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International Humanitarian Intervention
The case study of Libya 2011
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قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم
السياسية من كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ــ جامعة األزهر  -غزة
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اإلهـــــــداء
إىل والدي الكرميني رمحهما اهلل..
(( وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِريًا))
إىل زوجيت وأبنائي الذين كانوا خري سند يل طيلة اجناز هذه الدراسة
إىل أخوتي وأخواتي وكل فرد من عائليت الكرمية
إىل كل طالب علم
إىل كل من شجعين وساندني يف فرتة كتابة هذه الدراسة
فلهم فضل كبري يعجز عنه الوفاء به أي إهداء أو تعبري
إىل كل هؤالء مجيعاً
أهدي مثرة جهدي

شكر وتقدير
بعد الشكر واحلمد هلل علـ نعمتـه وفضـله و بعـد الوـلة واللـلأ علـ أشـر
املرسلني سيدنا حممد صل اهلل عليه وسلم .
أتقدأ بأمس عبارات الشكر والتقـدير واالمتنـاإ إىل الـدكتور املشـر  :صـل
أبو ختلة الذي تفضل بقبول اإلشرا عل هذه الدراسة  ،ومل يبخل علي بتوجيهاته العلميـة
ونوائحه القيمة.
كما أتوجه جبزيل الشكر إىل أعضاء جلنة املناقشة املوقرة.
كمـــا يلـــعدني يف هـــذا املقـــاأ أإ أشـــكر :كـــل أســـاتذة قلـــم العلـــوأ
اللياسية ( جامعة األزهر) عل ما بذلوه معنا من جهد وصرب يف حتويل العلم .
وشكري موصول أيضاً ألصدقائي وزملئي الذين مل يبخلوا علي بالتشجيع والعوإ.
وال يفوتين أإ أشكر كل من قدأ يل أية ملاعدة أو أسدى يل بنويحة.
الباحث
تيلري إبراهيم قديح
ب

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى بحث مدى تأثير المتغيرات الدولية على إعمال التدخل الدولي اإلنساني كآلية
لحماية حقوق اإلنسان ضمن النظام الدولي الجديد  ،والى أي مدى حقق التدخل اإلنساني أهدافه في
الحالة الليبية .فالتحول الذي أصاب النظام الدولي أفرز تغييرات أثرت على مفهوم حقوق اإلنسان
وأخرجها من االختصاص الداخلي للدول إلى االختصاص العالمي  ،ومبدأ السيادة تحول من مفهومه
المطلق إلى مفهومه المرن  ،وتنحى مبدأ عدم التدخل لصالح مبدأ التدخل اإلنساني.
واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره منهجا مناسبا ومالئما في
دراسة القضايا والظواهر ذات البعد اإلنساني  ،وأسلوب دراسة الحالة بوصفه أسلوب استيفاء بيانات
تفصيلية عميقة من جميع الجوانب للخروج بتعميمات تنطبق على الحاالت المماثلة لها ،وقد كانت ليبيا
نموذج شهد عملية التدخل الدولي اإلنساني من خالل االستخدام القسري للقوة عام  ، 1122كما تم
توظيف المنهج التاريخي الستكشاف العديد من المفاهيم الضرورية وتحديد ماهيتها وتقصي تطورها
التاريخي ،كالنظام الدولي وحقوق اإلنسان والتدخل اإلنساني والسيادة وغيرها.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 -2تزايد التأييد واالهتمام الدولي لمبدأ التددخل اإلنسداني فدي ظدل النظدام الددولي الجديدد فدي مرحلدة مدا
بعد الحرب الباردة  ،فقد عرف البعد اإلنساني لسياسة التدخل تطو ار كبي ار سواء من ناحية النطاق
أو المضمون أو الكثافة.
 -1قدمت الدراسة نظرة شاملة حول النطاق الذي يغطيه البعد االستراتيجي والسياسي للسلوك الدولي
في التدخل اإلنساني في إطار دراسة الحالة الليبية  ،فقد تجاوز حلف شمال األطلسي األهداف
اإلنسانية  ،إلى تحقيق هدف وهو إنهاء حكم النظام الليبي القائم  ،والوصول إلى منطقة جيو
ج

