذه

البيانات بعد اف أفشمت كؿ مف ركسيا كالصيف مشػركعي قػرار فػي  4تشػريف أكؿ (أكتػكبر) ،2011

كفي  4شباط (فبراير)  2012مف خالؿ استخداميما حؽ النقض(الفيتك).

كلعػؿ ابػرز البيػات الرئاسػية الصػادرة عػف رئاسػػة مجمػس األمػف البيػاف الػذم صػدر فػي تػػاريخ

 17آب  2015ككنو يعكس التكجو الحقيقػي كالفعمػي ألعضػاء مجمػس األمػف حػكؿ الممػؼ السػكرم،
كالػػذم اعتب ػره س ػػفير ركسػػيا ل ػػدل األمػػـ المتح ػػدة ،فيتػػالي ش ػػكركيف ،إنػػو س ػػيككف أكؿ كثيقػػة سياس ػػية

حصرية بشأف األزمة السكرية يتـ تبنيو بإجماع اآلراء ،بعد أف كافقت عميو جميع الدكؿ األعضاء الػ

( 15مجمس األمف يكافؽ :2015 /8/ 18 ،نت) .

كيعكس البياف الرئاسي التكافؽ الدكلي لػدعـ خطػة عمػؿ المبعػكث الػدكلي إلػى سػكريا سػتيفاف

دم مسػػتكرا ،فرحػػب بجيػػكده السػػابقة كبمضػػاميف خطتػػو الراميػػة لتشػػكيؿ أربػػع مجمكعػػات عمػػؿ تعمػػؿ

بالتكازم كىي :السالمة كالحماية لمجميػع ،المسػائؿ السياسػية كالقانكنيػة ،المسػائؿ العسػكرية كاألمنيػة،

كمكافح ػػة اإلرى ػػاب ،اس ػػتمرار الخ ػػدمات العام ػػة ،كاع ػػادة اإلعم ػػار كالتنمي ػػة .كم ػػا ح ػػث البي ػػاف جمي ػػع
األطػراؼ عمػػى االنخػراط فػي خطػػة دم مسػػتك ار معتبػ انر أف مػػا جػػاء فػي مػػؤتمرات المعارضػػة السػػكرية،

المتناحرة فيما بينيا ،إف كػاف فػي مكسػكك أك القػاىرة أك أسػتانا أك بػاريس ىػي جيػكد يمكػف االسػتفادة
منيا لتدعيـ خطة المبعكث األممي (دلكؿ :2015 /9/ 21 ،نت) .

كما تضمف البياف أف دعـ خطة دم مستك ار كجيكده يجب أف ينصب في النياية عمى إيجاد

ىيئػة حكػـ انتقػالي تتشػػارؾ فييػا السػمطة كالمعارضػػة مسػؤكلية حكػـ الػبالد لمرحمػػة انتقاليػة كفقػان لبيػػاف

جنيؼ  30حزيراف (يكنيػك)  ،2012كالػذم يبنػي عميػو ىػذا البيػاف الرئاسػي فحػكاه .كمػا انتيػز البيػاف
الفرصػػة لمتػػذكير بغالبيػػة ق ػ اررات مجمػػس األمػػف السػػابقة ،عمم ػان أف ديباجػػة ىػػذا البيػػاف الرئاسػػي كانػػت
مخصصة في جزء منيا –إلى جانب دعـ جيكد دم مستك ار -لةعراب عف مخاكؼ أعضاء مجمس
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األمف مف تمدد داعش كجبية النصرة كبقيػة الجماعػات المسػمحة المرتبطػة بتنظػيـ القاعػدة كالمجػازر

كاإلبادات العرقية كالدينية التي يقكمكف بيا في سكريا كالعراؽ (دلكؿ :2015/9/21 ،نت) .
رابعاً :حق النقض (الفيتو(

في الفترة الممتدة بيف تشريف األكؿ (أكتكبر)  2011كحتى كػانكف األكؿ (ديسػمبر) ،2016

صػػكتت ركسػػيا كالصػػيف ضػػد  6مسػػكدات مشػػاريع فػػي مجمػػس األمػػف ،كانػػت الػػدكؿ الغربيػػة تسػػعى
إلصدارىا تحت الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة لحؿ األزمة السكرية .ككانت مكسػكك كبكػيف

قد أشارتا إلى ككف ىذه المشاريع غير متزنة ،كتديف االنتياكات مف قبؿ القكات المكالية لدمشؽ فقط

(الفيتك الصيني األخير :2016/12/6 ،نت) .

كفيما يمي مشركعات الق اررات التي ناقشيا كصكت عمييا مجمس األمف الدكلي بشػأف سػكريا،

كتـ استخداـ حؽ الفيتك ضدىا:

التصويت األول :الرابع من تشرين األول (أكتوبر) ( 2011غضب غربي :2011/10/5 ،نت)
اعترضت ركسيا كالصيف عمى مشركع قرار أكركبي يديف النظاـ السكرم ،كيممح إلى إمكانية
فرض عقكبات عمييا إذا استمر قمعيا الدمكم لممحتجيف.

ككاف مشركع القرار قد حصؿ عمى تسعة أصػكات مؤيػدة ،لكػف سػفيرم ركسػيا كالصػيف أعمنػا

معارضة بمدييما لممشركع الذم تقػدمت بػو فرنسػا كألمانيػا كبريطانيػا كالبرتغػاؿ ،كالػذم يػديف الحككمػة

السكرية بسبب قمعيا حركػة االحتجاجػات ،فيمػا امتنػع كػؿ مػف لبنػاف كالينػد كجنػكب إفريقيػا كالب ارزيػؿ
عف التصكيت.

ككانت مكسكك قد قالت إف المفاكضات بيف أعضاء مجمس األمف فشػمت ألف مشػركع القػرار

لػػـ يتض ػػمف فقػ ػرة تتعم ػػؽ باس ػػتبعاد الت ػػدخؿ العس ػػكرم ،أك احتػػراـ ع ػػدـ الت ػػدخؿ ف ػػي الش ػػؤكف الداخمي ػػة
السكرية .كطالب مشركع القرار يطالب حككمة دمشؽ بكقؼ العنؼ كاحتراـ حقكؽ اإلنساف ،كاطػالؽ
عممية إصالح سياسي.

ككػػاف مشػػركع الق ػرار نسػػخة مخففػػة مػػف مسػػكدات سػػابقة تضػػمنت تيديػػد سػػكريا بعقكبػػات إذا
تجاىمت المطالب الدكلية بكقؼ قمعيا لممحتجيف ،كحذفت مف المسكدات الالحقة كممة عقكبػات ،إالا

أف ىذا لـ يكف كافيان إلرضاء ركسيا كالصيف.

التصويت الثاني :الرابع من شباط (فبراير) ( 2012الفيتك الركسي :2012/2/5 ،نت)
استخدمت ركسيا كالصيف حؽ النقض (الفيتك) ضد مشركع قرار غربي عربي يدعـ خطة

لجامعة الدكؿ العربية ،تقترح تسميـ الرئيس بشار األسد السمطة إلى نائبو إلفساح المجاؿ أماـ عممية
تحكؿ ديمقراطي ،كصكتت باقي الدكؿ األعضاء الثالثة عشر لصالح مشركع القرار .كشكت ركسيا

مف أف مشركع القرار غير مناسب ،كيمثؿ محاكلة منحازة "لتغيير النظاـ" في سكريا.
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التصويت الثالث 19 :تموز (يوليو) ( 2012فيتك ركسي صيني ثالث :2012/7/20 ،نت)
استخدمت ركسيا كالصيف في  19تمكز (يكليك)  2012لممرة الثالثة منذ بدء األزمة

السكرية ،حؽ النقض (الفيتك) في مجمس األمف الدكلي ضد مشركع قرار غربي ييدد بفرض
عقكبات عمى سكريا تحت الفصؿ السابع .كصكت العضكاف الدائماف في مجمس األمف برفض

مشركع القرار الغربي ،فيما أيدتو  11دكلة ،كامتنعت دكلتاف عف التصكيت.

كييدد مشركع القرار بفرض عقكبات غير عسكرية طبقان لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ

المتحدة ،إذا فشمت الحككمة السكرية في سحب القكات كاألسمحة الثقيمة مف المناطؽ السكانية.
كقاؿ إنو إذا لـ تمتزـ السمطات السكرية بالكامؿ بالطمب المتقدـ ذكره في غضكف  10أياـ ،فإف

المجمس "سيفرض إجراءات فكرية طبقا لمبند  41مف ميثاؽ األمـ المتحدة".

التصويت الرابع 22 :أيار (مايو) ( 2014فيتك ركسي – صيني :2014/5/22 ،نت)
تدخمت ركسيا مجددان في فيتك رابع ،إذ أكقفت مشركع قرار تبنتو فرنسا يقضي بإحالة الممؼ

السكرم إلى المحكمة الجنائية الدكلية لمتحقيؽ في جرائـ حرب ،كحينيا دافعت ركسيا عف مكقفيا
بأف ىذا المشركع مف شأنو أف يضعؼ فرص الحؿ السممي لألزمة السكرية.
التصويت الخامس 8 :تشرين األول (أكتوبر) 2016
أجيضت ركسيا بالفيتك الخامس مشركع القرار الفرنسي اإلسباني الذم يعرض لمتصكيت في
المجمس يكـ  8تشريف األكؿ (أكتكبر)  ،2016كالمتعمؽ بكقؼ إطالؽ النار في حمب بعد أف

صكت لصالحو  11بمدان ،فيما عارضو بمداف كمثميما امتنع عف التصكيت (مقارنة بيف مشركعي،

 :2016/10/9نت) .

بخالؼ الفيتك ،لعبت مكسكك دك انر حاسمان في حماية النظاـ السكرم الذم ترنح في مناسبات
عديدة مف عمر األزمة ،إالا أنيا في كؿ مرة كقفت تدافع عنو حتى عندما اتيـ باستخداـ األسمحة
الكيمياكية.

التصويت السادس 5 :كانون األول (ديسمبر) ( :2016الفيتك الصيني األخير:2016/12/6 ،
نت)
أجيضت ركسيا بالفيتك السادس مشركع القرار الجديد الذم أعدتو نيكزيمندا كمصر كاسبانيا،

القاضي بإحالؿ ىدنة في حمب كايصاؿ المساعدات ،في  5كانكف األكؿ (ديسمبر) .2016

كتضمف مشركع القرار دعكة إلى ىدنة فكرية في حمب لمدة  7أياـ ،لكف الفركؼ اعتبر

المشركع عديـ الفائدة ،مكضحان أنو في حاؿ تكصؿ الخبراء الركس كاألمريكييف إلى اتفاؽ نيائي
ينيي أزمة حمب سيتـ إحالؿ ىدنة في المدينة مباشرة ،باإلضافة إلى نقؿ المساعدات اإلنسانية

إلييا .كاعتبر أف طرح ىذا المشركع في مجمس األمف ،جاء لزعزعة الجيكد الركسية األمريكية
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المشتركة مف أجؿ تسكية األزمة .كأكضح أف الحديث في ىذا المشركع يدكر ليس عف خركج

المسمحيف ،بؿ عف كقؼ فكرم إلطالؽ النار ،دكف تكجيو أم مطالب بيذا الشأف إلى ىؤالء
المسمحيف ،بؿ يمنحيـ ميمة زمنية ليحسمكا مكقفيـ مف نظاـ كقؼ إطالؽ النار.

كمما سبؽ نستنتج ،أف الق اررات الصادرة عف األمـ المتحدة سكاء مف الجمعية العامة أك

مجمس أمنيا لـ تنص عمى استعماؿ القكة المسمحة ألجؿ التدخؿ في األزمة السكرية إعماالن لمبدأ

"مسؤكلية الحماية" ،بالرغـ مف سقكط مئات اآلالؼ مف الضحايا ،فمجمس األمف لـ يحرؾ ساكنان في

األزمة السكرية إذا ما قكرف تحركو بالقضية الميبية كالق ارريف ( )1970ك ( )1973لسنة .2011

كيمكننا أف نعزم عدـ إدراج استعماؿ القكة في كؿ الق اررات السابقة إلى عدـ التكافؽ بيف األعضاء

الدائميف في مجمس األمف ،كالذم كاف كاضحان في عدـ مكافقة كؿ مف ركسيا كالصيف عمى
استصدار أم قرار يحمؿ في طياتو استعماؿ القكة بغرض الحماية اإلنسانية ،أك إعماالن لمبدأ

المسؤكلية عف الحماية.

كما تمكف مجمس األمف مف اتخاذ عدد مف الق اررات الميمة بشأف سكريا ،كمنيا بالدرجة

األكلى القرار الذم شرعف االتفاقات المسجمة في بياف جنيؼ الصادر في  30حزيراف (يكنيك)

 ،2012كق اررات حكؿ تقديـ المساعدات اإلنسانية لسكريا ،كنزع الترسانة الكيميائية السكرية في

كانكف األكؿ (ديسمبر)  ،2015كما نجح مجمس األمف في تبني اتفاقات مجمكعة دعـ سكريا حكؿ
إطالؽ عممية سياسية في سكريا ككقؼ إطالؽ النار.

كما أف الق اررات الصادرة عف مجمس األمف رغـ أىميتيا لـ تكف بالفاعمية الالزمة لككنيا لـ

تتخذ في إطار التدابير الجماعية كفقان لمفصؿ السابع مف الميثاؽ ،فحسب المادة ( )39مف الميثاؽ:
"يقرر مجمس األمف ما إذا كاف قد كقع تيديد لمسمـ أك اإلخالؿ بو ،أك كاف ما كقع عمالن مف أعماؿ

العدكاف ،كيقدـ في ذلؾ تكصياتو أك يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير طبقان ألحكاـ المادتيف ()41
ك( )42لحفظ السمـ كاألمف الدكلي أك إعادتو إلى نصابو".

كما يتبيف أف الق اررات التي صدرت حتى األف ،ىي بمعظميا تعالج مسائؿ تقنية لكجستية

ضمف الصراع كليس الصراع بحد ذاتو .فإذا استثنينا الق ارريف ( 2118ك()2170؛ فإف بقية

الق اررات تتعمؽ بإجراءات عمؿ؛ كفتح معابر كايصاؿ مساعدات إنسانية أك إتالؼ مخزكف سالح

كالسالح الكيميائي.

998

المبحث الثالث
المسار السياسي لممم المتحدة في معالجة األزمة السورية
بعد عجز المسار السياسػي لجامعػة الػدكؿ العربيػة فػي معالجػة األزمػة السػكرية ،انتقػؿ الممػؼ

السػػكرم إلػػى أركقػػة األمػػـ المتحػػدة بعػػد قػرار الجامعػػة العربيػػة بنقػػؿ الممػػؼ إلػػى األمػػـ المتحػػدة ،لػػدعـ
المبػػادرة العربيػػة لمسػػالـ فػػي سػػكريا التػػي تػػنص عمػػى نقػػؿ سػػمطات ال ػرئيس السػػكرم بشػػار األسػػد إلػػى

نائبو فاركؽ الشرع ،عمى غرار المبادرة الخميجية لحؿ األزمة اليمنية كالتي قكبمت برفض مػف النظػاـ

السػػكرم ،حيػػث سػػيتناكؿ ىػػذ المبحػػث المسػػار السياسػػي لألمػػـ المتحػػدة لمعالجػػة األزمػػة السػػكرية مػػف
خالؿ مبعكثييا كمبادراتيا كرعايتيا لمحكارات كالمؤتمرات بيف أطراؼ الصراع في سكريا.
أوالً :التحرك األممي في سوريا في الفترة من شباط (فبراير)  2012إلى آب (أغسطس) 2012

كىي الفترة التي بدأت األمـ المتحدة تحركيا السياسي لمعالجة األزمة السكرية ،حيث شيدت

ىذ الفترة تعييف ككفي عناف مبعكثان مشتركان لألمـ المتحدة كجامعة الدكؿ العربية لسكريا ،عالكة عمى
تضمنيا بعض المحاطات اليامة تمثمت في لقاءات المبعكث األممي مع أطراؼ الصراع في سكريا

(النظاـ كالمعارضة) كاإلعالف عف خطتو السياسية المعركفة بالنقاط الستة لمعالجة األزمة السكرية،
عالكة عمى انعقاد مؤتمر جنيؼ ( )1في  30حزيراف (يكنيك) .2012

 .1تعيين كوفي عنان مبعوثاً أممياً لسوريا

منذ استالـ األمـ المتحدة الممؼ السكرم في أكلى خطكاتيا الرئيسية ،عيف باف كي مكف

األميف العاـ لألمـ المتحدة بالتشاكر مع نبيؿ العربي أميف عاـ جامعة الدكؿ العربية في تاريخ 23

شباط (فبراير)  ،2012مبعكثان مشتركان لألمـ المتحدة كجامعة الدكؿ العربية لمتابعة األزمة السكرية

(تعييف ككفي :2012/2/24 ،نت) .

كفكر تكليو المسؤكلية بذؿ عناف جيكدان مكثفة مع األطراؼ المعنية باألزمة ،حيث زار

دمشؽ في  17آذار (مارس)  ،2012كعقد مباحثات مطكلة مع الرئيس السكرم كمسؤكليف آخريف،
انتيت بتقديـ عناف خطة مف ست نقاط لحؿ األزمة ،كما التقى بالمسؤكليف األتراؾ كقيادة المجمس
الكطني السكرم ،كما ذىب في زيارتيف لركسيا كالصيف كتمقى دعميما لميمتو ،كىك ما دفع مجمس

األمف إلى إصدار بياف رئاسي يؤيد فيو خطة عناف في  20آذار (مارس) ،كما أعمنت القمة العربية
المنعقدة ببغداد في اليكـ التالي الدعـ القكم لميمة عناف ،كأيضان كاف الدعـ مف طرؼ تركيا

لخطتو ،كسانده في ذلؾ أيضان مؤتمر أصدقاء سكريا المنعقد بإسطنبكؿ في  11نيساف (أبريؿ) (أبك

القاسـ :2012/5/1 ،نت) .
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 .2خطة كوفي عنان (النقاط الستة لحل األ زمة السورية)
قدـ عناف بعد استالـ ميامو خطة مف ست نقاط ،في  10آذار (مارس)  ،2012لمعالجة

األزمة السكرية تضمنت (النقاط الست :2012/3/28 ،نت):

أ -عمميــة سياســية شــاممة :االلتػزاـ بالعمػػؿ مػػع عنػػاف مػػف أجػػؿ عمميػػة سياسػػية شػػاممة يقكدىػػا
السكريكف.

ب -وقف جميع عمميـات القتـال :التػزاـ بكقػؼ جميػع أعمػاؿ العنػؼ المسػمح ،بمػا فػي ذلػؾ كقػؼ
استخداـ األسمحة الثقيمػة ،كسػحب القػكات ،ككقػؼ تحركػات القػكات باتجػاه المنػاطؽ المأىكلػة

بالسكاف.

ت -ىدنــة إلدخــال المســاعدات اإلنســانية :اتفػػاؽ لتطبيػػؽ ىدنػػة يكميػػة لمػػدة س ػاعتيف ،لمسػػماح
بإحضار المساعدات مف جميع المناطؽ المتضررة مف القتاؿ.

ث -اإلف ـراج عــن جميــع مــن تــم اعتقــاليم تعســفياً :االتفػػاؽ عمػػى اإلفػراج عػػف جميػػع مػػف جػػرل
اعتقاليـ تعسفيان بمف فييـ المعتقمكف لقياميـ بنشاطات سياسية سممية.

ج -ضمان حرية الحركة لمصحافيين :االتفاؽ عمى ضماف حرية الحركػة لمصػحافييف فػي جميػع
أنحاء البالد ،كتبني سياسة ال تقكـ عمى التمييز بشأف منحيـ تأشيرات لدخكؿ البالد.

ح -الحق في التظاىر :االتفاؽ عمى حرية تككيف المؤسسات ،كحؽ التظاىر بشكؿ سممي عمى
أنيا حقكؽ مضمكنة قانكنيان.

كفػػي  21آذار (مػػارس) ،كافػػؽ مجمػػس األمػػف عمػػى الخط ػة التػػي طرحيػػا أنػػاف عمػػى ال ػرئيس
السػكرم (مجمػس األمػف :2012/3/21 ،نػت) ،كمػا أعمػف عنػاف فػي بيػاف صػادر عنػو مػف بكػػيف أف
سكريا قبمت خطتو المؤلفػة مػف سػت نقػاط ،كاعتبػر مكافقػة سػكريا خطػكة أكليػة ميمػة يمكػف أف تػؤدم

إلى إنياء العنؼ كاراقة الدماء ،كتقديـ المساعدة إلى المحتاجيف ،كخمؽ بيئة تؤدم إلى حكار سياسي
يحقػػؽ طمكحػػات الشػػعب السػػكرم المشػػركعة" (سػػكريا تكافػػؽ :2012/3/27 ،نػػت) .كعمقػػت كزي ػرة

الخارجيػة األمريكيػة عمػى قبػكؿ دمشػؽ بالخطػة قائمػة" :بػالنظر إلػى تػاريخ األسػد فػي اإلفػراط بػالكعكد
كعػػدـ تنفيػػذىا فػػإف ىػػذا التعيػػد يجػػب أف يقتػػرف اآلف بػػإجراءات فكريػػة ،كسػػنحكـ عمػػى صػػدؽ األسػػد

كجديتو بناء عمى أفعالو ال أقكالو" (سكريا استمرار العنؼ :2012/4/27 ،نت) .
كرغػ ػػـ إعػ ػػالف سػ ػػكريا المكافقػ ػػة عمػ ػػى المبػ ػػادرة ،إالا أف أعمػ ػػاؿ العنػ ػػؼ كالقتػ ػػاؿ اسػ ػػتمرت فػ ػػي
األ ارضػػي السػػكرية بػػيف ق ػكات النظػػاـ كالمعارضػػة كالتػػي شػػكمت عائق ػان أمػػاـ تنفيػػذ خطػػة عنػػاف (س ػكريا

استمرار العنؼ :2012/4/27 ،نت) .
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 .3مؤتمر جنيف ()1
بناء عمى دعكة ككفي عناف مبعكث األمـ المتحدة كجامعة الدكؿ العربية إلى سكريا مف أجؿ

إنقػػاذ خطتػػو بشػػأف سػػكريا ،التػػي تعػػد أكؿ محطػػة دكليػػة دعمتيػػا األمػػـ المتحػػدة لحػػؿ األزمػػة السػػكرية،
استض ػػاؼ مكت ػػب األم ػػـ المتحػػػدة بمدين ػػة جني ػػؼ ف ػػي سكيس ػ ػ ار ي ػػكـ  30حزيػ ػراف (يكني ػػك) ،2012

اجتماعان لػ "مجمكعة العمؿ مف أجؿ سكريا" ،كض ٌػـ االجتمػاع كػال مػف األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة،
كاألمػيف العػاـ لجامعػة الػدكؿ العربيػة ،ككزراء خارجيػة :الكاليػات المتحػدة ،كاالتحػاد الركسػي ،كتركيػا،
كالصػػيف ،كفرنسػػا ،كقطػػر (رئيسػػة لجنػػة جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة لمتابعػػة الكضػػع فػػي سػػكريا) ،كالع ػراؽ

(رئػػيس مػػؤتمر قمػػة جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة) ،كالككيػػت (رئيسػػة مجمػػس كزراء الخارجيػػة التػػابع لجامعػػة
ال ػػدكؿ العربي ػػة) ،كالمممك ػػة المتح ػػدة ،كايرلن ػػدا الش ػػمالية ،كممثم ػػة االتح ػػاد األكركب ػػي الس ػػامية لمش ػػؤكف
الخارجيػػة كالسياسػػة األمنيػػة ،بكصػػفيـ مجمكعػػة العمػػؿ مػػف أجػػؿ سػػكريا ،،برئاسػػة المبعػػكث الخػػاص
المش ػػترؾ لألم ػػـ المتح ػػدة كجامع ػػة ال ػػدكؿ العربي ػػة لس ػػكريا ،دكف حض ػػكر الممثم ػػيف الحقيقي ػػيف لمش ػػعب

السكرم (مؤتمر جنيؼ األكؿ :2012/6/30 ،نت) .