إستراتيجية ،وكما انطوت تطبيقاته في بعض المناطق من العالم دون أخرى على إشكالية
االنتقائية واالزدواجية.
 -3ارتبط التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا بنزعات تفكيكية و حركات انفصالية في شرق ليبيا ( إقليم
برقة ) وجنوبها ،مما قد يؤدي إلى تفكيك ليبيا إلى دويالت صغيرة.
 -4لم يرتبط التدخل الدولي في ليبيدا بجهدود بنداء الدولدة الليبيدة ،فدأي تددخل نداجع يجدب أن يمدر عبدر
بناء دولة موحدة قادرة علدى المحافظدة علدى االسدتقرار األمندي والمجتمعدي  ،فليبيدا ال ازلدت تعداني
من الصراعات السياسية  ،و هشاشة الوضع األمني  ،وانتشار المليشيات و السالح.

د

Abstract
This study aimed to examine the impact of international variables on the realization of
international humanitarian intervention as a mechanism for the protection of human rights
within the new international order ,to any extinct humanitarian intervention achieved its
objectives in the Libyan case . Transformation which hit the international system produced
changes affects the concept of human rights and remove it from the domestic jurisdiction of
states to universal jurisdiction and the principle of the sovereignty of the absolute concept
turned to flex concept , the principle of non - interference stepped down in favor of the
principle of humanitarian intervention.
The researcher depends descriptive analytical method in this study as an approach more
convenient to study the issues and phenomena with the human dimension and style of the
law study as a style update detailed data on deep on all sides to get out same case. Libya was
the model which saw the intervention of international humanitarian through the forced use of
force in 2011 , as the historical method was employed to explore many of the essential
concepts , identify and explore its historical development , such as the international system of
human rights, humanitarian intervention, sovereignty and others.
The study found a range of results including:
1- Growing international support and attention to the principle of humanitarian
intervention under the new international order in the post- Cold War, humanitarian
dimension has been known the policy of intervention evolved considerably both in
terms of scope or content or density .
2- The study provided an overview of the range covered by the behavior strategic and
political dimension of international humanitarian intervention under study Libyan
case. The NATO has exceeded the humanitarian objectives to achieve the goal of
ending the rule of the existing system , access to the area of geo-strategic and also
involved applications in some areas of the world without the other on the problem of
selectivity and duplication.
3- The international intervention in Libya was associated in Libya with dismantle
tendencies and separatist movements in eastern Libya ( Cyrenaica region ) and the
south, which could lead to the dismantling of Libya to small states .
4- The international intervention in Libya was not associated with Libyan people efforts
, any effective intervention must pass through the construction of a unified state
capable of maintaining security and societal stability , Libya is still suffering from
insecurity and weapons spread
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الفصل األول

اإلطار العام للدراسة
 1.1المقدمة

شهد النظام الدولي خالل العقدين األخيرين إثر انتهاء الحرب الباردة منعطفا حاسما ،وذلك من

حيث مجموعة التحوالت والتغيرات والتحديات الجديدة ،التي أفرزها على جميع األصعدة  ،والمؤثرة بدورها
وبقوة على مسار العالقات الدولية  ،بفعل تداخل وتشابك هذه التحوالت وهذا في إطار ما عرف باألحادية
القطبية بزعامة المعسكر الغربي الليبرالي.
وقد تمثلت جملة التحوالت والتحديات في انهيار المنظومة االشتراكية وتفكك االتحاد السوفييتي
وانهيار التوازنات الكبرى  ،وزوال خطر المواجهة النووية ،وتنامي موجة العولمة االقتصادية والسياسية و
االجتماعية والثقافية والقيمية  ،كتلك المتصلة بتجسيد واشاعة قضايا ومفاهيم جديدة  ،تعبر في الحقيقة
عن تصورات الفكر الليبرالي في العالقات الدولية ،التي شاع استخدامها في األدبيات السياسية الحديثة
فأصبح المجتمع الدولي يوجه اهتمامه إلى قضايا تحمل قد ار كبي ار من األهمية على السلم واألمن الدوليين
ومن ضمنها  ،األزمات والمشاكل المرتبطة بانتهاكات حقوق اإلنسان والديمقراطية والتدخل اإلنساني
والشرعية الدولية واإلرهاب والبيئة.
أدت تلددك التح دوالت التددي شددهدها النظددام الدددولي  ،إلددى تنددامي الحركددات االجتماعيددة  ،والن ازعددات
اإلثنيددة العرقيددة ،والثددورة الهائلددة فددي شددبكة المعلومددات ،وكددذلك تحددديات بنيويددة ناجمددة عددن تنددامي فددي حجددم
وقددوة تددأثير الفواعددل غيددر الدددول ،والتددي تدزاحم الدولددة فددي شددغل العديددد مددن الفضدداءات السدديادية ،مددن حيددث
النشاط والقدرة على صناعة األحداث والتأثير على مجرياتها.
اهتمددت المواثيددق واالتفاقيددات الدوليددة بتك دريس وحمايددة حقددوق اإلنسددان ،والتددي اعتبددرت أن حقددوق
اإلنسددان مقدسددة وال يجددب المسدداس بهددا ،وأعطددت هددذه االتفاقيددات أيضددا أبعددادا دوليددة لحقددوق اإلنسددان  ،ال
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تسددتطيع الدددول تجاهلهددا وال انتهاكهددا ،وبالتددالي خلددق ضددمانات جديدددة لحقددوق اإلنسددان وحرياتدده األساسددية،
وفددتح ذلددك المجددال للدددول والمنظمددات غيددر الحكوميددة والمنظمددات الدوليددة واإلقليميددة إلق درار حددق التدددخل
اإلنساني  ،خصوصا منظمة األمم المتحدة  ،حيث اتسع دور مجلس األمن في مجدال حفدظ السدلم واألمدن
الدوليين ،من خالل اللجوء إلى فرض إجدراءات وتددابير سدواء العسدكرية أو غيدر العسدكرية حسدب الفصدل
السابع من ميثاق األمم المتحدة في إطار دعاوي حماية حقوق اإلنسان.
إن من أبرز القضايا ذات األولوية الدولية  ،نجد قضية اإلقرار بوجود حقوق دولية لإلنسان  ،كما
أن الدول الكبرى أصبحت تصنف حقوق اإلنسان واحترامها ضمن أولويات سياستها الخارجية  ،مما يعني
أن مجاال أساسيا لالختصاص الداخلي للدولة أصبح محال للتدخل الدولي.
وقد شهد المجتمع الدولي أكثر من حالة تدخل دولي إنساني في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،
سواء كان التدخل جماعيا في إطار األمم المتحدة كالتدخل في شمالي العراق  ،2772والصومال 2771
 ،والبوسنة والهرسك  ،2773و رواندا  2774أو أحاديا بمعنى خارج إطار األمم المتحدة كتدخل حلف
الشمال األطلسي في كوسوفو .2777
الحق في التدخل أصبح يطرح بقوة في مقابل مبدأ عدم التدخل  ،الذي ُنص عليه في ميثاق
األمم المتحدة  ،وان كان يحمل التدخل اإلنساني في بعض جوانبه اعتداء على السيادة الوطنية  ،ففي
جوانبه األخرى يمثل حماية لحقوق األفراد من الممارسات القمعية لألنظمة االستبدادية التي تتخفى وراء
فكرة السيادة ومبدأ عدم التدخل  ،غير أن اإلشكالية األساسية للتدخل الدولي اإلنساني هي االنتقائية
واالزدواجية في تطبيقه بالرغم من سمو الهدف المعلن له  ،واستخدامه كذريعة لتحقيق أهداف سياسية و
اقتصادية  ،وألجل التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لبعض الدول ،ويبدو ذلك واضحا في حالة
الدول العربية  ،خاصة أن أوضاع حقوق اإلنسان في هذه الدول تشكل منفذا للنيل من سيادتها.