كأعمػػف كػػكفي أنػػاف أف االجتمػػاع أقػػر بيان ػان مفص ػالن حػػكؿ األزمػػة ،أكػػد ض ػركرة الضػػغط عمػػى

جميػػع األط ػراؼ لتطبيػػؽ خطتػػو -المعركفػػة باسػػـ خطػػة البنػػكد السػػتة -بمػػا فػػي ذلػػؾ كقػػؼ "عسػػكرة

األزمػػة" ،مشػػددان عمػػى أف "الحػػؿ فػػي سػػكريا سػػيتـ بطريقػػة سياسػػية كعبػػر الح ػكار كالمفاكضػػات فقػػط،
األمر الذم يتطمب تشػكيؿ حككمػة انتقاليػة مػف قبػؿ السػكرييف أنفسػيـ ،كمػف الممكػف أف يشػارؾ فييػا

أعضاء الحككمة السكرية الحالية" ،كمتكقعان أف حؿ األزمة قد يحتاج إلى سنة كاممة.

كأصدرت "مجمكعة العمؿ مػف أجػؿ سػكريا" بيانػان ختاميػان (عػرؼ فيمػا بعػد باتفػاؽ جنيػؼ ،)1

بعػػث بػػو األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػكف إلػػى رئيسػػي الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة،

كمجم ػػس األم ػػف ال ػػدكلي بت ػػاريخ  5تم ػػكز (يكلي ػػك) ( 2012اتف ػػاؽ جني ػػؼ :2012/6/30 ،1ن ػػت)،

كتضمف البياف التزاـ أعضاء مجمكعة العمؿ بسػيادة الجميكريػة العربيػة السػكرية كاسػتقالليا ككحػدتيا

الكطنية كسػالمة أ ارضػييا ،كىػـ عػازمكف عمػى العمػؿ عمػى نحػك عاجػؿ كم ٌكثػؼ مػف أجػؿ كضػع حػد
لمعنػػؼ ،كالنتياكػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف ،كتيسػػير بػػدء عمميػػة سياسػػية بقيػػادة سػػكريا تفضػػي إلػػى عمميػػة
انتقاليػػة تمبػػي التطمعػػات المشػػركعة لمشػػعب السػػكرم ،كتمكنػػو مػػف أف يحػػدد مسػػتقبمو بصػػكرة مسػػتقمة

كديمقراطية.

كتحقيق ػان ليػػذه األىػػداؼ المشػػتركة ،حػ ٌػدد أعضػػاء مجمكعػػة العمػػؿ خط ػكات كتػػدابير تتخ ػػذىا
األطراؼ لتأميف التنفيذ الكامؿ لخطة النقاط الست (مبادرة ككفي عنػاف) ،كقػرارم مجمػس األمػف ،بمػا

يشػػمؿ كقفػان فكريػان لمعنػػؼ بكافػػة أشػػكالو .كاتفقػكا عمػػى مبػػادئ كخطػػكط تكجيييػػة لمقيػػاـ بعمميػػة انتقاليػػة
سياسػػية تمبػػي التطمعػػات المشػػركعة لمشػػعب السػػكرم ،كاتفق ػكا عمػػى اإلج ػراءات التػػي يمكػػنيـ اتخاذىػػا

لتنفيذ ما تقدـ دعمػان لجيػكد المبعػكث الخػاص المشػترؾ مػف أجػؿ تيسػير القيػاـ بعمميػة سياسػية بقيػادة
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سكريا .كىـ مقتنعكف بأف ذلؾ يمكف أف يشجع كيدعـ إحراز تقدـ في الميداف ،كسيساعد عمى تيسير
كدعـ القياـ بعممية انتقالية بقيادة سكريا (اتفاؽ جنيؼ :2012/6/30 ،1نت) .

 .4اإلجراءات المتفق أن يتخذىا أعضاء مجموعة العمل لتنفيذ ما تقدم (النص الحرفي،
 :2013/5/8نت):

 سػػيتحرؾ أعضػػاء مجمكعػػة العمػػؿ حسػػب االقتضػػاء ،كيمارسػػكف ضػػغكطنا منسػػقة كمطػػردة عمػػى
المبينة في الفقرة أعاله.
األطراؼ في الجميكرية العربية السكرية ،التخاذ الخطكات كالتدابير ٌ
 يعارض أعضاء مجمكعة العمؿ أم زيادة في عسكرة النزاع.

 يؤكػػد أعضػػاء مجمكعػػة العمػػؿ لحككمػػة الجميكريػػة العربيػػة السػػكرية أىميػػة تعيػػيف يمحػػاكر فعمػػي
يمفػ ٌػكض ،عنػػدما ىيطمػػب إلييػػا المبعػػكث الخػػاص المشػػترؾ ذلػػؾ ،لمعمػػؿ عمػػى أسػػاس خطػػة النقػػاط
الست كىذا البياف معان.

 يحث أعضاء مجمكعة العمؿ المعارضة عمى تحقيؽ مزيد مف االتساؽ ،كعمى أف تككف جػاىزة
لمخػػركج بمحػػاكريف فعميػػيف ليػػـ تمثيػػؿ كازف لمعمػػؿ عمػػى أسػػاس خطػػة النقػػاط السػػت كىػػذا البيػػاف

معان.

 سػػيقدـ أعض ػػاء مجمكع ػػة العم ػػؿ الػػدعـ الكام ػػؿ لممبع ػػكث الخ ػػاص المشػػترؾ كفريق ػػو ف ػػي س ػػياؽ
تحركيما عمى نحك فكرم إلشراؾ الحككمة كالمعارضة ،كالتشاكر عمى نطاؽ كاسع مع المجتمع

السكرم ،فضالن عف سائر الجيات الدكلية الفاعمة مف أجؿ مكاصمة تمييد الطريؽ نحك األماـ.

 يرحب أعضاء مجمكعة العمؿ بأية دعكة مف المبعكث الخاص المشترؾ إلى عقد اجتمػاع آخػر
لمجمكعة العمؿ ،عندما يرل ذلؾ ضركريا الستعراض التقدـ الفعمي المحرز بشأف جميع البنػكد
المتفؽ عمييا في ىذا البياف ،كتحديد ما يقتضيو التصدم لألزمػة مػف خطػكات كاجػراءات أخػرل

إضػػافية تتخػػذىا مجمكعػػة العمػػؿ .كسػػيتكلى المبعػػكث الخػػاص المش ػترؾ أيض ػان ،إطػػالع األمػػـ

المتحدة كجامعة الدكؿ العربية عمى ما ييستجد.

كاعتبػرت المعارضػػة أف نقػؿ الصػػالحيات إلػػى الحككمػة يعنػػي تنحػي الػرئيس السػػكرم ،إالا أف

النظاـ رفض مجرد التطػرؽ إلػى مسػألة الػرئيس ،معتبػ انر أف ىػذا المكضػكع يقػرره الشػعب السػكرم مػف

خالؿ صناديؽ االقتراع (مؤتمر جنيؼ بشأف :2012/7/1 ،نت) .

ػتـ تطبي ػػؽ بن ػػكد جني ػػؼ ،1بس ػػبب االخ ػػتالؼ ب ػػيف ال ػػدكلتيف الكبيػ ػرتيف ركس ػػيا كالكالي ػػات
ل ػػـ ي ػ ٌ
فسػرت المػؤتمر بأنػو يميػد لمػا
المتحدة عمى تحديد مصػير رئػيس النظػاـ السػكرم؛ فالكاليػات المتحػدة ٌ
بعػػد مرحمػػة األسػػد ،كقالػػت ركسػػيا :إف جنيػػؼ  1لػػـ يتحػػدث عػػف مصػػير األسػػد ،كمػػا ي ػزاؿ مػػؤتمر

جنيؼ 1حتى اآلف الكثيقة السياسية الكحيػدة حػكؿ سػكريا الحػائزة عمػى تكافػؽ دكلػي كعربػي كاقميمػي،
مكممةي بمكافقة مجمس األمف (اتفاؽ جنيؼ :2012/6/30 ،1نت) .
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كنظ انر لعدـ التزاـ الحككمة السكرية كالمعارضة المسػمحة بخطػة عنػاف ،كاسػتمرار االقتتػاؿ فػي

سػػكريا بػػؿ كتصػػاعده مػػع اسػػتمرار سػػقكط الضػػحايا ،كاخػػتالؼ الفرقػػاء عمػػى تفسػػير بيػػاف جنيػػؼ ،إلػػى
جانب االنقسامات داخؿ مجمس األمف التػي شػكمت عائقػان محكريػان أمػاـ الدبمكماسػية األمميػة ،كحالػت
دكف تنفيػػذ خطتػػو لمسػػالـ فػػي سػػكريا ،عػػالكة عمػػى عػػدـ حصػػكلو عمػػى الػػدعـ المطمػػكب مػػف المجتمػػع

الػ ػػدكؿ ،دفعػ ػػت بػ ػػالمبعكث األممػ ػػي كػ ػػكفي عنػ ػػاف بتقػ ػػديـ اسػ ػػتقالتو فػ ػػي  2آب (أغسػ ػػطس) .2012
كاعتبػرت فرنسػا أف اسػتقالتو "تظيػػر المػأزؽ المأسػكم لمنػزاع" ،بينمػا حممػت الكاليػات المتحػدة كػؿ مػػف
ركسيا كالصيف مسؤكلية ذلؾ بسػبب رفضػيما دعػـ القػ اررات التػي تسػتيدؼ األسػد (خيبػة أمػؿ دكليػة،

 :2012 8/3نػػت) .كلقػػد أعمػػف رسػػميان األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػكف ،أف كػػكفي عنػػاف
قػػرر التخمػػي عػػف ميمتػػو كعػػدـ البقػػاء فػػي منصػػبو بعػػد انقضػػاء س ػرياف تفكيضػػو فػػي اليػػكـ المػػذككر

(ككفي عناف يعمف :2012/8/2 ،نت) .

ثانياً :التحرك األممي في سوريا في الفترة من آب (أغسطس)  2012إلى تموز (يوليو) 2014

كىي الفترة التي شيدت تعييف األخضر اإلبراىيمي مبعكثان خاصان لألمـ المتحػدة خمفػان لكػكفي

عنػػاف كالتػػي اسػػتمرت لمػػدة عػػاميف ،كىػػي المػػدة التػػي قضػػاىا اإلبراىيمػػي فػػي ميمتػػو ،إلػػى جانػػب مػػا
تضػػمنتو ىػػذه الفتػرة مػػف مػػؤتمرات كمبػػادرات كحػكارات رعتيػػا األمػػـ المتحػػدة لمعالجػػة األزمػػة السػػكرية
كالت ػػي ك ػػاف أبرزى ػػا م ػػؤتمر جني ػػؼ ( )2ف ػػي ك ػػانكف الث ػػاني (ين ػػاير)  ،2014كالتص ػػكر ال ػػذم قدم ػػو

اإلبراىيمي لمجمس األمف لحؿ األزمة السكرية قبيؿ استقالتو.
 .1تعيين اإلبراىيمي خمفاً لعنان

فػػي 17آب (أغسػػطس)  ،2012أعمنػػت األمػػـ المتحػػدة رسػػميان تعيػػيف الدبمكماسػػي الج ازئػػرم

األخضػػر اإلبراىيمػػي مبعكث ػان ليػػا إلػػى سػػكريا خمف ػان لكػػكفي عنػػاف ،كناشػػد بػػاف كػػي مػػكف األمػػيف العػػاـ

لممنظمػة الدكليػة المجتمػع الػدكلي دعػـ المبعػكث الجديػد بقػكة ككضػكح (تعيػيف األخضػر اإلبراىيمػي،

 :2012/8/17نت) .

بدأ اإلبراىيمي ميمتو في سكريا بمشاكرات عقدت في دكؿ أكركبية في البداية ،ثػـ تكجػو إلػى

س ػػكريا كأج ػػرل ع ػػدة لق ػػاءات م ػػع النظ ػػاـ الس ػػكرم ،كم ػػا التق ػػى ف ػػي ك ػػؿ م ػػف تركي ػػا كمص ػػر كركس ػػيا
كالسػػعكدية مػػع بعػػض أط ػراؼ المعارضػػة السػػكرية ،كاس ػتمرت المقػػاءات كالمناقشػػات فت ػرة طكيمػػة دكف
حدكث تطكرات عمى أرض الكاقع ،كبقيت سكريا تعيش حالتيا المأساكية الممتدة منذ قرابة  3سنكات

(اإلبراىيمي يبدأ 11 ،أكتكبر  :2012نت) .

كفي  27أيمكؿ (سبتمبر)  ،2013تبنى مجمس األمف الدكلي باإلجماع القرار رقـ ()2118

الػػذم دعػػا فيػػو إلػػى "عقػػد مػػؤتمر دكلػػي فػػي أقػػرب كقػػت ممكػػف لتطبيػػؽ بيػػاف جنيػػؼ  1حػػكؿ سػػكريا"،
كبنػاء ،كااللتػزاـ بتحقيػؽ المصػالحة كاالسػتقرار.
كطالب كافة األطراؼ السكرية بالمشاركة بشكؿ جػاد ٌ
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كمػػا طالػػب الق ػرار ذاتػػو بتػػدمير أك الػػتخمص مػػف الترسػػانة السػػكرية مػػف األسػػمحة الكيميائيػػة بحمػػكؿ

منتصؼ عاـ .2014

كاعتبػػر األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػكف" :أنػػو ذنػػب ال يغتفػػر إذا لػػـ تسػػتغؿ ىػػذه

الفرصػػة" ،لكضػػع نيايػػة ليػػذا الص ػراع الػػذم أكدل بحيػػاة أكثػػر مػػف  100ألػػؼ شػػخص ،كشػػرد نحػػك
تسعة مالييف ك 500ألؼ شخص عف منازليـ (مؤتمر جنيؼ :2014/1/23 ،2نت) .

 .2مؤتمر جنيف ()2

كعمى ضكء ما كرد في القرار رقـ ( ،)2118عقد في مدينة مكنترك السكيسػرية مػؤتمر دكلػي

في  22كانكف الثاني (يناير)  ،2014أيطمؽ عميو مؤتمر جنيػؼ ( )2برئاسػة مبعػكث األمػـ المتحػدة
في سكريا األخضر اإلبراىيمي الذم يعتبر أحد محطاتو اليامة ،شارؾ فيو  3منظمات إقميمية ك30
دكلػػة بينيػػا الػػدكؿ الخمػػس الدائمػػة العضػػكية فػػي مجمػػس األمػػف (الكاليػػات المتحػػدة كركسػػيا كالصػػيف

كعمػاف كمصػر
كبريطانيا كفرنسا) ،إضػافة إلػى السػعكدية كقطػر كالككيػت كاإلمػارات العربيػة المتحػدة ي
كالج ازئػر كالمغػػرب ،كالػػدكؿ المجػػاكرة لسػكريا ،كىػػي :األردف كلبنػػاف كالعػراؽ كتركيػا ،ككفػػد عػػف النظػػاـ

ككفد عف المعارضة ،كتـ سحب الػدعكة التػي يكجيػت إليػراف بسػبب عػدـ مكافقتيػا عمػى جنيػؼ األكؿ
(مؤتمر جنيؼ الثاني :2014/1/22 ،نت) .
كأعربػ ػػت مكسػ ػػكك عمػ ػػى لسػ ػػاف كزيػ ػػر خارجيتيػ ػػا عػ ػػف أسػ ػػفيا لغيػ ػػاب إي ػ ػراف عػ ػػف المػ ػػؤتمر،

ككصػ ػ ػػؼ سػ ػ ػػيرغي الفػ ػ ػػركؼ ىػ ػ ػػذا الغيػ ػ ػػاب بالخطػ ػ ػػأ ،لكنػ ػ ػػو لػ ػ ػػيس كارثػ ػ ػػة (مػ ػ ػػؤتمر جنيػ ػ ػػؼ يجمػ ػ ػػع،
 :2014/1/22نت) .

أ -أىداف مؤتمر جنيف ()2
ييدؼ مؤتمر جنيؼ ( (2إلى الجمع بيف كفد يمثػؿ الحككمػة السػكرية كآخػر يمثػؿ المعارضػة
السػػكرية معػان ،لنقػػاش كيفيػػة تنفيػػذ بيػػاف جنيػػؼ  1الصػػادر فػػي  30حزيػراف (يكنيػػك)  ،2012لتشػػكيؿ
الحككمػػة االنتقاليػػة ،كانيػػاء الحػػرب ،كبػػدء العمػػؿ حػػكؿ تأسػػيس الجميكريػػة السػػكرية الجديػػدة (مػػؤتمر

جنيؼ الثاني :2014/1/22 ،نت) .

أعمنت الحككمة السكرية في  27تشريف الثاني (نكفمبر)  ،2013أنيػا ستشػارؾ فػي المػؤتمر

لكنيا أضافت أف كفدىا لف يقكـ "بتسميـ السمطة ألم طرؼ" (دمشؽ تعمف :2013/11/27 ،نت) .
في مقابؿ ذلؾ ،رفض االئتالؼ الكطني لقكل المعارضة كالثكرة السكرية المشاركة في جنيؼ

 ،2دكف ضمانات بأف األسد سيتخمى عف السمطة ،لكف الضغكط مف حمفائو الغربييف كالعرب جعمتو

يكافؽ عمى المشاركة في  18مف كانكف الثاني (ينػاير) ( 2014االئػتالؼ السػكرم:2014/1/20 ،

نت) .
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كقبؿ أياـ مف انعقاد المؤتمر ،قاؿ كزير المصالحة الكطنيػة السػكرم عمػي حيػدر" :ال تتكقعػكا

شيئا مف جنيؼ  ،2فمف يحؿ جنيؼ  2أك جنيؼ  3أك  4األزمة السكرية .الحػؿ بػدأ كسيسػتمر عبػر
االنتصار العسكرم لمدكلة" (عمي حيدر :2014/1/16 ،نت) .

ب -نتائج مؤتمر جنيف ()2

فشػػؿ مػػؤتمر جنيػػؼ ( )2فػػي تحقيػػؽ أىدافػػو ،كاعتػػذر المبعػػكث الػػدكلي إلػػى سػػكريا األخضػػر

اإلبراىيمػػي لمشػػعب السػػكرم عػػف عػػدـ تحقيػػؽ شػػيء فػػي المفاكضػػات بجنيػػؼ  ،2مرجعػان ذلػػؾ لػرفض
النظاـ السكرم مناقشة بند ىيئة الحكػـ االنتقػالي ،كذلػؾ فػي مػؤتمر صػحافي عقػده بعػد الجمسػة التػي

تعد األقصر في مفاكضات جنيؼ ،كلفت إلى أف كفػد النظػاـ رفػض مناقشػة ثمػث مػا جػاء فػي أجنػدة
التفاكض (اإلبراىيمي يعتذر :2014/2/15 ،نت) .

كيرج ػػع س ػػبب فش ػػؿ الم ػػؤتمر إل ػػى أف الطػ ػرفيف الرئيس ػػييف ل ػػدييما أى ػػداؼ متناقض ػػة تمامػ ػان،

فالحككمػػة السػػكرية أكػػدت م ػ ار انر أف مسػػألة رحيػػؿ ال ػرئيس األسػػد عػػف السػػمطة ليسػػت محػالن لمتفػػاكض،
بينما يؤكد ائتالؼ المعارضة أنو يجب أالا يككف لألسد أم دكر في ىيئة الحكـ االنتقالي التػي نػص
عمييا بياف جنيؼ ( 1مؤتمر جنيؼ  :2014/2/15 ،2نت) .

فيمػػا اتيػػـ كزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي ج ػكف كيػػرم نظػػاـ الػرئيس الس ػكرم بشػػار األسػػد ،بعرقمػػة

مفاكضػػات السػػالـ فػػي جنيػػؼ بعػػد فشػػؿ الجكلػػة الثانيػػة مػػف جنيػػؼ  ،2كاعتبػػر كيػػرم أف مفاكضػػات

جنيػػؼ بػػيف ممثمػػي الحككمػػة السػػكرية كالمعارضػػة قػػد يعمقػػت داعيػان داعمػػي دمشػػؽ إلػػى الضػػغط عمػػى
النظػػاـ السػػكرم ،ليضػػع حػػدان لتعنتػػو فػػي المفاكضػػات كألسػػاليبو الكحشػػية عمػػى األرض (كيػػرم يحمػػؿ،
 :2014/2/16نت).