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واذا كانت األنظمة العربية بدساتيرها تدعي احترام حقوق اإلنسان  ،من حيث المبدأ ،فإنها تضع
من القيود ما يكفي لتقويض هذه الحقوق  ،فالممارسة تكشف في أحيان كثيرة عن فجوة بينها وبين
النصوص القانونية من خالل احتكار أقليات سياسية أو حزبية للسلطة وممارسة التمييز ضد بعض
الفئات االجتماعية و كثي ار ما تتخفى هذه األنظمة وراء فكرة السيادة الوطنية لتبرير ممارساتها االستبدادية
على مواطنيها.
لقد شهدت العديد من الدول العربية مطلع عام  1122ثورات و حراكات شعبية تمثلت في
مطالبات بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان  ،وتداول السلطة  ،تمخض عن بعضها تنحي
رؤساء دول و واسقاط أنظمة حكم قائمة  ،وفي الحالة الليبية لم يتم التحكم في مسارها  ،فكانت أزمة
سياسية وأزمة إنسانية  ،بحيث تصاعدت إلى مستويات عليا من العنف المسلح  ،مما استدعى اهتمام
المجتمع الدولي واإلقليمي والعربي ،تحركت على إثره األمم المتحدة وجامعة الدول العربية واإلتحاد
اإلفريقي و منظمة المؤتمر اإلسالمي و اإلتحاد األوروبي و مجلس حقوق اإلنسان  ،ثم استتبعه اجتماع
لمجلس األمن الدولي لمناقشة خطورة األحداث في ليبيا و تفاقم القمع الذي تمارسه السلطات على
المدنيين المطالبين بالتغيير.
ولقد تمخض عن التحرك على مستوى مجلس األمن الدولي اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق
األمم المتحدة  ،من أجل مواجهة أزمة إنسانية داخلية  ،وتقديم الحماية للمدنيين الليبيين  ،ورفع المعاناة
عنهم ،وأصدر مجلس األمن القرارين رقم  2791و  2793اللذين يتضمنان استعمال القوة و التدابير
المزمع اتخاذها من قبل المجتمع الدولي لمواجهة هذه األحداث  ،وتفعيل لمسؤولية الحماية من قبل األمم
المتحدة  ،وأدى هذا التدخل الدولي ألغراض إنسانية إلى إنهاء حكم نظام القذافي بالقوة.
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 1.1مشكلة الدراسة
واقع العالقات الدولية المعقد لمرحلة ما بعد الحرب الباردة  ،وما واكب ذلك من تداعيات من
اعتالء دول المنظومة الرأسمالية قمة الهرم الدولي  ،فجملة المتغيرات الدولية أثرت على زيادة االهتمام
من جانب المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بحقوق اإلنسان  ،التي أُنتهكت على نحو صارخ
بسبب األزمات السياسية التي عصفت بالنظام السياسي الدولي  ،مما أدى الى اعادة تفعيل مفهوم التدخل
الدولي اإلنساني الذي طرح نفسه وبصورة أكثر إلحاحا عن أي فترة زمنية مضت باعتباره الوسيلة المثلى
لضمان احترام حقوق اإلنسان  ،ولذلك تتطلب هذه الظاهرة البحث والدراسة على نحو يتسم بالموضوعية
والتحليل الدقيق  ،ومن أجل الوصول إلى الهدف من البحث محل الدراسة يمكن تحديد المشكلة في
التساؤل الرئيسي التالي:
ما مدى تأثير المتغيرات الدولية على إعمال التدخل الدولي اإلنساني كآلية لحماية حقوق اإلنسان
ضمن النظام الدولي الجديد و إلى أي مدى حقق التدخل اإلنساني أهدافه في الحالة الليبية؟
وهذا التساؤل الرئيسي يقودنا إلى جملة من األسئلة الفرعية األتية:
 -2ما هي أهم التحوالت والمتغيرات التي طرأت على النظام الدولي ما بعد الحرب الباردة والتي شكلت
مجموع تحديات جديدة طرأت على مفاهيم حقوق اإلنسان ؟
 -1ما طبيعة المرتكزات النظرية والقانونية التي تأسس عليها مفهوم التدخل اإلنساني ؟
 -3ما هي أبعاد التدخل اإلنساني وما مدى تأثيرها على سيادة الدولة الوطنية ؟
 -4هل يمكن الوصول إلى أن التدخل اإلنساني قد أصبح قاعدة شرعية مقبولة لدى أعضاء المجموعة
الدولية ؟
 -5هل يعتبر التدخل اإلنساني آلية جديدة لتطويع قواعد القانون الدولي لتتوافق مع واقع توزيع القدرات
في النظام الدولي الجديد ؟
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 -2من هي الجهة المخولة بإعمال التدخل اإلنساني ؟
 -9ما هو مدى فاعلية مساهمة التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا في انجاز مهمة الحماية وارساء
االستقرار واألمن وبناء الدولة الليبية الجديدة ؟