كبعػػد نفػػاذ محاكالتػػو إليجػػاد حػػؿ فػػي سػػكريا قػػدـ األخضػػر اإلبراىيمػػي تصػػك انر لمجمػػس األمػػف

ال ػػدكلي قب ػػؿ أف يق ػػدـ اس ػػتقالتو ،تض ػػمف تطبي ػػؽ القػ ػرار ( )2139الص ػػادر ف ػػي  22ش ػػباط (فب اري ػػر)

 2014المعني بإيصاؿ المساعدات اإلنسانية ،ثـ خفض العنؼ ككقفو ،كتشػكيؿ ىيئػة تنفيذيػة تػؤدم
إل ػػى االنتق ػػاؿ إل ػػى س ػػكريا جدي ػػدة كت ػػنظـ حػ ػكا انر كطنيػ ػان ،ع ػػالكة عم ػػى إجػػراء مراجع ػػة لمدس ػػتكر كت ػػنظـ

انتخابػػات عمػػى أساسػػو ،كانيػػاء تػػدفؽ األسػػمحة إلػػى سػػكريا .كبعػػد ذلػػؾ قػػدـ اسػػتقالتو مػػف ميمتػػو فػػي
سكريا بتاريخ  14آيار (مايك) بعد أف أعمف عػف فشػمو كفشػؿ المجتمػع الػدكلي فػي التكصػؿ إلػى حػؿ

لألزمة السكرية (اإلبراىيمي يستقيؿ :2014/5/14 ،نت) .

ثالثاً :المسار السياسي لممم المتحدة في الفترة من تموز (يوليو)  2014إلى كانون األول

(ديسمبر) 2016

كيتضػػمف المطمػػب المحطػػات اليامػػة خػػالؿ الفت ػرة مػػف تمػػكز (يكليػػك)  2014كحتػػى كػػانكف

األكؿ (ديسػػمبر)  2016التػػي تمػػت تحػػت رعايػػة األمػػـ المتحػػدة ،كالتػػي كػػاف أبرزىػػا تعيػػيف المبعػػكث
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األممي سػتيفاف دم مسػتك ار فػي تمػكز (يكليػك)  ،2014كبػدء التحػالؼ الػدكلي المكػكف مػف  60دكلػة

أكلػػى غا ارتػػو عمػػى تنظػػيـ داعػػش فػػي سػػكريا مطمػػع آب (أغسػػطس) ،كمػػا تػػال ذلػػؾ مػػف عقػػد مػػؤتمر
مكسكك ( )1في كانكف الثاني (يناير) ،كمكسكك ( )2فػي نيسػاف (أبريػؿ) ،ثػـ مػؤتمر آسػتانا ( )1فػي

آيار (مايك) ،كمؤتمر آستانا ( )2في تشريف األكؿ (أكتكبر)  ،2015كالذم تاله مؤتمر الرياض.

كما تضمنت ىذه الفترة إعالف المبعكث األممي ستيفاف دم مسػتك ار فػي  31آب (أغسػطس)

 2015عػػف مبادرتػػو لمحػػؿ السياسػػي فػػي سػػكريا كتنفيػػذ بيػػاف جنيػػؼ ،عػػالكة عمػػى التطػػكرات الميدانيػػة

فػي سػكريا إثػػر التػدخؿ العسػكرم الركسػػي فػي سػػكريا فػي مطمػع تشػريف األكؿ (أكتػكبر)  ،2015كمػػا
تػػاله مػػف عقػػد مػػؤتمر فينػػا ( )1فػػي  30مػػف الشػػير نفسػػو ،كمػػؤتمر فينػػا ( )2فػػي  14تشػريف الثػػاني

(ن ػػكفمبر)  ،2015كمػ ػػا ش ػػيدت ىػػػذ الفت ػ ػرة مص ػػادقة مجمػػػس األمػػػف ال ػػدكلي فػػػي  18كػ ػػانكف األكؿ
(ديسمبر) ،باإلجماع عمى قرار يدعـ خارطة طريؽ لتسكية األزمة السكرية تبػدأي مطمػع كػانكف الثػاني
(يناير)  ،2016كارساء كقؼ إلطالؽ النار كفؽ اتفاؽ فينا ،كعقد اجتماعات جنيؼ ( )3في كػانكف
الثاني (يناير)  ،2016ثـ لقػاء المجمكعػة الدكليػة لػدعـ سػكريا فػي ميػكنخ فػي شػباط (فب اريػر) ،كعقػد
مؤتمر فينا ( )3في  17آيار (مايك) ،ثـ اإلعالف عف خطة أمريكية  -ركسػية مشػتركة لحػؿ األزمػة

السػػكرية فػػي أيمػػكؿ (سػػبتمبر)  ،2016كالػػذم تػزامف مػػع اجتمػػاع المجمكعػػة الدكليػػة لػػدعـ سػػكريا فػػي

 20أيمػكؿ (سػبتمبر) فػي نيكيػػكرؾ ،كمػا تضػنت ىػػذه الفتػرة عقػد جمسػة طارئػػة لمجمػس األمػف فػػي 7
تشريف األكؿ (أكتكبر) ،ثـ المقاء الثالثي الذم جمع مكسػكك مػع تركيػا كايػراف فػي  20كػانكف األكؿ

(ديسمبر) ،كما نتج عنيا مف إعالف مبادرة مكسكك ،ثػـ اإلعػالف عػف تكقيػع اتفػاؽ ىدنػة بػيف النظػاـ
السكرم كفصائؿ المعارضة المسمحة في  29كانكف األكؿ (ديسػمبر)  ،2016بعػد سػقكط حمػب مػف
يد المعارضة.

 .1تعيين المبعوث األممي ستيفان دي مستو ار
كمػػؼ األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػكف ،سػػتيفاف دم مسػػتك ار بدايػػة مػػف  11تمػػكز
(يكليػ ػػك) ( 2014تعيػ ػػيف سػ ػػتفاف :2014/7/11 ،نػ ػػت) ،بعػ ػػد اسػ ػػتقالة المبعػ ػػكث السػ ػػابؽ األخضػ ػػر
اإلبراىيمػػي فػػي  14آيػػار (مػػايك)  ،2014كالػػذم كػػاف قػػد عػػيف فػػي أيمػػكؿ (سػػبتمبر)  2012ليخمػػؼ
المبعكث األسبؽ ككفي عناف الذم استقاؿ في  31آب (أغسطس) .2012

ق ػػاـ دم مس ػػتك ار من ػػذ تعيين ػػو بج ػػكلتيف استكش ػػافيتيف ف ػػي س ػػكريا كدكؿ المنطق ػػة ،كق ػػدـ تقريػ ػره

األكلػػي لمجمػػس األمػػف كالجمعيػػة العامػػة فػػي دكرتيػػا التاسػػعة كالسػػتيف .كقػػد حػػدد األمػػيف العػػاـ إطػػار
كالية دم مستك ار في البحث عف حؿ سياسي لألزمة السكرية ،عمى ضكء تجارب المبعكثيف السابقيف

عناف كاإلبراىيمي ،كبياف جنيؼ في  30حزيراف (يكنيك)  ،2012كجكلتي التفاكض المتيف عقدتا في
جنيػؼ فػي كػانكف الثػاني (ينػاير) كشػباط (فب اريػر) مػف العػاـ نفسػو ،كالنتػائج المتكاضػعة التػي تحققػػت
في الجكلتيف كأدت إلى استقالة اإلبراىيمي (دم مستك ار يشرح :2015/2/11 ،نت) .
989

 .2التحالف الدولي يبدأ حربو عمى داعش
في الكقت الذم كاصؿ فيو مبعكث األمػـ المتحػدة تحركػو السياسػي لمعالجػة األزمػة السػكرية،

بدأ التحالؼ الدكلي المككف مف  60دكلة أكلى غاراتو عمى اإلرىاب مطمػع آب (أغسػطس) ،2014
كاسػػتمرت ض ػربات قػػكل التحػػالؼ عمػػى مػػدار عػػاـ كامػػؿ ،تػػـ خالليػػا تكجيػػو أكثػػر مػػف خمسػػة آالؼ
ضربة جكية كتدمير آالؼ األىداؼ ،كبػرغـ ىػذا العػدد الكبيػر مػف الضػربات العسػكرية إالا أف تنظػيـ

داعش قد حافظ عمػى منػاطؽ نفػكذه فػي سػكريا ،بػؿ كنجػح فػي التمػدد إلػى منػاطؽ كسػط الػبالد حػيف
سػػيطر عمػػى مدينػػة تػػدمر بعػػد ت ارجػػع قػكات النظػػاـ السػػكرم ،كمػػا أف خسػػارة التنظػػيـ لػػبعض المػػدف ال

س ػػيما "ككب ػػاني" الكردي ػػة ف ػػي ش ػػماؿ س ػػكريا ل ػػـ تك ػػف ثمػ ػرة الحمم ػػة الجكي ػػة حصػ ػ انر ،ب ػػؿ بس ػػبب اقتػ ػراف
الضربات الجكية بالمعارؾ البرية التي خاضتيا قكات كردية (عبد الحميـ. )10 :2016/10/24 ،
 .3مؤتمرات موسكو وآستانا والقاىرة

خػػالؿ فتػرة األزمػػة كانػػت العاصػػمة الركسػػية مكسػػكك أيضػان مركػ انز الجتماعػػات سػػكرية جمعػػت
أط ػراؼ المعارضػػة تػػارةن ،كالط ػرفيف مع ػان ،أم المعارضػػة كالنظػػاـ تػػارة أخػػرل ،إالا أنيػػا لػػـ تػػنجح فػػي
الكصكؿ لحمكؿ بصدد األزمة.

كفػي شػػير كػانكف الثػػاني (ينػاير)  ،2015عقػػد فػػي مكسػكك اجتمػػاع لممعارضػة السػػكرية ضػػـ

بعػػض أط ػراؼ المعارضػػة مػػع كفػػد لمنظػػاـ كانتيػػى دكف نتػػائج ،تػػاله مػػؤتمر مكسػػكك  2المنعقػػد فػػي

نيساف (أبريؿ) كالذم شارؾ فيو  33شخصية معارضة مع كفد مف النظاـ السكرم ،كلـ يتـ التكصؿ

إلى أم تفاىـ لألزمة (إماـ. )15 :2016/1/13 ،

كبعػػد ذلػػؾ تكجيػػت بعػػض أط ػراؼ المعارضػػة السػػكرية إلػػى العاصػػمة الكازاخسػػتانية (آسػػتانا)

لتتحػػاكر ىنػػاؾ ،ككانػػت الجكلػػة األكلػػى مػػف مػػؤتمر آسػػتانا عقػػد بػػيف  25ك 27آيػػار (مػػايك) ،2015
كانتيػت بػالتكقيع عمػى كثيقػة دعػا فييػا المشػارككف إلػى سػحب جميػع المسػمحيف األجانػب مػف سػػكريا،

مشدديف عمى ضركرة إنشاء جبية مكحػدة ضػد "اإلرىػاب" .ثػـ تػاله مػؤتمر آسػتانا ( )2فػي  4تشػريف

األكؿ (أكتػػكبر) ،حيػػث صػػدر عػػف المػػؤتمر بيػػاف دعػػا بشػػكؿ أساسػػي إلػػى "تكحيػػد قػػكل المعارضػػة
كقكات نظاـ األسد لمحاربة اإلرىاب" ،كالمشاركة في االنتخابػات النيابيػة المقػررة فػي سػكريا فػي آيػار

(مػ ػ ػػايك) مػ ػ ػػف العػ ػ ػػاـ المقبػ ػ ػػؿ ،شػ ػ ػػرط إجراءىػ ػ ػػا تحػ ػ ػػت رقابػ ػ ػػة دكليػ ػ ػػة كأمميػ ػ ػػة (سػ ػ ػػكريكف يجتمعػ ػ ػػكف،
 :2015/10/5نت) .

 .4القاىرة حاضنة بعض مؤتمرات المعارضة
شيدت العاصمة المصرية القاىرة عدة مؤتمرات كاجتماعات لممعارضة السكرية بيدؼ تكحيد

مكقفيا مف األزمة في البالد ،متزامنة مع جيػكد مبعػكث األممػي لسػكريا األخضػر اإلبراىيمػي ،حيػث
عقػػدت عػػدة اجتماعػػات فػػي القػػاىرة فػػي عػػاـ  ،2015ضػػمت بعػػض شخصػػيات المعارضػػة السػػكرية.

كفػػي  15آيػػار (مػػايك)  ،2014اجتمعػػت شخصػػيات كطنيػػة كحزبيػػة فػػي القػػاىرة لمناقشػػة عقػػد لقػػاء
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كطنػػي لمختمػػؼ أط ػراؼ المعارضػػة المؤمنػػة بضػػركرة الحػػؿ السياسػػي لمقضػػية السػػكرية ،كتػػـ االتفػػاؽ

عمى عقد مؤتمرىـ التحضيرم األكؿ في القاىرة في كانكف الثاني (يناير) .2015

أ -مؤتمر القاىرة األول

عقد مؤتمر القاىرة التحضيرم األكؿ في  24-22كانكف الثػاني (ينػاير)  ،2015كقػد صػدر

عف االجتماع "إعالف القاىرة" ،كاختيرت لجنة عمؿ لمتابعة التحضيرات الالزمة لعقد المؤتمر الثاني

في الربيع مف نفس العاـ .كبعد نقاشات كاتصاالت كاسػعة قامػت بيػا المجنػة كفػي تنسػيؽ بينيػا كبػيف
أعضاء المؤتمر التحضيرم ،تـ إعداد مشركع ميثاؽ كطني ،كمشركع خارطػة طريػؽ ،كاختيػار أكثػر

مف مئا تي شخصية كطنية كممثميف لقػكل كطنيػة ديمقراطيػة كمدنيػة لحضػكر المػؤتمر ،كجػرل تحديػد
تاريخ انعقاده في  9-8حزيراف (يكنيك) (بياف القاىرة :2015/1/24 ،نت) .

ب -مؤتمر القاىرة الثاني

عقػػد مػػؤتمر القػػاىرة الثػػاني ألط ػراؼ المعارضػػة السػػكرية فػػي  9-8حزي ػراف (يكنيػػك) ،2015

حض ػره أكثػػر مػػف  150معارض ػان سػػكريان ،بيػػنيـ أعضػػاء سػػابقكف فػػي "االئػػتالؼ الػػكطني" يحضػػركف
بصػػفتيـ الشخصػػية ،كمػػا حضػػر األمػػيف العػػاـ لجامعػػة الػػدكؿ العربيػػة نبيػػؿ العربػػي كرئػػيس البرلمػػاف

العربي أحمد الجركاف .كتبنى المؤتمر "ميثاقان كطنيػان سػكريان" ،اسػتنادان إلػى مػؤتمر جنيػؼ األكؿ القػائـ
عمػػى تأس ػػيس ىيئػػة حك ػػـ انتقػػالي بص ػػالحيات تنفيذيػػة كامم ػػة .كتضػػمف الميث ػػاؽ أف الحػػؿ السياس ػػي

التفاكضػػي ىػػك السػػبيؿ الكحيػػد إلنقػػاذ سػػكريا ،عمػػى أف يكػػكف "بػػيف كفػػدم المعارضػػة كالنظػػاـ برعايػػة

األم ػػـ المتح ػػدة كمبارك ػػة ال ػػدكؿ الم ػػؤثرة ف ػػي الكض ػػع الس ػػكرم ،ع ػػالكة عم ػػى نق ػػؿ ك ػػؿ الص ػػالحيات
التشريعية كالتنفيذية لػ "ىيئة حكـ انتقالي" ،كتشكيؿ حككمة انتقالية ،كمجمس أعمى لمقضاء ،كمجمػس
كطني عسكرم انتقالي (مؤتمر القاىرة :2015/6/9 ،نت) .

البالد.

كبقيػػت مقػػررات القػػاىرة أيض ػان بػػال جػػدكل ،مػػع اسػػتمرار الص ػراع عمػػى السػػمطة الػػذم تعيشػػو

 .5مبادرة دي مستو ار
ق ػػدـ المبع ػػكث ال ػػدكلي س ػػتيفاف دم مس ػػتك ار ف ػػي  31آب (أغس ػػطس)  ،2015تص ػػك انر لمح ػػؿ

السياسػػي فػػي سػػكريا ،كتنفيػػذ "بيػػاف جنيػػؼ" مػػدعكمان بتشػػكيؿ مجمكعػػة اتصػػاؿ إقميميػػة دكليػػة ،مقترحػان
عممية سياسية مف ثالث م ارحػؿ تتضػمف تشػكيؿ ثالثػة أجسػاـ ،ىػي ىيئػة انتقاليػة تتمتػع بصػالحيات

تنفيذية كاممة عدا الصالحيات البركتكككلية ،كتشكيؿ "مجمس عسكرم مشترؾ" ينسؽ عمؿ الفصائؿ

المسمحة مف قكات نظامية كفصائؿ معارضة ،كيشرؼ عمى إصالح أجيػزة األمػف مػع احتمػاؿ إلغػاء

بعض ىذه األجيزة ،إضافة إلى مػؤتمر كطنػي كصػكالن إلػى انتخابػات رئاسػية كبرلمانيػة بػػرعاية األمػـ

المتحدة (سكريا ..دم مستك ار :2015/9/1 ،نت) .
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كأ عد المبعكث األممي دم مستك ار لتصكره لمحؿ السياسي في سػكريا كثيقتػيف :تتنػاكؿ األكلػى

مسكدة إطار تنفيذ بياف جنيؼ الصادر في حزيػراف (يكنيػك)  2012كيطمػؽ عمييػا الكثيقػة السياسػية،
فيمػػا تتنػػاكؿ الثانيػػة آليػػة عمػػؿ مجمكعػػات العمػػؿ األربػػع التػػي اقتػػرح تشػػكيميا مػػف الحككمػػة السػػكرية

كالمعارضة كالمجتمع المدني ،بدءان مف منتصؼ شير تشريف األكؿ (أكتكبر) لمدة ثالثة أشير.

كتقسػػـ الكثيقػػة السياسػػية مسػػيرة الحػػؿ إلػػى ثالثػػة م ارحػػؿ ،مرحمػػة تفػػاكض كالمرحمػػة االنتقاليػػة

كالدكلة السكرية النيائية ،عمى أف تستند المفاكضات التي ترؾ تحديد مدتيا إلى السكرييف ،إلػى بيػاف

جنيػػؼ لمكصػػكؿ إلػػى اتفػػاؽ مرحمػػي يتضػػمف كقفػان دائمػان إلطػػالؽ النػػار كتعػػاكف القػكات المقاتمػػة (عػػدا

انتقالية (حميدم،
الفصائؿ اإلرىابية) كادماجيا ،كاصالح القطاع األمني كصكالن إلى تشكيؿ سمطات
ٌ
. )29: 2015/9/1
كفػػي المرحمػػة االنتقاليػػة التػػي تػػرؾ أيضػان تحديػػد فترتيػػا لمسػػكرييف ،يسػػتمر كقػػؼ إطػػالؽ النػػار
كتنفيػػذ "إجػ ػراءات بن ػػاء الثق ػػة" ،كيقػ ػ ادـ "ج ػػدكؿ زمنػػي لكق ػػؼ ال ػػدعـ المق ػ ٌػدـ لجمي ػػع المق ػػاتميف األجان ػػب
كانسحابيـ" .كقالت الكثيقػة" :منػذ لحظػة إنشػاء الييئػة الحاكمػة االنتقاليػة ،سػتتمتع بسػمطة مطمقػة فػي

جميػػع الشػػؤكف العسػػكرية كاألمنيػػة ،كتشػػرؼ عمػػى المجمػػس العسػػكرم المشػػترؾ" ،عمػػى أف "ينسػػؽ مػػع

جميػػع البنػػى العسػػكرية المحميػػة القائمػػة ،كيشػػمؿ ممثمػػيف عػػف األطػراؼ المقاتمػػة التػػي تتمتػػع بحضػػكر
ػتعممة لقيػادة جميػع العمميػات العسػكرية التػي تيق ًػدـ عمييػا األطػراؼ،
كبير .كسػيككف بمثابػة منصػة مس ى
كيضمف احتراـ كقؼ إطالؽ النار كالمحاربة المشػتركة لمتنظيمػات اإلرىابيػة ،كاسػتعادة كحػدة أ ارضػي

البالد" (حميدم. )31 :2015/9/1 ،

كالى الييئة االنتقالية كالمجمس العسكرم ،تقترح الكثيقة تأسيس المؤتمر الكطني السكرم مف:

الحككمة كالمعارضة كالمجتمػع المػدني ،كػي يطمػؽ "حػكا انر كطنيػان كمراجعػة دسػتكرية كيق ٌػدـ استشػارات
لمييئػػة الحاكمػػة االنتقاليػػة حػػكؿ عمميػػا ،عمػػى أف يػػتـ تعميػػؽ أعمػػاؿ مجمػػس الشػػعب (البرلمػػاف) طػكاؿ
المرحمة االنتقالية" .كما التزمت الكثيقة بػالحفاظ عمى المؤسسات الرسمية كاصالحيا عمػى أف يشػمؿ

ذلػػؾ الج ػػيش ،كقطػػاع األم ػػف األكسػػع نطاقػ ػان ،كالقطػػاع القض ػػائي ،مػػع رف ػػض أم "اجتثػػاث (لح ػػزب)

البعث" .كأضافت" :في سبيؿ بناء الثقة في سياؽ المرحمة االنتقالية ،سيشمؿ االتفػاؽ المرحمػي قائمػة

متفؽ عمييا بيف األطراؼ ،تضـ أسماء  120شخصان لف يتسنى ليـ تسمـ أم مناصب رسمية خالؿ

المرحمػػة االنتقالي ػػة ،بسػػبب ال ػػدكر الػػذم ٌأدكه ف ػػي الص ػراع ،إض ػػافة إلػػى اقتػػراح إغػػالؽ أجيػػزة أمني ػػة

معينػة" .كتقتػرح الكثيقػة فػي نيايػػة المرحمػة االنتقاليػة ،انتخابػات نيابيػػة كرئاسػية برعايػة األمػـ المتحػػدة
كدعـ تقني منيا (دم مستك ار يطرح :2015/8/31 ،نت) .

كفػي الكثيقػػة الثانيػة ،يقتػػرح دم مسػتك ار عقػػد اجتماعػػات لمجمكعػات عمػػؿ أربػع بمكجػػب بيػػاف

مجمس األمف األخير الذم دعػـ ميمػة المبعػكث الػدكلي ،عمػى أف تعقػد ىػذه المجػاف فػي شػكؿ مػكاز،
األمر الذم يتكقع أف يثير حفيظة الحككمة السكرية باعتبار أف كفدىا أصر في جنيؼ  2عمى البدء
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بمناقشػػة محاربػػة اإلرىػػاب ،كمناقشػػة بيػػاف جنيػػؼ فػػي شػػكؿ متسمسػػؿ .كتتعمػػؽ المجمكعػػة األكلػػى بػ ػ

"األمػػف كالحمايػػة لمجميػػع بالتنسػػيؽ مػػع مجمكعػػة العمػػؿ الثانيػػة الخاصػػة بػػالمسائؿ األمنيػػة كالعسػػكرية
كمكافح ػػة اإلرى ػػاب" ،إض ػػافة إل ػػى "مجمكع ػػة القض ػػايا السياس ػػية كالقانكني ػػة الت ػػي تعم ػػؿ عم ػػى تط ػػكير
المبػ ػػادئ األساسػ ػػية الخاصػ ػػة بالعمميػ ػػة االنتقاليػ ػػة كشػ ػػكؿ الدكلػ ػػة المسػ ػػتقبمية المرجػ ػػكة ،كىيئػ ػػة الحكػ ػػـ

االنتقػػالي ،كصػػكغ تكصػػيات لمعدالػػة االنتقاليػػة كالمحاسػػبة ،كاإلعػػداد لعقػػد ح ػكار كطنػػي كلةصػػالح
الدستكرم كاالنتخابات" ،في حيف تركز الرابعة عمى المؤسسات العامة كاعادة اإلعمػار كالتنميػة (دم

مستك ار يطرح :2015/8/31 ،نت) .

تقدمػػو األطػػراؼ اإلقميميػػة كالدكليػػة ،مػػع احتمػػاؿ
كيعتمػػد نجػػاح ىػػذا المسػػار عمػػى الػػدعـ الػػذم ٌ
العمػػؿ فػػي الكقػػت المناسػػب عمػػى تشػػكيؿ مجمكعػػة اتصػػاؿ لمسػػاعدة المبعػػكث الػػدكلي ،األمػػر الػػذم
يعتقد أف تشكيميا رىف بإقرار االتفاؽ النككم مف الككنغرس في تشريف األكؿ (أكتكبر) .2015

كعمػػى ضػػكء خطتػػو ،التقػػى دم مسػػتك ار بجميػػع األطػراؼ المعنيػػة باألزمػػة السػػكرية ،سػكاء فػػي
الداخؿ أك الخارج بيدؼ تكضيح خطتو كالعمؿ عمييا ،إالا أنػو لػـ يصػؿ إلػى نتيجػة مػع الفرقػاء ،كمػا
تزاؿ جيكده مستمرة إليجاد مخرج لحؿ األزمة السكرية.

كأص ػػدرت الييئ ػػة السياس ػػية التابع ػػة ل ػ ػ "االئ ػػتالؼ ال ػػكطني لق ػػكل الث ػػكرة كالمعارض ػػة الس ػػكرية"

باالشتراؾ مع كبرل الفصائؿ العسكرية التابعة لممعارضة ،بيانا أكدكا مف خاللو عمى رفضيـ لمقترح
المبعػػكث الػػدكلي الخػػاص بسػػكريا "سػػتيفاف دم مسػػتكرا" بتشػػكيؿ مجمكعػػات العمػػؿ ،كاعتبػػرت الييئػػة

خطتػػو تجػػاك انز لمعظػػـ ق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة المتعمقػػة بالشػػأف السػػكرم ،ال سػػيما الق ػ اررات ()2118
ك( )2165ك( .)2139كمػػا أعمػػف عػػف رفضػػو لممشػػاركة فػػي مجمكعػػات العمػػؿ األربػػع التػػي اقترحيػػا

دم مسػػتك ار ،عمػػى الػػرغـ مػػف تحفظاتػػو العديػػدة عمييػػا كالتػػي بمغػػت نحػػك  40تحفظ ػان (مصػػير خطػػة،
 :2015/10/3نت) .

كمػػا أف مكقػػؼ االئػػتالؼ ال ػرافض لخطػػة عمػػؿ دم مسػػتك ار ال يختمػػؼ عػػف مكقػػؼ الحككمػػة

السكرية ،كاف أعمنت قبكليا المشاركة فػي الخطػة كلجانيػا األربػع ،حيػث حػدد كزيػر الخارجػة السػكرم
كليد المعمـ مسبقان سقؼ عمؿ المجاف األربع كالسقؼ السياسي لعممية التسكية برمتيا (مصػير خطػة،

 :2015/10/3نت) .

 .6التدخل العسكري الروسي في سوريا
كتزامنت تحركات مبعػكث األمػـ المتحػدة كلقاءاتػو مػع النظػاـ كالمعارضػة لمقبػكؿ بخطتػو ،مػع
بدء التدخؿ العسكرم الركسي في سػكريا فػي مطمػع تشػريف األكؿ (أكتػكبر)  ،2015كالػذم أدل إلػى

تعقد األكضاع الميدانية في سكريا ،مشكالن عقبة في كجو التحػرؾ األممػي لتمريػر مبػادرة دم مسػتك ار

إلنقاذ الكضع في سكريا كالذم كاف سببان في انعقاد مؤتمر فينا(عبد الحميـ.)24 :2016/10/24 ،
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أ -مؤتمر فيينا ()1
كبعد مركر شير عمى بدء الحممػة الجكيػة الركسػية فػي سػكريا الداعمػة لمنظػاـ ،اجتمعػت 17

دكلػػة فػػي فيينػػا ،بينيػػا ركسػػيا كالكاليػػات المتحػػدة كفرنسػػا كالسػػعكدية كلممػرة األكلػػى إيػراف ،لبحػػث الحػػؿ

السياسي في سكريا بغياب ممثميف عف المعارضػة كالنظػاـ .فػي  30تشػريف األكؿ (أكتػكبر) ،2015
كاتفػػؽ المجتمعػػكف عمػػى السػػعي إلػػى كضػػع أطػػر انتقػػاؿ سياسػػي ،فيمػػا اختمفػكا عمػػى مسػػتقبؿ ال ػرئيس

بشار األسد ( 5سنكات :2016/10/15 ،نت) .

كشػػػارؾ فػ ػػي المػ ػػؤتمر كزراء خارجيػػػة دكؿ كبينيػ ػػا تركيػ ػػا كبريطانيػػػا كألمانيػ ػػا كمصػ ػػر كلبنػ ػػاف

كالسعكدية كمفكضة السياسػة الخارجيػة فػي االتحػاد األكركبػي ،فيػديريكا مػكغيريني .كىػدؼ االجتمػاع
إلػػى تقريػػب الي ػػكة الفاصػػمة ب ػػيف الكاليػػات المتحػػدة كحمفائي ػػا الػػذيف ي ػػدعمكف المعارضػػة كالمس ػػمحيف،

كركسيا كحميفتيا إيراف الداعميف لمحككمة السكرية كنظاـ الرئيس األسد.

كاتفؽ الحاضركف في بياف عمى ما يمي (مؤتمر فيينا تكثيؼ :2015/10/30 ،نت) :

 .1اإلبقاء عمى سكريا مكحدة ،كسعي لكقؼ إطالؽ نار شامؿ،

 .2تشػػكيؿ حككمػػة ذات مصػػداقية كتشػػمؿ الجميػػع كغيػػر طائفيػػة ،عمػػى أف يعقبيػػا صػػياغة دسػػتكر
جديد.

 .3تنظيـ انتخابات جديدة تشمؿ جميع السكرييف بمف فييـ السكريكف في الشتات كجميع اإلثنيات.

 .4تحسيف خدمات تكصيؿ المسػاعدات اإلنسػانية سػكاء إلػى السػكرييف الػذيف يعيشػكف داخػؿ سػكريا
أك أكلئؾ الذيف اضطركا لمخركج مف سكريا.

كال تزاؿ نقطة الخالؼ الرئيسية بيف أطراؼ الصراع ،كىي تحديد مصير الرئيس بشار األسد

في المرحمة القادمة .كيأتي ذلؾ بعد أف اتفؽ المجتمعكف عمى العكدة إلى طاكلة المفاكضات فيينا 2
بعد أسبكعيف (أحمد. )21 :2015/11/7 ،

كقػ ػػاؿ مبعػػػكث األمػ ػػـ المتحػػػدة إلػ ػػى سػ ػػكريا دم مسػػػتك ار :إف "الرسػػػالة التػ ػػي نكجييػػػا لمشػ ػػعب

السكرم ،ىي أف كؿ األطراؼ جػادة إلنيػاء المشػكمة" .كأكػد :إنػو "لػـ يكػف ىنػاؾ خػالؼ جػكىرم بػيف
األطراؼ التي شاركت في محادثات فيينا ،كيمكننا أف نطمؽ اسـ مجمكعة االتصاؿ عمى المشاركيف

باالجتماع" (مؤتمر فيينا حكؿ :2015/10/31 ،نت) .

كفي مؤتمر صحفي بعد انتياء االجتماعات ،قاؿ كزير الخارجية األمريكػي جػكف كيػرم" :إف

الخالفات مع ركسػيا كايػراف مسػتمرة بشػأف مصػير الػرئيس السػكرم بشػار األسػد .كأضػاؼ :إف الػدكؿ
المشاركة في لقاء فيينا ،اتفقت عمى الطمب مف األمـ المتحدة رعاية كقؼ إطالؽ نار في سكريا".

مف جانبو ،قاؿ كزير الخارجية الركسي سيرغي الفركؼ" :إنو تـ االتفاؽ عمى محاربة تنظيـ

داعش كالجماعات اإلرىابية األخرل ،مشي انر إلػى أف لقػاء فيينػا أسػفر عػف "اتفاقػات ىامػة" .كأضػاؼ:
"نريػد منػػع اإلرىػػابييف مػػف السػػيطرة عمػػى السػػمطة فػػي سػػكريا" .كأكػػد الفػػركؼ" :إف االجتمػػاع لػػـ يخػػرج
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بمكقؼ مكحد عف مصير الرئيس األسد ،قػائالن" :عمػى السػكرييف تحديػد مصػيره" (مػؤتمر فيينػا حػكؿ،

 :2015/10/31نت) .

ب -مؤتمر فيينا (( )2مؤتمر فيينا :2015/11/14 ،نت)
فػي  14تشػريف الثػاني (نػكفمبر)  2015كبعػد أسػبكعيف مػف انعقػاد مػؤتمر جنيػؼ ( ،)1عقػد

مؤتمر فينا ( )2بمشاركة ممثمي الػدكؿ  ،17إضػافةن إلػى الكاليػات المتحػدة كركسػيا كالسػعكدية كايػراف
كاالتحاد األكركبي كاألمـ المتحدة كجامعة الدكؿ العربية ،برئاسة مبعػكث األمػـ المتحػدة دم مسػتكرا،

كاتفػػؽ المشػػارككف فػػي محادثػػات فيينػػا عقػػد لقػػاء جديػػد "خػػالؿ نحػػك شػػير" ،إلجػراء تقيػػيـ لمتقػػدـ بشػػأف

التكصػػؿ لكقػػؼ إلطػػالؽ النػػار ،كب ػػدء عمميػػة سياسػػية فػػي سػػكريا ف ػػي مطمػػع كػػانكف الثػػاني (ين ػػاير)
.2016

كما اتفؽ المشارككف عمى جدكؿ زمنػي محػدد لتشػكيؿ حككمػة انتقاليػة فػي سػكريا خػالؿ سػتة

أشػػير ،كاجػراء انتخابػػات خػػالؿ  18شػػي انر رغػػـ اسػػتمرار خالفيػػـ عمػػى مصػػير الػرئيس األسػػد .كنػػص
اتفػػاؽ فيينػػا ،عمػػى السػػعي إلػػى عقػػد مباحثػػات بػػيف الحككمػػة كالمعارضػػة السػػكريتيف بحمػػكؿ األكؿ مػػف
كانكف الثاني (يناير) 2016

كلقػػد حػػدد البيػػاف الصػػادر عػػف المػػؤتمر جػػدكالن زمني ػان متفػػؽ عميػػو ،كيرتكػػز بقػػكة عمػػى "بيػػاف

جنيؼ" لعاـ  ،2012كىك بمثابة نمكذج لمعممية االنتقالية السياسية في سكريا .كقد تـ إصدار البيػاف
فػػي أعقػػاب ىجمػػات بػػاريس كبيػػركت كشػػبو جزي ػرة سػػيناء .كبالتػػالي؛ ففػػي ضػػكء ىػػذه التطػػكرات اتفػػؽ
المشارككف عمى أف اليدؼ ىػك ىزيمػة تنظػيـ "الدكلػة اإلسػالمية" كالجماعػات اإلرىابيػة األخػرل التػي
حددتيا األمـ المتحدة ،كليس احتكاءىا أك تفكيكيا.

كفي مكازاة ذلؾ ،يكمؼ األردف بالتنسيؽ مع ممثمي استخبارات الدكؿ المشاركة ،بكضػع قائمػة

تشمؿ الفصائؿ كالجماعات العاممة في سكريا التي سػتدرج فػي قػكائـ اإلرىػاب ،السػتبعادىا مػف كقػؼ

ميم ػةى جمػ ًػع أط ػراؼ
إطػػالؽ النػػار ،كمػػف ث ػ اـ اإلعػػداد لض ػربيا .كأككػػؿ اجتمػػاع فيينػػا إلػػى السػػعكدية ٌ
المعارض ػػة الس ػػكرية كتكحي ػػدىا ،اس ػػتعدادان إلط ػػالؽ العممي ػػة التفاكض ػػية م ػػع النظ ػػاـ (ف ػػرص التس ػػكية،
 :2016/1/6نت) .

تمػػت دعػػكة أطػراؼ المعارضػػة السػػكرية إلػػى اجتمػػاع فػػي الريػػاض يػػكمي 8
بنػ ن
ػاء عمػػى ذلػػؾٌ ،
ك 9ك ػ ػػانكف أكؿ (ديس ػ ػػمبر)  ،2015كاتف ػ ػػؽ الم ػ ػػؤتمركف عم ػ ػػى كثيق ػ ػػة سياس ػ ػػية لمح ػ ػػؿ تش ػ ػػمؿ تأكي ػ ػػد
كحػػدة سػػكريا ،كاالتفػػاؽ عمػػى مدنيػػة الدكلػػة كسػػيادتيا ،ككحػػدة الشػػعب السػػكرم فػػي إطػػار التعدديػػة،

إضافةن إلى التزاـ الديمقراطية كحقػكؽ اإلنسػاف ،كرفػض اإلرىػاب بجميػع أشػكالو ،كالحاجػة إلػى إعػادة
بناء الجيش كاألجيزة األمنية كسحب السالح كتسميمو إلى الدكلة التي تدير شػؤكنيا حككمػة شػرعية،

ينتخبيا الشعب .كما تـ االتفاؽ عمى تشكيؿ ىيئة يعميا ،لةشراؼ عمى العممية التفاكضية مع النظاـ
برعاية األمـ المتحدة (المعارضة السكرية :2015/12/9 ،نت) .
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كلقد مثٌػؿ مػؤتمر الريػاض محطػةن ميمػةن فػي مسػيرة األزمػة السػكرية ،فقػد جػاء بػدعـ كتكميػؼ

دكلي لتكحيد مكقؼ المعارضة السكرية ،قبؿ انطالؽ مسيرة التسكية التي تضمنيا بيػاف فيينػا الثػاني.

كباستثناء رفض إيرافٌ ،أيدت جميع القكل المعنية (بما فييا ركسيا) انعقػاد المػؤتمر الػذم ض ٌػـ أكسػع
تمثيػػؿ ممكػػف ألطيػػاؼ المعارضػػة السػػكرية السياسػػية كالعسػػكرية مػػف داخػػؿ سػػكريا كخارجيػػا .كش ػ ٌكمت
مشاركة فصػائؿ إسػالمية كبػرل ،مثػؿ "أحػرار الشػاـ" ك"جػيش اإلسػالـ" ،كمػكافقتيـ عمػى مبػادئ تمتػزـ

الديمقراطيػػة كحقػػكؽ اإلنسػػاف كمدنيػػة الدكلػػة تطػػك انر بػػار انز زاد االجتمػػاع ،كمػػا أفػػرزه مػػف نتػػائج أىمي ػةن.
حاكلػػت ركسػػيا التػػي غمػػب عمػػى مكقفيػػا التشػ ٌػنج ،بعػػد إسػػقاط طػػائرة حربيػػة تابعػػة ليػػا خرقػػت المجػػاؿ
الجكم التركي ،التراجع عف التزاماتيا في مؤتمر فيينا ،المتمثمة بدعـ تكميػؼ السػعكدية جمػع أطيػاؼ

المعارضة السكرية كتكحيد مكاقفيا (الكرمميف إسقاط الطائرة :2015/11/24 ،نت).

ػب رحيػؿ الػرئيس
كرأت في إصرار المعارضة عمى تضػميف اتفاقيػا فػي مػؤتمر الريػاض ،مطم ى
نص االتفاؽ الذم ت ٌػـ التكصػؿ إليػو فػي فيينػا ،كانتقػدت
األسد مع بدء المرحمة االنتقالية ،خركجان عف ٌ
اجتمػػاع الري ػػاض لمشػػاركة إس ػػالمية تحػػارب نظ ػػاـ األسػػد ،كطالب ػػت بإدراجيػػا فػ ػي قائمػػة التنظيم ػػات

أف ىػػذه الفصػائؿ ظمٌػػت اليػػدؼ الػرئيس لمقصػػؼ الركسػػي فػي سػػكريا منػػذ بدايتػػو
اإلرىابيػة ،خصكصػان ٌ
(ركسيا تنتقد :2015/12/12 ،نت) .كامعانان في تأكيد مكقفيػا ذاؾ ،اغتالػت الطػائرات الركسػية فػي
أف ى ػػذا
 24ك ػػانكف أكؿ (ديس ػػمبر)  2015زع ػػيـ "ج ػػيش اإلس ػػالـ" زىػ ػراف عم ػػكش ،عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف ٌ
الجػػيش ييعػ ٌػد الخصػػـ األبػػرز لتنظػػيـ الدكلػػة اإلسػػالمية ،الػػذم تػػزيعـ ركسػػيا أنيػػا جػػاءت لمحاربتػػو فػػي

سكريا (الحرب في سكريا :2015/12/26 ،نت).

 .7إجمـــــاع أممـــــي عمـــــى قـــــرار لرســـــم خارطـــــة طريـــــق لحـــــل أزمـــــة ســـــوريا )إجمػ ػػاع أممػ ػػي،
 :2015/12/19نت)

صادؽ مجمس األمف الدكلي في  18كػانكف األكؿ (ديسػمبر)  ،2015باإلجمػاع عمػى القػرار

رقػػـ ( )2254الػػذم يػػدعـ خارطػػة طريػػؽ لتسػػكية األزمػػة السػػكرية ،تبػػدأي مطمػػع كػػانكف الثػػاني (ينػػاير)
 ،2016كارساء كقؼ إلطالؽ النار كفؽ اتفاؽ فيينا (.)2

كفيمػػا أكػػد الق ػرار أف الشػػعب السػػكرم ىػػك مػػف يقػػرر مسػػتقبمو ،رحبػػت دمشػػؽ بػػالقرار الػػدكلي،

كأعربػػت عػػف اسػػتعدادىا لكقػػؼ االشػػتباكات فػػي منػػاطؽ المسػػمحيف السػػكرييف فقػػط .كرفضػػت مكسػػكك

البحػػث فػػي مصػػير ال ػرئيس السػػكرم ،إذ أكػػد كزيػػر خارجيػػة ركسػػيا سػػيرغي الفػػركؼ خػػالؿ مػػؤتمر
صحافي ،أف مكقؼ مكسكك بيذا الشػأف لػـ يتغيػر ،كتػرل أف القػرار فػي ىػذه المسػألة يجػب أف يكػكف

بأيدم السكرييف لكحدىـ .كقاؿ الفركؼ" :كحده حكار كاسع يقكده السكريكف أنفسيـ بإمكانو أف يضع

حدا آلالـ الشعب السكرم".

كالقرار الػذم تبنػاه مجمػس األمػف بإجمػاع أعضػائو الخمسػة عشػر بمػا فػييـ ركسػيا فػي جمسػة

عقدت عمى مستكل كزراء الخارجية ،ينص عمى أف تبدأ في مطمع كػانكف الثػاني (ينػاير) مفاكضػات
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بيف حككمة دمشؽ كالمعارضة حكؿ عممية انتقاؿ سياسي تنيي الحرب في سكريا .كما يػنص القػرار
عمى أف يتػزامف بػدء ىػذه المفاكضػات مػع سػرياف كقػؼ إطػالؽ نػار فػي سػائر أنحػاء سػكريا ،تسػتثنى

منو الجماعات المسمحة كعمى رأسيا جماعة "داعش" اإلرىابية.

كأكػػد األمػػيف العػػاـ أف األمػػـ المتحػػدة "مسػػتعدة" ألداء دكرىػػا فػػي تنظػػيـ مفاكضػػات السػػالـ،

كاإلشراؼ عمى تطبيؽ كقؼ إطالؽ النار المنصكص عميو في القرار.

 .8اجتماعات جنيف ()3

كسط تباينػات كبيػرة ،انطمقػت فػي جنيػؼ فػي  29كػانكف الثػاني (ينػاير)  2016جكلػةه جديػدةه
أف األجػكاء
مف المساعي السياسية التي ترعاىا األمـ المتحدة لح ٌؿ األزمة السكرية .كعمى الػرغـ مػف ٌ
الدكليػػة ب ػػدت ىػػذه المػ ػرة أكث ػػر اىتمام ػان ،بإيج ػػاد ح ػ وػؿ لمص ػراع ال ػػذم أخ ػػذت آثػػاره األمني ػػة كالسياس ػػية
كاالقتص ػػادية تتج ػػاكز بش ػ و
ػكؿ مت ازي ػ وػد الح ػػدكد الس ػػكرية لتش ػػكؿ منب ػػع قمػ ػ و
ػإف
ؽ متن ػ وػاـ إقميميػ ػان كدكليػ ػان ،ف ػ ٌ
المفاكضات غير المباشرة التي قادىا مبعكث األمـ المتحدة إلى سكريا ستيفاف دم مستكرا ،ما كادت
تنطمؽ حتى تكقفت؛ إذ أعمػف دم مسػتك ار عػف تعميػؽ المفاكضػات حتػى  25شػباط (فب اريػر) ،بعػد أف

حددىا قرار مجمس األمف رقـ
فشؿ في إقناع النظاـ السكرم بتنفيذ أم مف االلتزامات اإلنسانية التي ٌ
( ،)2254كخصكص ػان رفػػع الحصػػار عػػف المػػدف المحاص ػرة ،كالسػػماح بػػدخكؿ اإلمػػدادات الغذائيػػة.
و
بمفاكضات تراىا عبثيةن ،نتيجة استمرار ركسيا في
كبعد أف أخفؽ في إقناع المعارضة في االستمرار
ػاء لتحقيػ ػ ػػؽ مكاسػ ػ ػػب ميدانيػ ػ ػػة عم ػ ػػى األرض فػ ػ ػػي أريػ ػ ػػاؼ حمػ ػ ػػب كدمشػ ػ ػػؽ كدرعػ ػ ػػا
اس ػ ػػتخداميا غطػ ػ ػ ن
كالالذقية (لماذا فشمت مفاكضات :2016/2/4 ،نت) .
ككاف سػتيفاف دم مسػتك ار التقػى بكفػد نظػاـ بشػار يػكـ  30كػانكف الثػاني (ينػاير)  ،2016ثػـ

لقاء كفد المعارضة السكرية في اليكـ (جنيؼ " :2016/2/1 ،"3نت) .