 1.1فرضيات الدراسة
تسعى الدراسة للتحقق من مدى صحة الفروض التالية:
 -2وجود عالقة طدردية بين المتغيرات التي رافقت النظام الدولي وزيادة التدخل الدولي اإلنساني.
 -1وجود عالقة ارتباط بين انتهاكات حقوق اإلنسان في دولة ما واحتمال التدخل الدولي اإلنساني
واالنتقاص من سيادة تلك الدولة.
 -3تعمل االعتبارات اإلستراتيجية واألخالقية كتوجهين مؤثرين في مخرجات سياسة التدخل اإلنساني.
 -4التدخل اإلنساني وفق شروط ومعايير محددة أداة فعالة في تحقيق حماية حقوق اإلنسان.
 -5التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا كشف عن حقيقة األبعاد التوسعية الغربية والسعي نحو السيطرة
على منابع النفط والثروة.

 1.2أهداف الدراسة
تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية :
 -2تحليل وفهم طبيعة العالقة بين المتغيرات والتحوالت الدولية من جهة ومفهوم التدخل الدولي اإلنساني
من جهة أخرى.
 -1تسليط الضوء على ظاهرة التدخل اإلنساني من حيث المفهوم والتطور واألشكال واآلليات.
 -3استخالص مدى تأثير التدخل اإلنساني على سيادة الدول.
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 -4بيان مشروعية وضوابط التدخل الدولي اإلنساني ألجل حماية حقوق اإلنسان في ضوء أحكام القانون
الدولي.
 -5التعرف على األسس القانونية للتدخل الدولي اإلنساني في ليبيا بذريعة إنسانية.
 -2استعراض الدوافع المباشرة والغير مباشرة للتدخل اإلنساني في ليبيا.
 -9تحليل تداعيات التدخل اإلنساني في ليبيا في ضوء الممارسة الدولية للتدخالت اإلنسانية األخرى.

 1.1أهمية الد ارسة
تنبع أهمية هذه الدراسة كونها تدخل في صميم دراسات العالقات الدولية حيث تناقش التدخل
الدولي اإلنساني وتسلط الضوء على الحالة الليبية  ،وترجع أهمية الدراسة لعدد من االعتبارات أهمها:
 -2في حدود اطالعنا وعلمنا ال توجد دراسات سابقة تناولت موضوع التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا
 ، 1122ورغبتنا في البحث نابعة من إحساسنا بضرورة الفهم الجيد لتداعيات هذا الموضوع.
 -1التصاعد الحاد الراهن لظاهرة األزمات الداخلية في الدول العربية وتأثيرها المباشر على االستقرار
الدولي واإلقليمي والمحلي  ،وما يترتب عليها من المسئولية اإلنسانية والقانونية الملقاة على عاتق
النظام الدولي إزاءها.
 -3الجدل السياسي والقانوني المتزايد حول حقيقة مفهوم التدخل اإلنساني وما يطرحه من إشكاليات.
 -4الرغبة في التعمق في األسباب الحقيقية للتدخل الدولي ألغراض إنسانية في ليبيا  ،وابراز أثاره.