كما أكدت الييئة العميا لممفاكضػات المنبثقػة مػف المعارضػة السػكرية ،أف مشػاركتيا مشػركطة

فػػي تنفيػػذ قػرار مجمػػس األمػػف ( )2254الصػػادر بتػػاريخ  18كػػانكف األكؿ (ديسػػمبر)  ،2015كالػػذم
يػػنص عمػػى “رفػػع الحصػػار عػػف المنػػاطؽ المحاصػرة ،كادخػػاؿ المسػػاعدات اإلنسػػانية ،كاطػػالؽ سػراح

المعتقميف ،كخصكصان النساء كاألطفاؿ ،ككقؼ اليجمات الجكية كالبراميؿ المتفجرة عمى المدنييف".

كف ػػي الي ػػكـ األكؿ م ػػف لق ػػاء المعارض ػػة ب ػ ػ "دم مس ػػتك ار" ،لكح ػػت المعارض ػػة باالنس ػػحاب إذا

عجزت األمـ المتحدة عف كقؼ "انتياكػات النظػاـ السػكرم" تنفيػذ قػرار مجمػس األمػف (( )2254بعػد

فشؿ جنيؼ  :2016/2/5 ،3نت) .

كعقب تأجيؿ المحادثات يكـ  3شباط (فب اريػر) إلػى  25منػو ،أكػد حجػاب أف كفػد المعارضػة

لػػف يعػػكد إلػػى جنيػػؼ مػػا لػػـ يػػتـ إح ػراز تقػػدـ فػػي المجػػاالت اإلنسػػانية فػػي سػػكريا ،كاعتبػػر أف تأجيػػؿ
المباحث ػػات "فرصػ ػػة لممجتمػ ػػع الػ ػػدكلي مػ ػػف أجػ ػػؿ الض ػػغط عمػ ػػى النظػ ػػاـ كحمفائػ ػػو لاللت ػ ػزاـ أكالن بتنفيػػػذ

المتطمب ػػات اإلنس ػػانية لمش ػػعب الس ػػكرم م ػػف خ ػػالؿ ف ػػؾ الحص ػػار ،كاط ػػالؽ سػ ػراح المعتقم ػػيف ،ككق ػػؼ
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القص ػؼ ،كادخػػاؿ المسػػاعدات اإلنسػػانية" .كرحػػب بػػأم جيػػكد دكليػػة لتحقيػػؽ انتقػػاؿ سياسػػي لمسػػمطة
دكف أف يك ػػكف الػ ػرئيس األس ػػد طرفػ ػان في ػػو .يمتيمػ ػان "الحككم ػػة الس ػػكرية كالركس ػػية بالعم ػػؿ عم ػػى إفش ػػاؿ

المباحثات ،كتكثيؼ العمميات العسكرية كالغارات الجكية" (بعد فشؿ جنيؼ  :2016/2/5 ،3نت) .

فػػي  23آذار (مػػارس)  ،2016اختتمػػت المفاكضػػات غيػػر المباش ػرة التػػي جػػرت عمػػى مػػدار

األيػػاـ العشػرة الماضػػية بػػيف كفػػدم النظػػاـ السػػكرم كالمعارضػػة ،بتسػػميـ المبعػػكث الػػدكلي دم مسػػتك ار
مسكدة كرقة تتضػمف النقػاط المشػتركة بػيف الجػانبيف ،كالتػي تحمػؿ رؤيتػو لمحػ ٌؿ السياسػي فػي سػكريا،
كتتضمف  12بندان .كعقب انتياء المفاكضات ،أكد المبعكث األممي الخػاص دم مسػتك ار فػي مػؤتمر

صػػحافي ،إف المفاكضػػات السػػكرية "جنيػػؼ  "3سػػتنطمؽ يػػكـ  9نيسػػاف (أبريػػؿ) بعػػد تأجيميػػا م ػرتيف،

مشػػي انر إلػػى أف القػرار ( )2254يشػػمؿ عناصػػر ىامػػة ىػػي الحككمػػة كالدسػػتكر كاالنتخابػػات (اسػػتئناؼ

مباحثات :2016/3/24 ،نت) .

كال تشير الكرقة بشكؿ كاضح إلى مصير رئيس النظاـ بشار األسػد ،كال تتطػرؽ إلػى "تشػكيؿ

ىيئة حكـ انتقالية" كما تطمب المعارضة ،ككما ينص قرار مجمس األمف (.)2254

كلقػػد طمػػب كفػػد المعارضػػة تعػػديؿ نقطتػػيف فػػي مسػػكدة المبعػػكث الػػدكلي دم مسػػتك ار لمح ػ ٌؿ،

تتعمؽ األكلى بضركرة اإلشارة الكاضحة إلى تشكيؿ ىيئة حكـ انتقالي كفػؽ القػرار الػدكلي (،)2254
كالثانية التأكيد عمى أف التفاكض يجرم بيف كفديف فقط.

كتضػ ػػمنت المبػ ػػادرة  12بنػ ػػدان ،كنصػ ػػت فػ ػػي البنػ ػػد األكؿ منيػ ػػا عمػ ػػى "احت ػ ػراـ سػ ػػيادة سػ ػػكريا

كاس ػػتقالليا ،ككح ػػدة كس ػػالمة أ ارض ػػييا" ،كعم ػػى أن ػػو "ال يج ػػكز التن ػػازؿ ع ػػف أم ج ػػزء م ػػف األ ارض ػػي

الكطنية" ،كعمى أف الشعب السكرم "ممتزـ بػأف يسػتعيد مرتفعػات الجػكالف المحتمػة بالكسػائؿ السػممية"

(دم مستك ار يسمـ :2016/3/24 ،نت) .

كم ػػا نص ػػت ف ػػي بن ػػدىا الثال ػػث عم ػػى أف س ػػكريا "دكل ػػة ديمقراطي ػػة غي ػػر طائفي ػػة" ،كف ػػي البن ػػد

السادس أشارت إلى آليات الحكـ ،مكضحة أنػو "حكػـ ذك مصػداقية كشػامؿ لمجميػع كغيػر قػائـ عمػى

الطائفيػػة" ،كأنػػو "يشػػمؿ جػػدكالن زمني ػان كعمميػػة إلعػػداد دسػػتكر جديػػد ،كتنظػػيـ انتخابػػات ح ػرة كنزييػػة"،

ػكدة دم مسػتك ار لمحػؿ إلػى
تيجرل تحت إشػراؼ األمػـ المتحػدة .كفػي بنػدىا الحػادم عشػر تطرقػت مس ٌ
كشددت عمى ضركرة تػأميف عػكدتيـ إلػى ديػارىـ ،كتعػكيض المتضػرريف مػف جػراء
مشكمة الالجئيفٌ ،
الحرب.
نظػ انر لمعقبػػات المػػذككرة ،كفػػي ظػػؿ عكامػػؿ أخػػرل عديػػدة ،منيػػا :سػػمكؾ النظػػاـ الػػذم يبػػدك أنػػو

متجػػو لممماطمػػة كالتسػػكيؼ ،كدفػػع مكضػػكع المرحمػػة االنتقاليػػة إلػػى ذيػػؿ سػػمـ األكلكيػػات فػػي العمميػػة
التفاكضػية ،كمػا حصػؿ فػي "جنيػؼ  ،"2كاسػتمرار قصػفو كعممػو عمػى األرض كأنػو ال تجػرم عمميػػة
و
سياسػػية فػػي جنيػػؼ ،بمػػا فػػي ذلػػؾ سػػعيو المسػػتمر إلػػى إج ػراء ىػ و
ػالحات محميػػة ،كاسػػتمرار
ػدف كمصػ
القصؼ الركسي كقد عمقت آخر جكلة في نيساف (أبريؿ)  ،2016بسبب استئناؼ القتاؿ في حمب.
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ك 12شػػباط (فب اريػػر)  ،2016أكػػدت فيػػو أف كصػػكؿ المسػػاعدات اإلنسػػانية إلػػى المنػػاطؽ المحاصػرة
سػػيبدأ فػػي العش ػريف مػػف الشػػير نفسػػو ،كسػػيعرض فريػػؽ عمػػؿ مكػػكف مػػف أعضػػاء المجمكعػػة الدكليػػة

لػػ ػػدعـ سػػ ػػكريا ،طػ ػ ػػرؽ مفصػػ ػػمة لكقػػ ػػؼ األعمػ ػ ػػاؿ العدائيػػ ػػة فػ ػ ػػي ال ػ ػػبالد (كثيق ػ ػػة :بي ػ ػػاف المجمكعػ ػ ػػة،
 :2016/2/13نت) .

كمػا أكػد المقػاء التػزاـ أعضػاء المجمكعػة الدكليػة لػدعـ سػكريا باإلجمػاع كبشػكؿ فػكرم تسػييؿ

التنفيػػذ الكامػػؿ لق ػرار مجمػػس األمػػف الػػدكلي ( ،)2254الػػذم تػػـ اعتمػػاده باإلجمػػاع يػػكـ  18كػػانكف
األكؿ (ديسػػمبر)  .2015كأكػػدت المجمكعػػة الدكليػػة اسػػتعدادىا لتنفيػػذ جميػػع االلت ازمػػات المنصػػكص
عمييا في القرار ،بما في ذلؾ :ضماف انتقاؿ سياسي بقيادة سػكرية كبأيػدم سػكرية عمػى أسػاس بيػاف

جنيػػؼ فػػي مجممػػو ،كالضػػغط إلنيػػاء أم اسػػتخداـ عش ػكائي لألسػػمحة ،كدعػػـ كتس ػريع االتفػػاؽ حػػكؿ
كتنفيػػذ كقػػؼ إلطػػالؽ النػػار فػػي الػػبالد ،كتسػػييؿ كصػػكؿ المسػػاعدات اإلنسػػانية فػػك انر إلػػى المنػػاطؽ

المحاصػرة كتمػػؾ التػػي يصػػعب الكصػػكؿ إلييػػا ،كاطػػالؽ سػراح جميػػع األشػػخاص المحتجػزيف تعسػػفيان،
كمحاربة اإلرىاب (كثيقة :بياف المجمكعة :2016/2/13 ،نت) .

 .10حممة دبموماسية لجامعة الدول العربية ،ومبعوث األمم المتحدة إلى سوريا
بمكازاة التطكرات الميدانية كالحرب المشػتعمة فػي حمػب ،تكثفػت الجيػكد الدبمكماسػية مػف أجػؿ

إعادة إحياء اتفاؽ كقؼ األعماؿ القتالية ال سيما في حمب؛ ففػي مقػر جامعػة الػدكؿ العربيػة بالقػاىرة
عق ػػدت لجن ػػة الش ػػئكف الخارجي ػػة كالسياس ػػية كاألم ػػف الق ػػكمي لمبرلم ػػاف العرب ػػي ف ػػي  10آي ػػار (م ػػايك)

 ،2016اجتماعان لبحث تطكرات األكضاع فػي مدينػة حمػب السػكرية ،ككػرس االجتمػاع لبحػث آخػر
التطػػكرات ف ػػي المم ػػؼ السػػكرم ،خاص ػػة األكض ػػاع فػػي مدين ػػة حم ػػب ،كمعانػػاة الم ػػدنييف ىن ػػاؾ جػػراء

المعارؾ التي تشيدىا المدينة ،ككاف رئيس البرلماف العربي أحمد بف محمػد الجػركاف قػد أصػدر بيانػان

داف فيو عمميات القصؼ التي تعرضت ليا منػاطؽ متفرقػة مػف سػكريا ،ال سػيما القصػؼ الػذم طػاؿ
مستشفى في مدينة حمب (عبد الحميـ. )47 :2016/10/24 ،

كفػػي ب ػرليف ،التقػػي مبعػػكث األمػػـ المتحػػدة إلػػى سػػكريا دم مسػػتك ار كػػال مػػف كزيػػر الخارجيػػة

األلمػػاني ف ارنػػؾ فػػالتر شػػتاينماير ككزيػػر الخارجيػػة الفرنسػػي جػػاف مػػارؾ آيركلػػت فػػي  10آيػػار (مػػايك)
 ،2016كمػػا التقػػي المنسػػؽ العػػاـ لمييئػػة العميػػا لممفاكضػػات الممثمػػة ألطيػػاؼ كاسػػعة مػػف المعارضػػة

السكرية رياض حجاب .كتيدؼ المحادثات إلى إعادة تحفيز مختمؼ األطراؼ ،لمحؿ السممي ككقػؼ
إطالؽ النار (حمب كخريطة الصراع :2016/5/10 ،نت) .

فيمػػا عقػػدت الػػدكؿ ال ػ  15األعضػػاء فػػي مجمػػس األمػػف التػػابع لألمػػـ المتحػػدة اجتماعػان لبحػػث

الكضػػع فػػي حمػػب ،مػػع اسػػتمرار المعػػارؾ بػػيف ق ػكات النظػػاـ كالفصػػائؿ المقاتمػػة .كتكصػػمت كاشػػنطف
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كمكسػػكك إلػػى اتفػػاؽ لمعمػػؿ مػػع األط ػراؼ عمػػى األرض لتكسػػيع كقػػؼ األعمػػاؿ القتاليػػة فػػي سػػكريا،
بحيػػث يشػػمؿ مدينػػة حمػػب ،إالا أف اسػػتيداؼ المستشػػفيات فػػي األحيػػاء الخاضػػعة لسػػيطرة الحككمػػة
كالفصائؿ المقاتمة عمى حد سكاء في حمب أثار غضبان دكليان.

كاتيمت الكاليات المتحدة كفرنسا كبريطانيا النظاـ السكرم بتأجيج العنؼ ،فيما أشارت ركسيا

-حميفة دمشؽ -إلى التأكيد عمى دكر الجيش السكرم في مكاجية الجماعات "اإلرىابية" في حمب.

 .11مؤتمر فيينا (( )3اختتاـ مؤتمر فيينا :2016/5/17 ،نت)

عقد في فيينا في  17آيار (مايك)  ،2016اجتماعػات المجمكعػة الدكليػة بشػأف سػكريا كالتػي

تمخضػػت عػػف االتفػػاؽ عمػػى تثبيػػت اتفػػاؽ كقػػؼ األعمػػاؿ العدائيػػة ،دكف أف يػػأتي البيػػاف عمػػى ذكػػر
مصير الرئيس السكرم بشار األسد (مجمكعة دعـ سكريا :2016/5/17 ،نت) .

كعقػػب انتيػػاء اجتماعػػات المجمكعػػة الدكليػػة ،عقػػد كزيػػر الخارجيػػة الركسػػي سػػيرغي الفػػركؼ

ككزير الخارجية األمريكػي جػكف كيػرم كمبعػكث األمػـ المتحػدة فػي سػكريا مػؤتم انر صػحفيان ،أعمػف فيػو
عػػف خارطػػة الطريػػؽ لمسػػالـ فػػي سػػكريا تكافقػػت عمييػػا المجمكعػػة الدكليػػة لػػدعـ سػػكريا ،كقػػاؿ كزيػػر

الخارجيػػة الركسػػي الفػػركؼ فػػي المػػؤتمر" :إف أكلكيتنػػا تسػػكية الممػػؼ السػػكرم بشػػكؿ سػػممي كمحاربػػة
اإلرىػػاب" ،كقػػاؿ" :ال يمكننػػا أف نجبػػر األسػػد عمػػى المغػػادرة" ،مضػػيفان أف مكسػػكك ال تحميػػو كشػػخص
كلكف تحمي الدكلة السكرية كعضك في األمـ المتحدة".

كتػػابع كزيػػر الخارجيػػة الركسػػي" :إف األسػػد يؤكػػد الت ازمػػو بكػػؿ الق ػ اررات الدكليػػة كمنيػػا إنشػػاء

حككمة انتقاليػة ،كالحػكار مػع المعارضػة" ،الفتػان إلػى "أف بعػض األطػراؼ تػرل جبيػة النصػرة كطػرؼ
خير كىػذا مػا يجػب مناقشػتو" ،كأكػد عمػى كجػكب عػدـ إقصػاء أم طػرؼ مػف المحادثػات السػكرية كال

سيما األحزاب الكردية.

مػػف جيتػػو قػػاؿ كيػػرم" :إف األسػػد كمػػف يدعمػػو لػػف يككن ػكا فػػي مػػأمف مػػف دكف حػػؿ سياسػػي"،

مضيفان" :ركسيا أكضحت لنا أف األسد مستعد لالنخراط بشكؿ جػاد فػي المفاكضػات ،كلكنػو لػـ يمتػزـ
أيضان بكقؼ النار" ،الفتان إلى أف شير آب (أغسطس) ليس إلزاميان لمكصكؿ إلى حككمة انتقالية.

كأكد كيرم كجكد التزاـ أمريكي لتكثيؼ الدعـ لكقؼ تدفؽ السالح إلى المجمكعات اإلرىابية،

مشػػي انر إلػػى أف "دم مسػػتك ار سػػيعمؿ عمػػى االتصػػاؿ بجميػػع األط ػراؼ السػػكرييف لمعمػػؿ عمػػى إطػػالؽ
السجناء كالمعتقميف" .كقاؿ كزير الخارجية األمريكي" :إنو في حاؿ عدـ السماح بإيصاؿ المساعدات
اإلنسػػانية سػػندعك األمػػـ المتحػػدة إلػػى إقام ػػة جسػػر جػػكم إليصػػاليا" ،مضػػيفان :أف "جميػػع األطػػراؼ
المعنيػػة بالشػػأف السػػكرم اتفقػػت عمػػى أف تكػػكف سػػكريا مكحػػدة كغيػػر طائفيػػة ،كعمػػى كجػػكد حككمػػة

انتقاليػػػة" .إلػ ػػى ذلػ ػػؾ أجمع ػ ػت المجمكعػػػة الدكليػػػة لػػػدعـ سػػػكريا عمػ ػػى أف داعػ ػػش كالنص ػ ػرة تنظيمػ ػػاف
إرىابيػػاف .كقػػاؿ كزيػػر الخارجيػػة األمريكيػػة جػػكف كيػػرم" :إف المجمكعػػة نفسػػيا اختمفػػت عمػػى تصػػنيؼ
"أحرار الشاـ" ك"جند الشاـ" كمنظمتيف إرىابيتيف".
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ككانػػت مكسػػكك قػػد طالبػػت مجمػػس األمػػف الػػدكلي أخي ػ انر بتصػػنيؼ التنظيمػػيف إرىػػابييف ،لكػػف

طمبيا قكبؿ بالرفض.

 .12خطة أمريكية روسية مشتركة لحل األزمة السورية
فػػي إطػػار مسػػاعي معالجػػة األزمػػة السػػكرية ،ككقػػؼ االقتتػػاؿ الػػدائر فػػي سػػكريا ،أعمػػف فػػي 9

أيمػػكؿ (سػػبتمبر)  ،2016كػػؿ مػػف كزيػػر الخارجيػػة الركسػػي سػػيرغي الفػػركؼ كنظيػره األمريكػػي جػػكف
كيرم عف خطة مشتركة مف شأنيا التخفيؼ مف حدة العنؼ في سػكريا ،كاسػتئناؼ العمميػة السياسػية

عمى أف تدخؿ الخطة حيز التنفيذ في  12أيمكؿ (سبتمبر).

كتركػػز الخطػػة المشػػتركة عمػػى ضػػركرة الفصػػؿ بػػيف اإلرىػػابييف كالمعارضػػة السػػكرية ،كاعػػالف

كقػ ػػؼ إطػ ػػالؽ النػ ػػار ،كانش ػ ػػاء مركػ ػػز تنفيػ ػػذم مشػ ػػترؾ س ػ ػػيعمؿ ضػ ػػمنو عسػ ػػكريكف كممثمػ ػػك أجيػػ ػزة
االستخبارات الركسية كاألمريكية عمى حؿ مسائؿ قائمة في مجاؿ كقؼ إطالؽ النار.

كمػػا تقضػػي الخطػػة بتحديػػد منػػاطؽ سػػيتـ فييػػا ضػػرب المسػػمحيف اإلرىػػابييف مػػف قبػػؿ الطيػراف

الحربػػي الركسػػي كاألمريكػػي حص ػ انر ،دكف مشػػاركة سػػالح الجػػك السػػكرم ،إلػػى جانػػب االتفػػاؽ عمػػى

اإلج ػراءات الكاجػػب اتخاذىػػا ردان عمػػى انتيػػاؾ كقػػؼ إطػػالؽ النػػار .كمػػا تضػػمنت الخطػػة اإلج ػراءات
كاآلليػػات المتعمقػػة بإيصػػاؿ المسػػاعدات اإلنسػػانية كالبضػػائع التجاريػػة كالمدنيػػة إلػػى منػػاطؽ سػػكريا ال

سػػيما محػػيط حمػػب ،كذلػػؾ بالتنسػػيؽ مػػع األمػػـ المتحػػدة كالصػػميب األحمػػر (اتفػػاؽ ركسػػي أمريكػػي،

 :2016/9/10نت).

 .13اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في  20أيمول (سبتمبر)  2016في نيويورك
عقد كزراء خارجية المجمكعة الدكلية لدعـ سكريا في  20أيمػكؿ (سػبتمبر)  ،2016اجتماعػان

فػػي نيكيػػكرؾ لبحػػث مسػػار الحػػؿ السياسػػي لألزمػػة السػػكرية ،كامكانيػػة إعػػادة العمػػؿ باليدنػػة التػػي

تكصػػمت إلييػػا كاشػػنطف كمكسػػكك فػػي  9أيمػػكؿ (سػػبتمبر) كانيػػارت فػػي  19منػػو (المجمكعػػة الدكليػػة،

 :2016/9/20نت) .

كيتزامف عقد االجتماع قبؿ يكـ عف مكعد تشكيؿ غرفة عمميات التنسيؽ العسػكرية األمريكيػة

الركسػية كفقػان لالتفػاؽ الػذم تكصػؿ إليػو الطرفػاف ،كلكػف بعػد قصػؼ قافمػة المسػاعدات فػي حمػب فػي
 19أيمػػكؿ (سػػبتمبر) خػ ٌػيـ عمػػى االجتمػػاع أجػكاء تػػكتر ،ال سػػيما بعػػد بيػػاف الخارجيػػة األمريكيػػة التػػي
أعربت فيو عف غضبيا مف استيداؼ القافمة اإلنسانية.
كقال ػػت ال ػػك ازرة األمريكي ػػة إن ػػو ف ػػي ظ ػػؿ ى ػػذه االنتياك ػػات الص ػػارخة التفاق ػػات كق ػػؼ إط ػػالؽ

النػار التػػي نػص عمييػػا االتفػاؽ األخيػػر مػع ركسػػيا ،فػإف الكاليػػات المتحػدة سػػتعيد تقيػيـ كػػؿ العالقػػات
المسػػتقبمية مػػع ركسػػيا فػػي الشػػأف السػػكرم .كعمػػى ضػػكء ذلػػؾ ،فػػي  22أيمػػكؿ (سػػبتمبر) ،شػػف النظػػاـ

بمساعدة مف ركسيا ىجكمان الستعادة السيطرة الكاممة عمى مدينة حمب المنقسمة منذ عاـ .2012
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 .14جمسة طارئة لمجمس األمن
في  7تشريف األكؿ (أكتكبر)  ،2016عقد مجمػس األمػف جمسػة طارئػة لبحػث األكضػاع فػي

سكريا ،إثر تحذير مبعكث األمـ المتحػدة إلييػا دم مسػتك ار مػف أف األحيػاء الشػرقية مػف حمػب -التػي
تس ػػيطر عميي ػػا فص ػػائؿ المعارض ػػة الس ػػكرية -س ػػتدمر بالكام ػػؿ خ ػػالؿ أش ػػير ،إذا اس ػػتمرت الغ ػػارات

الجكية الركسية كالسكرية العنيفة عمييا.

كلقد قدمتا في الجمسة عمى التكالي فرنسا كركسيا مشػركعا قػرار لمتصػكيت فػي مجمػس األمػف

الػدكلي بشػأف اليدنػػة فػي حمػب السػػكرية ،كالسػماح بكصػػكؿ المسػاعدات اإلنسػانية إلػػى مختمػؼ أنحػػاء

سكريا .كبينما سقط مشركع القرار الفرنسي الذم يدعك لكقؼ فكرم لمقصػؼ فػي حمػب بفيتػك ركسػي،
فيما فشؿ مشركع القرار الركسي لعدـ نيمو العدد الالزـ مف األصكات إلق ارره.

 .15مبادرة موسكو

لقاء ثالثيان في مكسكك كمع
كبعد فشؿ مشركع القرار الركسي في مجمس األمف عقدت ركسيا ن
تركيػػا كاي ػراف فػػي  20كػػانكف األكؿ (ديسػػمبر)  ،2016أعمػػف مػػف خاللػػو عمػػى خريطػػة طريػػؽ بشػػأف
سكريا سمتيا األطراؼ الثالثة المجتمعة "إعالف مكسكك" ،كشمؿ االتفاؽ تأكيدات عمى ضركرة كقؼ

إطػػالؽ نػػار شػػامؿ فػػي سػػكريا ،كاطػػالؽ مفاكضػػات سياسػػية تحػػافظ عمػػى كحػػدة األ ارضػػي السػػكرية
(إعالف مكسكك :2016/12/20 ،نت) .

كلقػد أكػد كزيػر الخارجيػة الركسػي ،سػيرغي الفػػركؼ ،فػي مػؤتمر صػحافي مشػترؾ مػع نظيػره

التركي كاإليراني ،أف ركسيا كايراف كتركيا ستساعد عمى التكصػؿ إلػى اتفػاؽ بػيف األسػد كالمعارضػة.
كأضاؼ الفركؼ مف مكسكك إف بالده تدعـ اإلعالف عف استئناؼ محادثات السالـ السكرية ،كقاؿ:

"نرحب بجيكد التسكية في حمب" ،كشدد عمى أف البمػداف الثالثػة تؤيػد كقفػان شػامالن إلطػالؽ النػار فػي

سكريا (إعالف كثيقة مكسكك :2016/12/21 ،نت) .

فيما انتقدت المعارضة السػكرية غيابيػا عػف اإلعػالف ،كرفضػت تقريػر مصػير السػكرييف دكف

حضكر المعنييف بأمرىـ (إعالف كثيقة مكسكك :2016/12/21 ،نت) .

 .16قرار مجمس األمن رقم ()2328

كتػ ػزامف إع ػػالف مكس ػػكك م ػػع تبن ػػي مجم ػػس األم ػػف ال ػػدكلي ،باإلجم ػػاع ف ػػي  20ك ػػانكف األكؿ

(ديسػػمبر)  ،2016الق ػرار ( )2328بشػػأف إرسػػاؿ م ػراقبيف دكليػػيف إلػػى حمػػب (مجمػػس األمػػف يتبنػػى،
 :2016/12/20نت) ،كتأكيدات دم مستك ار إلى أىمية الجيكد المبذكلة الستئناؼ المفاكضات بيف

دمشؽ كالمعارضة السكرية ،كمكاصمة مشاكراتو مع أطراؼ النزاع الستئناؼ المفاكضات السكرية في
جنيؼ في  8شباط (فبراير) ( 2017دم مستكرا :2016/12/19 ،نت) .
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 .17إعالن وقف إطالق نار شامل في سوريا بين النظام السوري والمعارضة
في  29كانكف األكؿ (ديسػمبر)  ،2016تػـ تكقيػع اتفػاؽ ىدنػة بػيف النظػاـ السػكرم كفصػائؿ

المعارضػػة المسػػمحة ،أ يعمػػف بمكجبػػو كقػػؼ إطػػالؽ نػػار شػػامؿ فػػي سػػكريا برعايػػة تركيػػة ركسػػية ،فيمػػا
رحبػػت الكاليػػات المتحػػدة باالتفػػاؽ معتب ػرة أنػػو "تطػػكر إيجػػابي" (بػػدء س ػرياف كقػػؼ:2016/12/29 ،
نػ ػػت) ،فيمػ ػػا ص ػ ػ ٌػكت مجمػ ػػس األم ػ ػػف باإلجمػ ػػاع لصػ ػػالح مش ػ ػػركع الق ػ ػرار الترك ػ ػػي الركسػ ػػي المتعم ػ ػػؽ
باتفاؽ كقػؼ إطػالؽ النػار فػي سػكريا ،حيػث تػـ إدخػاؿ الكثيػر مػف التعػديالت عمػى مضػمكف االتفػاؽ
الذم تـ تقديمو ،بعد تحفظػات مػف الػدكؿ الغربيػة التػي عػدلت عمػى مشػركع القػرار ليضػاؼ إليػو فقػرة
ت ػػنص عم ػػى إدخ ػػاؿ المس ػػاعدات إل ػػى المن ػػاطؽ المحاصػ ػرة ،كأف تج ػػرم مفاكض ػػات الس ػػالـ الس ػػكرية

فػػي آسػػتانا تحػػت رعايػػة األمػـ المتحػػدة ،كباعتبارىػػا تشػػكؿ خطػػكة السػػتئناؼ مفاكضػػات جنيػػؼ فػػي 8
شباط (فبراير)  ،2017كفؽ ما أكد المبعكث الدكلي إلى سكريا دم مستك ار سابقان ،كازالة كممة "دعـ"
مجم ػػس األم ػػف لالتفاقي ػػات المكقع ػػة ب ػػيف ركس ػػيا كتركي ػػا ككض ػػع مص ػػطمحات ت ػػدؿ عم ػػى االط ػػالع

يدعـ :2016/12/31 ،نت) .
كالترحيب بدالي منيا (مجمس األمف ٌ
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خالصة:
تمكنت األمـ المتحدة مف اتخاذ عدد مف الق اررات الميمة بشأف سكريا ،كمنيا بالدرجة األكلى

الق ػرار الػػذم شػػرعف االتفاقػػات المسػػجمة فػػي بيػػاف جنيػػؼ الصػػادر فػػي  30حزي ػراف (يكنيػػك) ،2012
كق ػ اررات حػػكؿ تقػػديـ المسػػاعدات اإلنسػػانية لسػػكريا ،كنػػزع الترسػػانة الكيميائيػػة السػػكرية .كفػػي كػػانكف

األكؿ (ديسػػمبر)  ،2015نجػػح مجمػػس األمػػف فػػي تبنػػي اتفاقػػات مجمكعػػة دعػػـ سػػكريا حػػكؿ إطػػالؽ
عممية سياسية في سكريا ككقؼ إطالؽ النار.

فػػي مقابػػؿ ذلػػؾ ،أخفقػػت األمػػـ المتحػػدة فػػي المسػػار السياسػػي فػػي معالجتيػػا لألزمػػة السػػكرية

بسػػبب الخػػالؼ داخػػؿ مجمػػس األمػػف أساسػان ،كعكامػػؿ إقميميػػة مػػف ناحيػػة أخػػرل ،إلػػى جانػػب اسػػتخداـ

الفيتػػك الركسػػي الصػػيني المػػزدكج ضػػد الق ػ اررات التػػي تػػديف النظػػاـ السػػكرم ،كال ي ػزاؿ مجمػػس األمػػف
منقسـ حكؿ سبؿ التعاطي مع األزمة لحميا سياسيان بطريقػة تحظػى بإجمػاع األعضػاء ،إالا انػو يكجػد
تكافؽ في اآلراء داخؿ مجمس األمف حكؿ المسػار اإلنسػاني ،مػف خػالؿ ضػركرة إيصػاؿ المسػاعدات
اإلنسانية لمميجريف كالمحاصريف كالمجكعيف داخؿ سكريا.

كرغـ إخفاؽ األمـ المتحػدة فػي معالجػة األزمػة السػكرية ،إالا أنيػا نجحػت فػي تػدمير األسػمحة

الكيميائيػػة مػػف خػػالؿ قػرار مجمػػس األمػػف ( )2118الػػذم أقػػر باإلجمػػاع بتػػاريخ  27أيمػػكؿ (سػػبتمبر)
 2013الخاص بنزع األسمحة الكيميائية كمعدات إنتاجيا .ككاف تأييد ركسيا كالصيف ليذا القرار مف
أجؿ تجنب العمؿ العسكرم ضد سكريا مف قبؿ الكاليات المتحدة كحمفائيا.

كعميو تبقى األزمة السػكرية أحػد أبػرز القضػايا التػي شػغمت الشػرؽ األكسػط كالعػالـ فػي القػرف

الحػػادم كالعش ػريف ،بسػػبب طػػكؿ فت ػرة األزمػػة ،كتأثيرىػػا عمػػى الػػدكؿ المجػػاكرة كالعػػالـ أيض ػان ،كلػػـ يػػتـ
التكصػػؿ إلػػى حمػػكؿ بشػػأف سػػكريا رغػػـ كث ػرة المػػؤتمرات التػػي عقػػدت بشػػأنيا .كيعػػكد السػػبب الرئيسػػي

لتأزـ الكضػع ىػك التػدخالت الخارجيػة فػي الػبالد ،كعػدـ إشػ ارؾ ممثمػيف حقيقيػيف لمشػعب السػكرم فػي

المؤتمرات التي تعقد إليجاد حؿ لألزمة.
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النتائج والتوصيات
بػػرزت عمميػػة تسػػكية الص ػراعات منػػذ نشػػأة المجتمعػػات اإلنسػػانية التػػي شػػيدت حػػاالت مػػف

الصراع كالتعاكف؛ مما أبرز أىمية تسكية الصراعات التػي قػد تنشػب بينيػا بػالطرؽ السػممية –تحديػدان

تفاديان لحسميا مف خالؿ استخداـ القكة العسػكرية (القسػرية)؛ نظػ انر لألضػرار الكبيػرة التػي قػد تترتػبعمػى حسػميا ،إالا أنػػو يالحػظ أف مفػػاىيـ التسػكية اىتمػت تاريخيػان بالصػراعات بػػيف الػدكؿ ،كتجاىمػػت
الصراعات الداخمية بسبب مبدأ السيادة ،حيث كاف ال بد مف مكافقة الدكلػة أكالن عمػى تػدخؿ المنظمػة

المعني ػػة ،غي ػػر أف الكض ػػع اختم ػػؼ إل ػػى ح ػػد كبي ػػر م ػػع انتي ػػاء الح ػػرب الب ػػاردة ،كب ػػركز مب ػػدأ الت ػػدخؿ
العتبارات إنسانية كالذم يجيز لممنظمة الدكلية التدخؿ -حتى بدكف طمب الدكلة المعنيػة -فػي حالػة
كجكد إبادة جماعية ،أك جرائـ حرب ضد اإلنسانية ،أك أزمة داخمية تيدد السمـ كاألمف الدكلييف.

كبالرغـ مف الػنص عمػى مبػدأ عػدـ التػدخؿ فػي المكاثيػؽ المنشػئة كقػ اررات المنظمػات الدكليػة
كاإلقميمية كأحكاـ محاكـ القضاء الدكلي ،إالا انو يكجد استثناءات عمى ىذا المبدأ منيا التدخؿ لحفظ
السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف كفق ػان لمفصػػؿ السػػابع ،كالتػػدخؿ فػػي حالػػة الػػدفاع الشػػرعي ،كاألمػػف الجمػػاعي،
كالت ػػي يك ػػكف فيي ػػا العم ػػؿ مش ػػركع ،كال يمك ػػف أف تك ػػكف ى ػػذه االس ػػتثناءات أعم ػػاؿ مش ػػركعة إالا إذا
اتصفت كاحتكمت بالشرعية الدكلية.

كلقد تحكلت األزمات كالصراعات فػي المنطقػة العربيػة بعػد الح اركػات العربيػة إلػى صػراعات
استي ً
خدمت فييا األسمحة الثقيمة ضػد المػدنييف ،كاضػطير أكلئػؾ المػدنيكف لمػدفاع عػف أنفسػيـ فتحكلػت
تمػػؾ الص ػراعات إلػػى مػػا ييشػػبو الحػػركب األىميػػة ،ككػػاف ال بػػد مػػف تػػدخؿ منظمػػات إقميميػػة كدكليػػة
لمحاكلة حؿ تمؾ األزمات بعد فشؿ الجيػكد الداخميػة ،كالمحػاكالت الفرديػة مػف بعػض البمػداف الفاعمػة
في المنطقة.
كلق ػد حاكلػػت األمػػـ المتحػػدة العمػػؿ عمػػى حػػؿ األزمػػات التػػي تفاقمػػت فػػي المنطقػػة العربيػػة،
كلكنيا لـ تقـ بسمكؾ نفس المسارات التي استخدمتيا في أزمة كميبيا مع األزمة فػي سػكريا أك العػراؽ
أك اليمف ،كيرجع ذلؾ باألساس إلى أف األمـ المتحدة ليست ىي مف تقكـ بميمة حؿ تمػؾ األزمػات،
كانما يتـ استخداميا مف ًقبؿ القكل الكبرل كستار لممارسػة الصػراع "البػارد" فػي المنػاطؽ "السػاخنة".
لـ تكف األمـ المتحػدة فػي حقيقػة األمػر ىػي التػي تتػكلى ميمػة إيجػاد الحمػكؿ كتمريرىػا فػي أزمػة مػا،
كانما كانت الكاليات المتحدة كمف كرائيا الحمفاء األكركبيكف في مكاجية كؿ مف ركسيا كالصيف.
كال تمتمػػؾ األم ػػـ المتح ػػدة أدكات حقيقيػػة لح ػػؿ صػ ػراعات كبي ػرة مث ػػؿ الت ػػي تػػدكر رحاى ػػا ف ػػي
الشػػرؽ األكسػػط ،كلحػػؿ أم ص ػراع يجػػب أكالن تحقيػػؽ التكافػػؽ بػػيف القػػكل الكبػػرل :الكاليػػات المتحػػدة
كركسيا بشكؿ أساسي ،كاالا فإنػو ال مجػاؿ ألم تػدخؿ نػاجع مػف جانػب األمػـ المتحػدة لحػؿ أم أزمػة
فػػي أم مكػػاف فػػي العػػالـ ،كحتػػى فػػي كقػػائع سػػابقة مثػػؿ األزمػػة فػػي العػراؽ قبيػػؿ الغػػزك األمريكػػي فػػي
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أوالً :نتائج الدراسة

ومن خالل الدراسة توصمت الباحثة إلى مجموعة من النتائج منيا:

 .1يتػػأثر دكر األمػػـ المتحػػدة بتح ػكالت كتقمبػػات المجتمػػع الػػدكلي ،كىػػك مػػا يجعػػؿ مػػف ىيئػػة األمػػـ
المتحدة نظامان متحركػان ،يتطػكر باسػتمرار كفػؽ المصػالح كالحاجيػات المتجػددة لممجتمػع الػدكلي؛
كبالتالي فقكاعدىا ليست بثابتة أك جامدة كتتفاعؿ مع دينامية النظاـ الدكلي.

تغيػػر
 .2إف التطػػكرات التػػي عرفتيػػا المنطقػػة العربيػػة نتيجػػة الح اركػػات الشػػعبية ،تؤكػػد عمػػى كجػػكد ٌ
جذرم في مرتكز العالقات الدكلية الػذم كػاف يقػكـ فػي السػابؽ عمػى التحالفػات التقميديػة المبنيػة
عمػػى الصػػداقات االسػػتراتيجية ،التػػي جمعػػت الػػدكؿ الغربيػػة القكيػػة بػػبعض الػػنظـ السياسػػية فػػي

المنطقة العربية.

 .3إف الحراكات العربية أعادت قراءة العالقات التي تجمع بػيف الػدكؿ الغربيػة المػؤثرة عمػى قػ اررات
األمـ المتحدة كالعالـ العربي ،كعدـ حصرىا فقط في المصالح االستراتيجية كاالقتصادية القائمة

عمى تكازنات القػكل فػي منطقػة الشػرؽ األكسػط كىػك مػا يفنػد بشػكؿ نيػائي ،المقتػرب الػذم كػاف

يعتبػػر أف السياسػػة الخارجيػػة لمػػدكؿ الغربيػػة فػػي العػػالـ العربػػي ،مبنيػػة عمػػى الصػػداقات الدائمػػة
كالثابتة مع بعض النظـ السياسية العربية الحميفة.

 .4إف مكاقؼ األمـ المتحدة كانت لصالح الشعكب العربية كمؤيدة لحراكاتيـ ،كقد تجسػد ذلػؾ مػف
خػػالؿ تفاعميػػا اإليجػػابي مػػع الح اركػػات الشػػعبية ،كتجاكبيػػا مػػع تطمعػػات الشػػعكب العربيػػة فػػي
التغيير الديمقراطي ،كتعزيز تخميؽ الحياة العامة ،كمكافحة الفساد السياسي كاالقتصػادم كالػذم

أفضى إلى رحيؿ مجمكعة مف الرؤساء.

 .5إف الح اركػات العربيػة شػكمت حػػدثان ىامػان ،دفعػت بالػػدكؿ الدائمػة العضػكية فػػي مجمػس األمػف إلػػى
فتح نقاش داخمي ،ييػدؼ إلػى تعطيػؿ تكظيػؼ حػؽ الفيتػك قصػد صػياغة مكاقػؼ مكحػدة تمكنيػا

مػػف بمػػكرة اسػػتراتيجية مشػػتركة ،تسػػعى إلػػى إصػػدار قػ اررات تسػػاند الشػػعكب العربيػػة عمػػى حسػػاب
األنظمة السياسية التي كانت تربطيا بيا مصالح سياسية كاقتصادية متبادلة.

 .6استندت األمـ المتحدة إلى الفصؿ السادس مف ميثاؽ األمػـ المتحػدة فػي إدارة األزمػات العربيػة
في ليبيا كاليمف كسكريا بعد تػدكيميا ،ككضػع الممفػات أمػاـ مجمػس األمػف ،كتػـ إرسػاؿ أكثػر مػف

كتقصي الحقائؽ ككضع مبادرات كتعيػيف مبعػكثيف دكليػيف لرعايػة الحػكارات لحػؿ
لجنة لممراقبة
ٌ
أزمات تمؾ الدكؿ حالن سمميان ،مدعكمةن مف جامعة الدكؿ العربية ،ككانت نيايتيا جميعيا الفشػؿ
بسػبب عػدـ صػػدؽ النكايػا بػيف األطػراؼ المتصػارعة ،كالتػدخالت اإلقميميػػة كالدكليػة التػي شػػكمت

عائقان رئيسيان ليا ،كافتقارىا لجياز تنفيذم مستقؿ قادر عمى تنفيذ الق اررات التي تصدر عنيا.

 .7يعزل فشؿ المبعكثكف الدكليكف لألمـ المتحدة رغـ قدراتيـ كخبراتيـ كمعرفتيـ بتفاصيؿ األزمػات
كػكنيـ يميمػػكف إلػى إدارة األزمػػات بػػدالن مػف البحػػث عػف حمػػكؿ جػػادة كعادلػة ليػػا ،إلػى جانػػب عػػدـ
023

استيعاب األمـ المتٌحدة لخصكصية تمؾ الدكؿ ،كعدـ النظر إلى جذكر كأسباب األزمات الحالية،
عالكة عمى تجاىميـ لبعض أطراؼ الصراع الفاعميف.
 .8لـ تستطع األمـ المتحدة أف تقكـ بدكرىا في تقديـ حمكؿ ناجعة لألزمات العربية.