 1.2منهجية الدراسة
استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي  ،ألنه األكثر شيوعا و استخداما ومالئمة
في دراسة القضايا والظواهر ذات البعد اإلنساني  ،وباعتباره منهجا مناسبا للقيام بالوصف التحليلي
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المنظم ،ومن خالله يتم دراسة أبعاد وجوانب ظاهرة التدخل الدولي اإلنساني عن طريق جمع المعلومات ،
بما يمكن من تحليلها ومعرفة أسبابها والعوامل التي تتحكم فيها واستخالص نتائجها المستقبلية  ،معتمدة
على تفسير البنود المتعلقة بحقوق اإلنسان حسب رؤية المواثيق الدولية  ،وتحليل مقومات هذا المفهوم ،
وأهميته  ،وعناصره المرتبطة به  ،كالتدخل وتضاربه مع إحدى مبادئ القانون الدولي األساسية وهي
السيادة  ،واألسباب والظروف التي يسمح بها بالتدخل  ،وتحليل المواثيق الدولية المتعلقة بالتدخل
اإلنساني  ،والق اررات الرسمية الصادرة عن مجلس األمن بشأن التدخل اإلنساني بصورة عامة وعلى وجه
التحديد تلك الصادرة بشأن التدخل اإلنساني في ليبيا.
ويتضمن المنهج الوصفي التحليلي أساليب ومناهج فرعية من بينها دراسة الحالة  ،التي على
أساسها يتم اختيار حالة معينة  ،يقوم الباحث بتوظيفها والتعمق بدراستها  ،وقد كانت ليبيا نموذجا شهد
عملية التدخل الدولي اإلنساني من خالل االستخدام القسري للقوة عام  ، 1122ولذلك يقوم المنهج على
تحليل هذه الحالة محل البحث بشكل عميق  ،والوقوف على أبعادها وأطرافها  ،وتناول المتغيرات
المرتبطة بها مما يؤدي إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية.
واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي ولم يك القصد منه سرد الوقائع التاريخية  ،إنما تم التركيز
على الجانب التحليلي والتفسيري فيما يتعلق بتطور مفاهيم حقوق اإلنسان  ،والتدخل اإلنساني  ،والسيادة،
والجذور التاريخية لألزمة الليبية من حيث نشأتها وتطورها  ،بحيث يتم وضعها في سياقها ودراستها ومن
ثم التوصل إلى نتائج علمية تساعد الباحث في فهم الحاضر على ضوء استدعاء الماضي.
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 1.1مصطلحات الدراسة
التدخل اإلنساني :
ورد في األدبيات السياسية بأن التدخل هو ممارسة سلطة عامة من جانب دولة على أراضي
دولة أخرى من دون موافقة هذه األخيرة  ،وهو تعريف ال يغطي اإلشكاالت التي تثار حول المفهوم كما
أنه يحصر عملية القيام بمهمة التدخل في دولة واحدة في الوقت الذي يمكن أن تتم فيه العملية عن
طريق مجموعة دولية تحت غطاء األمم المتحدة أو مجموعة إقليمية كحلف الناتو مثال.
وفي محاولة منه إلضفاء نوع من اإلحاطة بالمفهوم  ،قام ر.ج فينيست بتعريف التدخل على أنه
"األعمال التي تقوم بها دولة ما أو مجموعة في إطار دولة ما  ،أو مجموعة من الدول ،أو منظمة دولية
تقوم بالتدخل بشكل قسري في الشؤون الداخلية لدولة أخرى  ،وهذا التدخل هو عمل منفرد له بداية ونهاية
وهو موجه ضد الكيان السلطوي للدولة المستهدفة بالتدخل  ،وليس بالضرورة أن يكون هذا العمل قانونيا
أو غير قانوني  ،ولكنه ينتهك فعال النموذج التقليدي للعالقات الدولية" ( بيليس ،وسميث  1114 ،ص.) 827

وكذلك ديفيد شيفير يحدد مفهوم التدخل اإلنساني بأنه" الحالة التي تستخدم فيها الدولة بطريقة منفردة القوة
العسكرية للتدخل في دولة أخرى بغرض حماية جماعات من السكان األصليين مما يهدد حياتهم أو يهدد
حقوقهم اإلنسانية والتي ترتكبها الحكومة المحلية أو تشترك بها" ( أبو العال ،1115 ،ص.)223
إن أنصار هذا االتجاه يرون في التدخل اإلنساني أنه رد فعل مالزم لالنتهاك الصارخ لحقوق
اإلنسان ومن ثمة فقد أجاز هذا الفريق استخدام القوة وشن الحرب دفاعا عن حقوق اإلنسان والحريات
األساسية التي قد تتعرض النتهاكات جسيمة  ،كما في حاالت التطهير العرقي والقتل الجماعي واإلبادة
الجماعية" ( الرشيدي ،1113 ،ص.)152-151
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حقوق اإلنسان:
هي مجموعة االحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم األشخاص  ،وفي أي
مجتمع  ،ودون أي تميز بينهم في هذا الخصوص سواء العتبارات الجنس  ،أو النوع أو اللون  ،أو
العقيدة السياسية  ،أو األصل الوطني ،أو ألي اعتبار أخر  ،ومن الصعوبة وضع تعريف شامل ودقيق
لمصطلح "حقوق اإلنسان" ،إذ أن مفهوم الحق قد يختلف باختالف الزمان والمكان  ،الحق لغة يعني
االستقامة والثبوت  ،أما المعنى االصطالحي للحق  ،فهو محل تعريفات فقهية مختلفة  ،فأصحاب
النظرية اإلرادية يرون أن" :الحق هو سلطة اإلرادة ويمارس صاحب الحق هذه السلطة على جميع
األشياء المادية المشكلة لموضوع الحق" ،وأما أصحاب نظرية المصلحة فيرون أن "الحق مصلحة يحميها
القانون"(الرشيدي ، 2..1 ،ص.) 15

ومن خالل التعاريف الفقهية يمكن دراسة حقوق اإلنسان من منظورين :األول يتمثل في صاحب
الحق وموضوعه  ،أما الثاني فيتعلق بالحماية القانونية لهذه الحقوق  ،ومن خالل هذين المنظورين يمكن
القول بأن :حقوق اإلنسان هي تلك المراكز التي يتمتع بها اإلنسان بطبيعته ككائن بشري والجديرة
بالحماية القانونية  ،ونظ ار القتران الحق بالحماية القانونية  ،فإن حقوق اإلنسان قد ارتبطت بالقانون
الدولي  ،مما يعني اقتناع المجتمع الدولي بأهميتها وااللتزام بحمايتها لذلك ظهر مفهوم القانون الدولي
لحقوق اإلنسان.

النظام الدولي :
قد اجتهد علماء السياسة كغيرهم في مختلف التخصصات في سبيل التعريف بفكرة النظام على
المستوى الدولي ،فقد عرفه "ولتز" بأنه عبارة عن مجموعة من الوحدات التي تتفاعل فيما بينها ،فمن
ن احية يتكون النظام من هيكل أو بنيان ويتكون من ناحية أخرى من وحدات تتفاعل معها ،ولعل "ستانلي
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هوفمان " أكثر تحديدا في رؤيته للنظام الدولي ،فهو يرى أنه عبارة عن نمط للعالقات بين الوحدات
األساسية الدولية ،ويتحدد هذا النمط بطريق بنيان أو هيكل العالم  ،وقد يط أر تغيرات على النظام مردها
التطور التكنولوجي أو التغير في األهداف الرئيسية لوحدات النظام أو نتيجة التغير في نمط وشكل
الصراع بين مختلف الوحدات المشكلة للنظام .أما "مارتن كابلن " فقد عرفه بأنه وجود مجموعة من
القواعد والقيم والمعايير المترابطة التي تحكم عمل العالقات بين الدول ،وتحدد مظاهر االنتظام والخلل
فيها خالل فترة معينة من الزمن  ،وقريبا من هذا التعريف ما ذهب إليه "كينث ولتز " ويذهب موريس
إيست وآخرون إلى أن النظام الدولي "يمثل أنماط التفاعالت والعالقات بين العوامل السياسية ذات
الطبيعة األرضية  -الدول  -خالل وقت محدد" ( سعيد ،2789 ،ص.) 29