 .9ش ػػكمت الت ػػدخالت اإلقميمي ػػة كالدكلي ػػة ف ػػي األزم ػػات العربي ػػة إل ػػى ت ارج ػػع أدكار األطػػراؼ المحمي ػػة
المنخرطة في ىذه األزمة ،بما في ذلؾ دكر النظاـ الحاكـ نفسو لحساب قكل خارجية أصػبحت

ىػػي المػػتحكـ ال ػرئيس فػػي تكجيػػو مسػػارىا ،كمػػا ت ػزاؿ تعتقػػد أف بمقػػدكرىا فػػرض تس ػكية عسػػكرية

اعتمادان عمػى قكاىػا الذاتيػة أك عمػى القػكل الحميفػة ليػا ،كأف ىػذه األطػراؼ ليسػت معنيػة بمعانػاة
شعكب تمؾ الدكؿ كال تسعى لمصمحتو.

 .10في مجمس األمف الدكلي كانت الكممة الفصؿ لمقػكل الكبػرل التػي أعطاىػا ميثػاؽ األمػـ المتحػدة
حؽ الفيتك بحجة مسؤكليتيا في الحفاظ عمى األمف الدكلي ،إالا أنيا حكلت كرقة الفيتك كاإلفراط
في استخدامو إلى أداة لتحقيؽ مصالحيا التي قد تتناقض أحيانان مع مسؤكليتيا كقكل كبرل فػي

الحفاظ عمى األمف كالسمـ الدكلييف.

 .11يكجػد تكافػؽ فػي اآلراء داخػػؿ مجمػس األمػف حػػكؿ المسػار اإلنسػاني ،مػػف خػالؿ ضػركرة إيصػػاؿ
المساعدات اإلنسانية لمميجريف كالمحاصريف في ليبيا كاليمف كسكريا.

 .12ال يزاؿ مجمس األمف منقسـ حكؿ سبؿ التعاطي مع األزمػات فػي البمػداف العربيػة لحميػا سياسػيا
بطريقة تحظى بإجماع األعضاء ،كافتقاره إلرادة مكحدة في التعاطي معيا.

 .13لـ تسر سياسػات كقػ اررات المنظمػات اإلقميميػة كالدكليػة عمػى نسػؽ كاحػد فػي خػالؿ عمميػا عمػى
إيجاد سبيؿ لتحقيؽ التسكيات فػي األزمػات العربيػة ،كلكػف تباينػت تمػؾ السياسػات كالقػ اررات مػف
حالة إلى أخػرل ،بػؿ كفػي نفػس الحالػة مػف فتػرة زمنيػة إلػى أخػرل .فبينمػا أعطػى مجمػس األمػف

المكافقة عمى فػرض منطقػة حظػر جػكل فػكؽ ليبيػا؛ فػإف الفيتػك الركسػي الصػيني لػـ يػدع مجػاالن
لتجد مثؿ تمؾ السياسات طريقيا لمتطبيؽ في سكريا ،كما أنو لـ يػتـ التػدخؿ العسػكرم مػف أجػؿ
حماية المدنييف في اليمف رغـ طمب رئيس الجميكرية ذلؾ مف األمـ المتحدة ،عمى عكػس ليبيػا

التػػي لػػـ تقػػدـ طمبػان كتػػـ التػػدخؿ العسػػكرم اإلنسػػاني ،كىػػذا يتنػػافى مػػع الشػػركط القانكنيػػة لمتػػدخؿ
كيعػػارض م ػكاد القػػانكف الػػدكلي كالقػػانكف الدكل ػػي اإلنسػػاني فػػي حالػػة كجػػكد انتيػػاؾ لحقػػكؽ غيػػر

المشاركيف في النزاع.

 .14الق اررات الصادرة عف األمـ المتحدة سكاء مف الجمعية العامة أك مجمس أمنيا لمعالجة األزمات
العربية لـ تنص عمى استعماؿ القكة المسمحة ألجػؿ التػدخؿ فػي األزمػات العربيػة ،إعمػاالن لمبػدأ

"مسؤكلية الحماية" بالرغـ مف سقكط مئات اآلالؼ مف الضحايا ،فمجمس األمف لـ يحرؾ ساكنان

في األزمة السػكرية كاليمنيػة إذا مػا قػكرف تحركػو بالقضػية الميبيػة كالقػ ارريف ( )1970ك()1973
لعاـ  ،2011كيرجع عدـ إدراج استعماؿ القكة في كؿ الق اررات إلى عػدـ التكافػؽ بػيف األعضػاء
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الػػدائميف فػػي مجمػػس األمػػف كالػػذم كػػاف كاضػػحان فػػي عػػدـ مكافقػػة كػػؿ مػػف ركسػػيا كالصػػيف عمػػى

استصدار أم قرار يحمؿ فػي طياتػو اسػتعماؿ القػكة بغػرض الحمايػة اإلنسػانية ،أك إعمػاالن لمبػدأ

المسؤكلية عف الحماية ،كما أف معظـ ىذه الق اررات تعالج مسائؿ تقنية لكجستية ضمف الصراع

كل ػػيس الصػ ػراع بح ػػد ذات ػػو؛ في ػػي تتعم ػػؽ ب ػػإجراءات عم ػػؿ :كف ػػتح مع ػػابر ،كايص ػػاؿ مس ػػاعدات

إنس ػػانية ،كاحتػ ػراـ مب ػػادئ حق ػػكؽ اإلنس ػػاف ،كحماي ػػة الم ػػدنييف كدعػ ػكات كق ػػؼ االقتت ػػاؿ ،كادان ػػة
العنػػؼ ،كلػػـ تكػػف بالفاعميػػة الالزمػػة لككنيػػا لػػـ تتخػػذ فػػي إطػػار التػػدابير الجماعيػػة كفق ػان لمفصػػؿ
السابع مف الميثاؽ.

 .15تعد الضربات الجكيػة لمتحػالؼ الػدكلي الػذم شػكمتو الكاليػات المتحػدة مػع بعػض الػدكؿ العربيػة
كاألكركبيػػة لضػػرب مكاقػػع لتنظػػيـ داعػػش ف ػي سػػكريا ،ككػػذلؾ التحػػالؼ العربػػي بقيػػادة السػػعكدية

لضرب معقؿ الحكثييف في اليمف انتياكان لسيادة الدكلتيف كعدكانان ساف انر عمى كال الدكلتيف ،ككنو
مخالؼ لميثاؽ األمـ.
يتـ دكف تفكيض مف مجمس األمف ،كبالتالي يعد
ه

ثانياً :التوصيات والمقترحات
كتكصي الدراسة بما يمي:

 .1تغييػػر األداء اإلقميمػػي كالػػدكلي إزاء إدارة األزمػػات العربيػػة فػػي سػػكريا كالػػيمف كليبيػػا كالبحػػث عػػف
استراتيجية جديدة لمتعامؿ مع أطراؼ الصراع دكف استثناء كدكف تدخالت إقميمية ،كػي ال يتكػرر

انسػػحاب الممثمػػيف الػػدكلييف مػػف ميػػاميـ أك تقػػديـ اسػػتقاالتيـ ،كانييػػار المبػػادرات كتجاىػػؿ قػ اررات
مجمس األمف ،كانتقاؿ األزمات إلى طكر أكثر سكءان.

 .2أف يتمتػػع المبعكثػػكف األمميػػكف المعينػػكف مػػف قبػػؿ األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة المخكلػػكف بميػػاـ
معالجػػة الص ػراعات التػػي تشػػيدىا بعػػض الػػدكؿ باالسػػتقاللية كالحياديػػة ،كأف يككن ػكا عمػػى مسػػافة
كاحدة بيف أطراؼ الصراع دكف االنحياز إلى طرؼ دكف اآلخر.

 .3فرض احتراـ القانكف الدكلي بكؿ مبادئو مف خالؿ تفعيؿ ىيئة األمـ المتحدة ،كمنحيػا سػمطة فػي
مكاجيػػة كػػؿ أط ػراؼ المجتمػػع الػػدكلي بػػدكف تمييػػز ،كمنحيػػا اإلمكانيػػات الماديػػة كالقانكنيػػة التػػي

تمكنيا مف بمكرة ق ارراتيا كمبادراتيا عمى أرض الكاقع؛ كبالتػالي تعزيػز قػدراتيا فػي مجػاؿ الحػرص

عمى فرض احتراـ القانكف الدكلي.

 .4خمؽ تمثيمية متكازنة داخؿ مجمس األمف الذم أصبح مجرد حمبة لتبادؿ التنازالت كالمصػالح بػيف
القكل الكبرل ،ىذه التمثيمية التػي ينبغػي أف تتػكاءـ كطبيعػة األقطػاب الدكليػة الفاعمػة ،لكضػع حػد
لييمنػػة الػػدكؿ األعضػػاء الخمسػػة الػػدائميف عمػػى ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة ليمنحيػػا سػػمطة مسػػتقمة فػػي

مكاجيػػة كػػؿ الػػدكؿ عػػؿ قػػدـ كسػػاؽ ،كيسػػيـ فػػي بمػػكرة تصػػكرات جماعيػػة تػػؤطر العالقػػات الدكليػػة

الراىنة ،كفرض احتراـ القانكف الدكلي مف قبؿ جميع الفاعميف الدكلييف.
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 .5تػػدقيؽ المفػػاىيـ ال ػكاردة فػػي ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة المتعمقػػة فػػي السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف ،كالعػػدكاف،
كاالختصػاص الػداخمي ،كمسػؤكلية الحمايػة ،كالدبمكماسػية الكقائيػة كغيرىػا ،كنػزع الغمػكض عنيػا،

كمػػنح محكمػػة العػػدؿ الدكليػػة السػػمطة الكاممػػة لتأكيػػؿ كتفسػػير إمكانيػػة اإلقػػداـ عمػػى ىػػذه التػػدخالت

مػػف عػػدميا ،مػػع ضػػركرة إق ػرار كافػػة الػػدكؿ بالكاليػػة الجبريػػة ليػػذه المحكمػػة لكضػػع حػػد لمتػػدخالت
الفردية لبعض الدكؿ اإلقميمية كالدكلية في الصراعات الداخمية لبعض الدكؿ.

 .6ال يجب التعسؼ في استعماؿ الحؽ "الفيتك" مف طرؼ أحد الػدكؿ األعضػاء دائمػة العضػكية فػي
مجمػػس األمػػف ،بػػؿ يجػػب الحػػد منػػو خاصػػة إذا مػػا تعمػػؽ األمػػر باستصػػدار ق ػرار لمنػػع انتياكػػات
جسيمة ككاسعة النطاؽ ضد دكلة ترتكبيا في حؽ شعبيا.

 .7إعادة النظر في حؽ "الفيتك" الممنكح لمدكؿ األعضاء دائمة العضكية في مجمس األمف ،اعتمػادا
عمػػى نػػص المػػادة  1/2مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة التػػي تػػنص عمػػى مبػػدأ المسػػاكاة بػػيف جميػػع
أعضائيا ،كالعمؿ عمى نقؿ التصكيت في المسائؿ المكضكعية إلى الجمعية العامة بأغمبيػة ثمثػي

عػػدد األص ػكات ككػػؿ دكلػػة ليػػا الحػػؽ فػػي صػػكت كاحػػد ،بصػػفتيا أكبػػر محفػػؿ دكلػػي يضػػـ جميػػع
الدكؿ.

 .8يجب االحتكاـ إلى الق اررات الصادرة عف مجمس األمف في أم تدخؿ تقكـ بػو الدكلػة أك مجمكعػة
الػػدكؿ أك مػػف طػػرؼ منظمػػة إقميميػػة ،إالا إذا كػػاف ىنػػاؾ تػػرخيص أك تفػػكيض مػػف مجمػػس األمػػف،
شريطة أالا تتجاكز ىذه الدكلة أك مجمكعة الدكؿ الق ار ارت الصادرة.

 .9يجب أف يخضع العمؿ بمبدأ مسؤكلية الحماية في حاؿ ارتكبت دكلة مف الدكؿ انتياكات جسيمة
ككاسعة النطاؽ لحقكؽ اإلنساف كصنفت كجرائـ حرب ،كجرائـ ضد اإلنسانية ،في مكاجية شعبيا
كمكاطنييا إلى:

 إصدار قرار مف مجمس األمف يخػكؿ التػدخؿ بصػفة الجيػة المخكلػة لػذلؾ ،خاصػة إذا مػا مػفشأف الكضع أف ييدد السمـ كاألمف الدكلييف.

 أف تحترـ األطراؼ المتدخمة بنكد الق اررات الصادرة عػف مجمػس األمػف دكف أف تتجاكزىػا ،ألفمف شأنيا أف يككف فيو قفز عمى الشرعية الدكلية في حاؿ تجاكزىا.
 أف يككف ىذا التدخؿ محدكد النطاؽ جغرافيػان كزمنيػان كاالا تحػكؿ عػدكاف كاحػتالؿ ،بمػا يحمػالفمف معنى.
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كثيقة قرار األمـ المتحدة رقـ (S/ RES/2043 (2012) ،21 April 2012 ،)2043
)http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2043(2012

 كثيقة قرار األمـ المتحدة رقـ (S/ RES/2052 (2012) ،27 June 2012 ،)2052
)http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2052(2012


كثيقة قرار األمـ المتحدة رقـ (S/ RES/2084 (2012) ،19 December 2012 ،)2084
)http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2084(2012

 كثيقة قرار األمـ المتحدة رقـ (S/ RES/2108 (2013) ،27 June 2013 ،)2108
)http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2108(2013


كثيقة قرار األمـ المتحدة رقـ (S/ RES/2118 (2013) ،27 September 2013 ،)2118
)http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2118(2013
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S/ RES/2131 (2013) ،18 December 2013 ،)2131( كثيقة قرار األمـ المتحدة رقـ
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2131(2013)



S/ RES/2139 (2014) ،22 February 2014 ،)2139(  كثيقة قرار األمـ المتحدة رقـ
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2139(2014)

S/ RES/2165 (2014) ،14 July 2014 ،)2165(  كثيقة قرار األمـ المتحدة رقـ
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2165(2014)
S/ RES/2170 (2014) ،95 August 2014 ،)2170(  كثيقة قرار األمـ المتحدة رقـ
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2170(2014)
S/ RES/2178 (2014( ،24 September 2014 ،)2178( كثيقة قرار األمـ المتحدة رقـ
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2178(2014)



S/ RES/2209 (2015) ،6 March 2015 ،)2209( كثيقة قرار األمـ المتحدة رقـ
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2209(2015)



S/ RES/2235 (2015) ،7 August 2015 ،)2235(  كثيقة قرار األمـ المتحدة رقـ
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2235(2015)
S/ RES/2254 (2015) ،18 Dec. 2015، )2254( كثيقة قرار األمـ المتحدة رقـ
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2254(2015)



S/ RES/2268 (2016) ، 26 February 2016،)2268(  كثيقة قرار األمـ المتحدة رقـ
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2268(2016
A/ ،23 February 2012 ،)176 /66( كثيقػػة قػرار الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة رقػػـ
RES/66/176 (2011)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/66/176



A/ ،21 February 2012 ،)253 /66( كثيقػػة قػرار الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة رقػػـ
RES/66/253 (2012)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/66/253



A/ ،12 February 2013 ،)18 /67( كثيقػػة ق ػرار الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة رقػػـ
RES/67/183 (2013)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/67/183



A/ RES/67/262 ،4 June 2013 ،)26 /67( كثيقة قرار الجمعية العامة لألمـ المتحػدة رقػـ
(2013)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/67/262



A/ ،30 January 2014 ،)182/68( كثيقػػة ق ػرار الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة رقػػـ
RES/68/182 (2013)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/68/182



A/ ،29 January 2015 ،)189/69( كثيقػػة ق ػرار الجمعيػػة العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة رقػػـ
RES/69/189 (2015)
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/69/189
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ثالثاً :مؤتمرات دولية

 المػػؤتمر الػػدكلي المعنػػي بقضػػية فمسػػطيف ،جنيػػؼ 29 ،آب (أغسػػطس) –  7أيمػػكؿ (سػػبتمبر)
 ،1983منشكرات األمـ المتحدة ،رقـ المبيع ( ،)E83121الفصؿ األكؿ الفرع ب.

رابعاً :المراجع العربية

 أبــرز محطــات قضــية فمســطين فــي األمــم المتحــدة ،المركػػز اإلعالمػػي الحكػػكمي الفمسػػطيني،
أكتكبر .2015

 أبك العال أحمػد  ،تطـور دور مجمـس األمـن فـي حفـظ السـمم واألمـن الـدوليين ،دار الجامعػة
الجديدة ،اإلسكندرية.2006 ،
 أبك ىيؼ عمي صادؽ  ،القانون الدولي العام ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.1986 ،

 أبك يكنس ماىر عبد المنعـ  ،استخدام القوة في فرض الشـرعية الدوليـة ،المكتبػة المصػرية،
اإلسكندرية.2012 ،

 إدريس بكك ار مبـدأ عـدم التـدخل فـي القـانون الـدولي المعاصـر ،المؤسسػة الكطنيػة لمكتػاب،
الجزائر.1990 ،

 إدريس محمد السػعيد  ،النظام اإلقميمي لمخميج العربـي ،ط ،1مركػز د ارسػات الكحػدة العربيػة،
سمسمة أطركحات الدكتكراه ،فبراير .2000

 اإلدريسي عبد الحؽ الجناتي  ،القانون الدولي العام ،مكتبة المشكاة ،المغرب.2002 ،

 إسػػماعيؿ سػػعد اهلل عمػػر  ،تقريـــر المصــير السياســي لمشـــعوب فــي القـــانون الــدولي العـــام
المعاصر ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر.1986 ،

 األشعؿ عبد اهلل  ،النظرية العامة لمجزاءات في القانون الدولي ،القاىرة.1997 ،

 األصػػبحي أحمػػد محمػػد  ،مســار التســوية السياســية فــي الــيمن (أنمــوذج لحــل النزاعــات
الداخمية) ،صنعاء.2013 ،

 أعمــال األمــم المتحــدة فــي ميـــدان حقــوق اإلنســان ،المجمػػد األكؿ ،األمػػـ المتحػػدة ،نيكيػػكرؾ

.1990

 االئـــتالف الـــوطني لقـــوى الثـــورة والمعارضـــة الســـورية ،المجـــازر التـــي ارتكبيـــا نظـــام األســـد
بالسالح األبيض ،ط ،1تركيا.2013 ،

 بابادجي رمضاف ؛ كآخػركف ،حق العودة لمشعب الفمسطيني ومبادئ تطبيقـو ،ط ،1بيػركت،
.1996
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 بجػػؾ باسػػؿ يكسػػؼ  ،الع ـراق وتطبيقــات األمــم المتحــدة لمقــانون الــدولي ()2005-1990
دراسة توثيقية وتحميمية ،ط ،1مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت.2006 ،

 بػػدكم أحمػػد مكسػػى صػػفكاف الطرابمس ػي ،التوافــق الصــعب :األزمــة الميبيــة مــا بــين اتفــاقي
تونس والصخيرات ،المركز العربي لمبحكث كالدراسات ،الدكحة ،ديسمبر .2015
 بدكم أحمد مكسى  ،مخاطر تفكيك الدولة :ليبيـا بـين إرىاصـات التحـول الـديمقراطي ،المركػز
العربي لمبحكث كالدراسات ،الدكحة ،يناير .2016

 البعمبكي منير  ،موسوعة المورد" ،ميثاؽ كيمكغ-برياف" ،بيركت.1991 ،
 بنجدم خالد  ،األمم المتحدة وتدبير األزمات الدولية ،الجزائر.2013 ،

 بكعشة محمد  ،مدخل إلى إدارة النزاعات الدولية ،دار القصبة لمنشر ،الجزائر.2007 ،

 بكلنػػغ غيػػؿ  ،الالجئــون الفمســطينيون وحــق العــودة – دراســة فــي القــانون الــدولي ،المركػػز
الفمسطيني لمصادر حقكؽ المكاطنة كالالجئيف (مركز بديؿ) كرقة رقـ  ،8ديسمبر .2000

 تمارم سميـ  ،مسـتقبل الالجئـين الفمسـطينيين ،ط ،1مؤسسػة الد ارسػات الفمسػطينية ،بيػركت،
.1996

 الجندم غساف  ،حق التدخل اإلنساني ،دار كائؿ لمنشر ،عماف.2003 ،
 حػػافظ محمػػد شػػكقي عبػػد العػػاؿ  ،أزمــة القــانون الــدولي المعاصــر فــي أعقــاب نيايــة الحــرب
البــاردة ،سمسػػمة بحػػكث سياسػػية ( ،)149مركػػز البحػػكث كالد ارسػػات السياسػػية ،كميػػة االقتصػػاد
كالعمكـ السياسية ،جامعة القاىرة ،يكليك .2005
 حامد محمد رؤكؼ  ،الرقص مع الفساد ،دار العيف ،القاىرة.2011 ،
 حسػػاف عبػػد القػػكم  ،الحركــة اإلســالمية فــي الــيمن (دراســة فــي الفكــر والممارســة) :التجمــع
اليمني لإلصالح نموذجاً ،مركز دراسات الكحدة العربية ،يكليك .2014

 الحسيني محمد تاج الػديف " ،المجتمع الـدولي وحـق التـدخل" ،سمسػمة المعرفػة لمجميػع ،العػدد
 ،18يناير .2001

 الحمد تركي  ،الغزو العراقـي لمكويـت ،األسـباب الموضـوعية والمبـررات األيديولوجيـة ،بحػث
منش ػػكر ض ػػمف ن ػػدكة الغ ػػزك الع ارق ػػي لمككي ػػت ،ط ،2سمس ػػمة ع ػػالـ المعرف ػػة رق ػػـ  ،195الككي ػػت

.1996

 خم ػػة كامػ ػػؿ  ،فســــطين واالنتــــداب البريطــــاني  ،1939-1922مرك ػػز األبحػ ػػاث ،بي ػ ػركت،
.1974

 الدقاؽ محمد سعيد  ،األمم المتحدة ،منشأة دار المعارؼ ،اإلسكندرية.2004 ،
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 ال ػػدكرم ع ػػدناف ط ػػو ؛ عب ػػد األم ػػرم عب ػػد العظ ػػيـ العكيم ػػي ،القـــانون الـــدولي العـــام ،األحكـــام

المنظمة لمعالقات الدولية وقت السمم والحرب ،ج ،2منشكرات الجامعة المفتكحػة ،اإلسػكندرية،

.1994

 الذرب عبد األمير  ،القانون الدولي العام ،عماف ،دار تسنيـ لمنشر كالتكزيع.2006 ،
 راتب عائشة  ،العالقات الدولية ،القاىرة.1970 ،

 الراكم جػابر إبػراىيـ  ،األسـس القانونيـة لقـوات السـالم الدوليـة ،مطبعػة دار السػالـ ،بغػداد،
.1979

 ربػػاح ثػػائر؛ كآخػػركف ،السياســة الخارجي ـة الفمســطينية فــي األمــم المتحــدة مــا بعــد حصــول
فمســـطين عمـــى عضـــوية الدولـــة المراقـــب ،المرك ػػز الفمسػػطيني ألبح ػػاث السياسػػات كالد ارس ػػات

االستراتيجية (مسارات) ،راـ اهلل 18 ،نكفمبر .2016
 الرشػػيدم أحمػػد " ،المنظمــات الدوليــة واإلقميميــة والــدور الجديــد لممــم المتحــدة فــي النظــام
الدولي في األمم المتحـدة :ضـرورات اإلصـالح مـن جيـة نظـر عربيـة" ،مركػز د ارسػات الكحػدة
العربية ،بيركت.1996 ،
 السػالؾ ديػدم كلػد  ،مخــاطر اسـتمرار النـزاع فـي ليبيـا عمــى التحـول الــديمقراطي فـي منطقــة
المغربي العربي ،مركز المغاربي لمدراسات االستراتيجية ،نكاكشكط.2015 ،

 سػػالـ كليػػد  ،حـــق العـــودة ..البـــدائل الفمســـطينية ،ط ،1بانك ارمػػا ،المركػػز الفمسػػطيني لتعمػػيـ
الديمقراطية كتنمية المجتمع ،القدس.1997 ،

 سرحاف عبد العزيز  ،الغزو العراقي لمكويت ،ط ،1دار النيضة العربية ،القاىرة.1991 ،

 سميماف يمنػى  ،تطورات األزمـة الميبيـة فـي ضـوء اتفـاق تـونس ،المعيػد المصػرم لمد ارسػات
السياسية كاالستراتيجية ،ديسمبر .2015

 السيد سامح عبد القكم  ،التػدخل الدولي بين المشروعية وعدم المشروعية وانعكاساتو عمـى
الساحة الدولية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2012 ،

 سيمكنز جينؼ  ،استيداف العراق ،العقوبات في السياسة األمريكيـة ،مركػز د ارسػات الكحػدة
العربية ،بيركت .2003

 شدكد ماجد محمد  ،إدارة األزمات واإلدارة باألزمة ،ط ،1دار األكائؿ ،دمشؽ.2002 ،

 شػػكقي ممػػدكح  ،األمـــن القـــومي واألمـــن الجمـــاعي الـــدولي ،دار النيضػػة العربيػػة ،الق ػػاىرة،
.1985

 الشػػيباني ياسػػيف  ،مواجيــة العــدوان فــي القــانون الــدولي وفــي ســموك الــدول ،ط ،1القػػاىرة،
.1997
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 الصكاني يػكسػؼ  ،الربيع العربي :االنتفاضة والثورة واإلصالح السياسـي ،منتػدل المعػارؼ،
بيركت.2015 ،

 عامر صالح الػديف  ،قانون التنظـيم الـدولي – النظريـة العامـة ،ط ،3دار النيضػة العربيػة،

القاىرة.1987 ،

 عبػػد الحميػػد محمػػد سػػامي  ،قــانون المنظمــات الدوليــة "األمــم المتحــدة" ،ط ،10دار اليػػدل
لممطبكعات ،اإلسكندرية.2003 ،

 عريقات صائب  ،تقديم طمب العضوية لدولة فمسطين وما بعده؟ ،دائرة شػؤكف المفاكضػات،
دراسة رقـ ( ،)8أكتكبر .2011

 العس ػػاؼ سكس ػػف  ،اســـتراتيجية الـــردع العقيـــدة العســـكرية األمريكيـــة الجديـــدة ،واالســـتقرار
الدولي ،العربية لألبحاث كالنشر ،بيركت.2008 ،

 عق ػػؿ زي ػػاد  ،جـــذور األزمـــة الميبيـــة وآفـــاق التســـوية السياســـية ،مرك ػػز األىػ ػراـ لمدارس ػػات
السياسية كاالستراتيجية ،مايك .2015

 عكاكم ديب  ،القانون الدولي العام ،ط ،1مؤسسة األسكار ،عكا.2002 ،

 عمكاف محمد يكسؼ  ،القانون الدولي العام ،عماف ،دار كائؿ لمنشر.2003 ،

 العمػػارم عبػػاس رشػػدم  ،إدارة األزمـــات فـــي عـــالم متغيـــر ،مركػػز األى ػراـ لمترجمػػة كالنشػػر،
القاىرة.1993 ،

 غانـ حػافظ  ،المشكمة الفمسطينية في ضـوء أحكـام القـانون الـدولي ،جامعػة الػدكؿ العربيػة،
معيد الدراسات العربية ،القاىرة.1965 ،

 الغنيم ػػي محم ػػد طمع ػػت  ،األحكــــام العامــــة فــــي قــــانون األمــــم المتحــــدة ،منش ػػأة المع ػػارؼ،
اإلسكندرية.1998 ،

 الغنيم ػػي محم ػػد طمع ػػت  ،الوســــيط فــــي قــــانون الســــالم والقــــانون العــــام ،منش ػػأة المع ػػارؼ
اإلسكندرية.1983 ،

 قــ اررات األمـــم المتحـــدة المتعمقـــة بالقضـــية الفمســطينية ،ط ،1دائ ػرة شػػؤكف الالجئػػيف ،منظمػػة
التحرير الفمسطينية ،راـ اهلل.2004 ،

 الق ػراعيف يكسػػؼ محمػػد  ،حــق الشـــعب العربــي الفمســطيني فـــي تقريــر المصـــير ،ط ،1دار
الجيؿ ،عماف.1983 ،

 ككردسماف أنتكني ؛ كآخركف ،العراق تحـت االحـتالل تـدمير الدولـة وتكـريس الفوضـى ،مركػز
دراسات الكحدة العربية ،سمسمة كتب المستقبؿ العربي( ،)60بيركت .2008
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 كيػػالي عبػػد الكىػػاب  ،تـــاريخ فمســـطين الحـــديث ،ط ،2المؤسسػػة العربيػػة لمد ارسػػات كالنشػػر،
بيركت.1973 ،

 الالجئون الفمسطينيون (ق اررات ومعاىـدات واتفاقـات) ،دائػرة شػؤكف الالجئػيف ،منظمػة التحريػر
الفمسطينية ،مايك .2007

 الالجئـــون الفمســـطينيون فـــي ســـوريا واقـــع وتحـــديات ،ط ،1دائػ ػرة ش ػػؤكف الالجئ ػػيف ،منظم ػػة
التحرير الفمسطينية ،راـ اهلل ،مايك .2015

 مأســاة الالجئــين الفمســطينيين فــي الع ـراق بــدأت قبــل نصــف قــرن ولــم تنتـ ِـو ،مركػػز العػػكدة
الفمسطينية ،لندف ،مارس .2006

 متػكلي رجػب عبػد المػػنعـ  ،األمـم المتحــدة بـين اإللغــاء واإلبقـاء فــي ظـل التطــورات الراىنــة،
ط ،1القاىرة.2004 ،

 المجذكب محمد  ،القانون الدولي العام ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت.2003 ،

 محمد عبد الفتاح عبد الػرزاؽ  ،النظرية العامة لمتدخل فـي القـانون الـدولي العـام ،ط ،1دار
الدجمة ،عماف.2009 ،

 محمػػد محمػػد صػػالح  ،األمــم المتحــدة ...المتغيـرات الدوليــة والتحــديات الراىنــة ،ط ،1شػػركة
دار الكسط لمنشر كالتكزيع ،البحريف .2015

 المرىج بساـ  ،منظمة األمـم المتحـدة وأزمـة السـالم فـي الخمـيج العربـي :حقبـة التسـعينات،
األكائؿ لمنشر كالتكزيع كالخدمات الطباعية ،دمشؽ.1999 ،

 مسػػمـ س ػامي  ،ق ـ اررات األمــم المتحــدة حــول فمســطين ،مؤسسػػة الد ارسػػات الفمسػػطينية ،مركػػز
الكثائؽ كالدراسات ،بيركت.1974 ،

 المسيرم عبد الكىاب  ،موسوعة الييود والييودية الصـييونية ،الجػزء الثػاني ،دار الشػركؽ،
القاىرة.1999 ،
 مصباح زايد عبد اهلل  ،الدبموماسية ،ط ،1دار الجيؿ ،بيركت.1999 ،
 مصطفى منى محمػكد  ،استخدام القوة المسمحة في القـانون الـدولي بـين الحظـر واإلباحـة،
دار النيضة العربية ،القاىرة.1989 ،

 منصكر الطاىر  ،القانون الدولي الجنائي ،دار الكتاب الجديد ،بيركت.2000 ،

 ميػػدم محمػػد عاشػػكر  ،ق ـراءة فــي أســباب الص ـراع المســم فــي ليبيــا ومســاراتو المحتممــة،
معيد البحكث كالدراسات األفريقية بجامعة القاىرة.2014 ،

 النابمسي محمد  ،ثورات مميوفة ،دار الفارابي ،بيركت.2011 ،
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 نافعػػة حسػػف " ،األمـــم المتحـــدة فـــي نصـــف قـــرن :دراســـة فـــي تطـــور التنظـــيم الـــدولي منـــذ
 ،"1945عالـ المعرفة ،الككيت ،أكتكبر .1995

 نعمو كاظـ  ،نظرية العالقات الدولية ،جامعة بغداد ،بغداد.1987 ،

 اليػزاط محمػػد  ،محاضـرات فــي مــادة تــاريخ العالقــات الدوليــة المعاصــرة ،مطبعػػة سجمماسػػة،
مكناس.2009-2008 ،

 ىنداكم حساـ أحمد  ،حدود سمطات مجمس األمن في ضوء قواعـد النظـام العـالمي الجديـد،
ط ،1القاىرة.1994 ،

 ىكيػ ػدم أم ػػيف  ،التحـــوالت االســـتراتيجية :البريســـترويكا وحـــرب الخمـــيج األولـــى ،ط ،1دار
الشركؽ ،القاىرة.1997 ،

 كاصؿ سامي جاد عبد الرحمف  ،إرىاب الدولـة فـي إطـار القـانون الـدولي العـام ،اإلسػكندرية،
منشأة المعارؼ.2003 ،

خامساً :المراجع المعربة

 إسرائيل والشرق األوسط المتغير ،دراسة أكاديمية ،ترجمة :مركز المستقبؿ لألبحاث
كالدراسات المتقدمة ،معيد برككينجز.2015 ،

 ايشمبرغر كالرؾ  ،األمم المتحدة في ربع قرن ،ترجمة عباس العمر ،منشكرات دار اآلفاؽ
الجديدة ،بيركت.1970 ،

 ىانيماكي يكسي اـ  ،األمم المتحدة مقدمة قصيرة جداً ،ترجمة محمد فتحي خضر ،مؤسسة
ىنداكم لمتعميـ كالثقافة ،القاىرة.2013 ،

سادساً :الرسائل العممية غير المنشورة
 أبك نحؿ

ىديؿ ،تطور العالقات التركية المصرية في ضوء المتغيرات المصرية (-2011

 ،)2015رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر -غزة.2015 ،

 صالح كيصا  ،العدوان المسم في القانون الدولي :الجوانب القانونية األساسية الستخدام
القوة المسمحة ،رسالة دكتكراه ،جامعة القاىرة ،كمية الحقكؽ.1975 ،

 عمي

يحيى الشيمي  ،مبدأ تحريم الحروب في العالقات الدولية ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة

الدكتكراه في العمكـ السياسية مف جامعة القاىرة ،كمية الحقكؽ ،جامعة القاىرة.1976 ،

 عمي شتا

أحمد عبد الكنيس  ،الدولة العاصية :دراسة في التعارض بين مواقف الدول

والتزاماتيا الدولية في األمم المتحدة (مع إشارة خاصة إلى إسرائيل وجنوب إفريقيا) ،رسالة
دكتكراه (غير منشكرة) ،جامعة القاىرة ،كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية.1986 ،
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 مدكخ

نجاة  ،السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق األوسط في ظل التحوالت

الراىنة (دراسة حالة األزمة السورية  ،)2014-2010رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة
محمد خيضر ،بسكره ،الجزائر.

غيث  ،التدخل الدولي المتذرع باعتبارات إنسانية :دراسة حالة السودان ،رسالة

 مسعكد

ماجستير (غير منشكرة)( ،كمية االقتصاد كالعمكـ السياسية) ،جامعة القاىرة.2004 ،

حمريط  ،مجمس األمن وحقوق اإلنسان ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقكؽ ،جامعة

 النكارم

الجزائر.2012 ،

 اليزاط

محمد  ،التدخل اإلنساني في الممارسة الدولية المعاصرة ،أطركحة دكتكراه ،كمية

العمكـ القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية ،جامعة الحسف الثاني ،الدار البيضاء.1999 ،

سابعاً :الدوريات والمجالت والمؤتمرات العممية
 عرفات

إبراىيـ " ،الواليات المتحدة وسياسة تقميل مخاطر صراعات ما بعد الربيع"،

(ممحؽ مجمة السياسة الدكلية ،العدد  ،194أكتكبر .)2013

 لكريني إدريس " ،إدارة األزمات في عالم متحول :مقاربة لمنموذج األمريكي في المنطقة
العربية" ،مجمة المستقبؿ العربي ،مركز دراسات الكحدة العربية ،العدد  ،287بيركت،
.2006

 سعد إلياس " ،اليجرة الييودية إلى فمسطين المحتمة" ،منظمة التحرير الفمسطينية ،مركز
األبحاث ،دراسات فمسطينية رقـ  ،66كانكف ثاني (نكفمبر) .1969

 إدريس

أحمد  ،األزمة الميبية وتداعياتيا األمنية عمى منطقة المغرب العربي ،مركز

الدراسات المتكسطية كالدكلية ،مجمكعة الخبراء المغربييف العدد ( ،)6سبتمبر .2011

 حنكف

أحمد " ،أوضاع الالجئات والنازحات الفمسطينيات في المنطقة العربية" ،كرقة

بحثية مقدمة لمؤتمر قضايا الالجئات كالنازحات في المنطقة العربية :الكاقع كالمستقبؿ،
منظمة المرأة العربية ،القاىرة .2016/5/3

 غالب أحمد " ،المممكة وأحداث سورية ..موقف ثابت وجيد متواصل إليقاف آلة
(القتل)" ،دار الحياة.2012/2/11 ،

 المالكي أحمد ،تطور الوضع في ليبيا ما بعد القذافي ،مركز الدراسات المتكسطية
كالدكلية ،مجمكعة الخبراء المغربييف ،العدد ( ،)10مارس .2012

 مدني

أميف مكي" ،التدخل واألمن الدوليان :حقوق اإلنسان بين اإلرىاب والدفاع

الشرعي" ،المجمة العربية لحقكؽ اإلنساف ،المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف ،العدد ،10
تكنس ،يكنيك .2003
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" األزمة اليمنية ثورة لم تنجز" ،منتدل البدائؿ العربي لمدراسات.2015/4/16 ،

أيمف " ،تداعيات الثورة السورية عمى فمسطينيي سوريا (دراسة حالة مخيم

 أبك ىاشـ

اليرموك أوجو التداخل والتفاعل)" ،منظمة التحرير الفمسطينية ،مركز األبحاث ،مجمة

شؤكف فمسطينية ،عدد (.2014 ،)251

" استئناف مباحثات األزمة السورية يوم  9أبريل والمعارضة تتحدث عن حصول "نقاش
جوىري" ،ركسيا اليكـhttps://arabic.rt.com/news/816202- .2016/3/24 ،

جماؿ " ،أمن الخميج :محددات وأنماط تأثير العامل الدولي" ،قضايا خميجية،

 زىراف

المركز العربي لمدراسات االستراتيجية ،العدد األكؿ ،أبريؿ .1998

حساـ " ،حق الشعب الفمسطيني في تقرير المصير في ضوء قواعد النظام

 ىنداكم

العالمي الجديد" ،المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ،المجمد .1991 ،47

 العمكيـ حسف حمداف " ،األمن واالستقرار في منطقة الخميج :دراسة استشرافية" ،المركز
العربي لمدراسات االستراتيجية ،قضايا خميجية ،عدد  ،3يناير .1999

 الياسيف حمد " ،رسالة إلى أحرار سوريا  ..الموقف الشعبي العراقي يختمف تماماً عن
الموقف الحكومي في بغداد" ،الجديدة.2011/11/18 ،

 أبك القاسـ

حمكد حمدم " ،التوافق الروسي األمريكي حول نزع الكيماوي السوري ىل

تراجعت احتماالت العمل العسكري؟"( ،ممؼ األىراـ االستراتيجي ،العدد  ،226أكتكبر
.)2013

" الدول العشر :التقدم في المبادرة الخميجية ال يزال بطيئاً" ،اإلعالـ التقدمي،
.2014/11/27

 الخزندار

سامي إبراىيػـ " ،المنع الوقائي لمصراعات األىمية والدولية ،إطار نظري"،

المجمة العربية لمعمكـ السياسية ،عدد  ،32خريؼ .2011

 أكرـ

سكزاف ؛ تيرم رامبؿ ،الحماية المؤقتة لالجئين الفمسطينيين ،الندكة العالمية نحك

حؿ عادؿ لمشكمة الالجئيف الفمسطينييف ،جامعة دمشؽ ،مجمكعة عائدكف 7-5 ،سبتمبر
 ،2004دمشؽ.

 صبحي غندكر" ،سوريا  ..أولوية أمريكية" ،البياف.2015/8/6 ،

 عالء سالـ" ،تأثيرات النزاعات اإلقميمية عمى العالقات الداخمية لدول منطقة الخميج
العربي" ،شؤكف اجتماعية ،عدد  ،57السنة الخامسة عشرة ،ربيع .1998

 مطيع

المختار " ،الوطن العربي والنظام العالمي الجديد :التفاعالت والتأثيرات" ،شؤكف

عربية ،عدد .2013 ،74
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 العربي

نبيؿ " ،األمم المتحدة والنظام العالمي الجديد" ،السياسة الدكلية ،عدد ،114

أكتكبر .1993

" نص اآللية التنفيذية المزمنة لممبادرة الخميجية" ،صكت الشكرل.2011/11/24 ،
 بساندك

كساـ " ،التطورات في اليمن حصاد نصف عام من المرحمة االنتقالية" ،منتدل

البدائؿ العربي لمدراسات ،أغسطس .2012

 عمي عمي محمد " ،الحل السياسي في سورية مبرراتو ،مقوماتو ،واحتماالت نجاحو"،
مركز سكريا لمبحكث كالدراسات ،نكفمبر .2014

الحر رياض األسعد 3 :أشير وينتيي كل شيء" ،مجمة
" حوار مع :قائد الجيش السوري ّ
العرب الدكلية.2012/2/1 ،
 أحمد

صافيناز محمد " ،مؤتمر فيينا بشأن سوريا :بداية لحل األزمة وتفاىم دولي

واقميمي أم ليس بعد؟" ،مركز األىرامات لمدارسات السياسية كاالستراتيجية،

.2015/11/7

 أبك شبيكة

عدناف أحمد " ،الموقف القطري من نظام الحكم في سوريا خالل أزمتو

الداخمية" ،دنيا الرأم.2011/12/7 ،

 الحسف

عمر " ،دول الخميج واألزمة السورية :مستويات التحرك وحصيمة المواقف"،

مركز الجزيرة لمدارسات.2012/7/16 ،

 التكبة

غازم " ،الثورة السورية :األسباب والتطورات" ،مركز الشرؽ العربي لمدراسات

الحضارية كاالستراتيجية ،لندف ،يكليك ( ،2012دراسة قدمت إلى مؤتمر األمة اإلسالمية
المنعقد في إستانبكؿ في (.)2012/7/1

 نصار سميـ " ،بوتين يحيي أمجاد اإلمبراطورية الروسية" ،الحياة.2015/10/31 ،
 بف ىكيدف

محمد " ،دول الخميج واألزمة السورية" ،مجمة السياسة الدكلية ،مؤسسة

األىراـ.2012/4/8 ،

 فكرم مركة " ،ما بعد القوة الناعمة :السياسة القطرية تجاه دول الثورات العربية"،
السياسة الدكلية ،العدد  ،187يناير .2012

 عمكم

مصطفى " ،الصراع الدولي وحدود تراجع النفوذ األمريكي في الشرق األوسط"،

(ممحؽ مجمة السياسة الدكلية ،العدد  ،194أكتكبر .)2013

 عمكم

مصطفى " ،الكاليات المتحدة نموذجاً :معضمة خروج القوى الكبرى من مناطق

التدخل"( ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد  ،190أكتكبر .)2012

" الموقف العربي من الثورة السورية" ،مركز أمية لمبحكث كالدراسات االستراتيجية،
.2012/7/19
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 مكسى ندا " ،بين التوتر والتوازن :حسابات وقضايا العالقات الروسية األمريكية" (مجمة
السياسة الدكلية ،العدد  ،194أكتكبر .)2013

ثامناً :الصحف

" األمين العام لـ "التعاون" :المبادرة الخميجية مثمت نموذجاً ناجحاً لموساطة وقادت إلى
انتقال سممي لمسمطة في اليمن" ،صحيفة الكسط ،العدد .2012/7/11 ،3595

" التحالف الدولي" مستمر في قصف "داعش" ،صحيفة النيار المبنانية.2014/9/27 ،

" انطالق عاصفة الحزم الخميجية إلنقاذ اليمن" ،صحيفة الشرؽ األكسط ،العدد ،13267
.2015/3/26

" أنقرة تؤكد لقاءات تركية سورية بوساطة إيرانية" ،صحيفة الشرؽ األكسط ،العدد
(.2016/8/24 ،)13784

لقاء سرياً مع مسؤول أمني سوري بوساطة روسية" ،ىانتنجتكف
" صحيفة سعودية تؤكد ً
بكست عربي.2015/6/8 ،

" عناصر الخطة العربية لحل األزمة السورية" ،صحيفة الشرؽ األكسط ،العدد ،12112
.2012/1/26

" نص المبادرة الخميجية" ،صحيفة الرياض ،العدد .2011/11/24 ،1585
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