ويقصد بالنظام الدولي مجموعة الوحدات السياسية  -سواء على مستوى الدولة أو ما هو أصغر
أو أكبر -التي تتفاعل فيما بينها بصورة منتظمة ومتكررة لتصل إلى مرحلة االعتماد المتبادل مما يجعل
هذه الوحدات تعمل كأجزاء متكاملة في نسق معين  ،وبالتالي فإن النظام الدولي يمثل حجم التفاعالت
التي تقوم بها الدول والمنظمات الدولية والعوامل دون القومية مثل حركات التحرير والعوامل عبر القومية
مثل الشركات المتعددة الجنسية وغيرها ( جابر ،1111،ص.) 34

السيادة :
السيادة صفة للسلطة  ،والسلطة ذات السيادة تشكل إلى جانب اإلقليم والسكان أركان الدولة ،
وال يمكن أن تكتمل الشخصية القانونية للدولة إال بتوافر هذه األركان الثالثة  ،واذا كانت السيادة إحدى
أهم خصائص وسمات الدولة الحديثة  ،فإن من يملك السيادة هم األفراد وفقا لنظرية سيادة الشعب  ،أو
األمة بوصفها مجموع األفراد وفقا لنظرية سيادة األمة.
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وللسيادة مظهران :داخلي (السيادة في الدولة) وخارجي (سيادة الدولة) ويتمثل المظهر الداخلي
بأن سلطة الدولة على إقليمها شاملة وسامية  ،ال تستطيع أي سلطة أخرى أن تعلو عليها في فرض
إرادتها على األفراد والهيئات داخل حدودها  ،أو في تنظيم شؤون إقليمها  ،فللدولة وحدها الحق الحصري
في مباشرة كل االختصاصات المتصلة بوجودها كدولة  ،وتمتع الدولة بالسيادة الداخلية  ،يبرر احتكارها
ألدوات القوة الالزمة لتمكينها من القيام بوظائفها في إدارة الشأن العام  ،والقضاء  ،ال يوجد أعلى منها،
أو حتى مساو لها ،في التنظيمات األخرى ذات الطابع االجتماعي أو السياسي داخل الدولة ( أبو خزام،
 ،1111ص.)221-222

أما المظهر الخارجي للسيادة يتميز بمجموعة من الخصائص ،فهي أصلية غير مشتقة من
سلطة أخرى  ،وهي مستمرة ودائمة رغم تغير أشخاص الحكم  ،وفي عدم خضوع الدولة ألية دولة أو
سلطة أجنبية أخرى ،بحيث تتمتع الدولة بالسلطة العليا عبر حدودها بما يؤمن استقاللها الكامل في
مواجهة الدول األخرى ويجعلها على قدم المساواة ( باسيل  ،1112،ص.)12

إن السيادة بوصفها سلطة عليا ،ال يعني بأي حال أن هذه السلطة مطلقة وال تتعارض مع
خضوعها لمبدأ سيادة القانون ،وال يبرر للدولة عدم احترام الحقوق ،والحريات ،أو التدخل في مصالح
الدول األخرى ،وهذا يعني أن مفهوم السيادة يجب التعامل معه بحذر شديد ،ويجب أن تتم ممارسته
بدقة ،فهو قد يفتح باب االستبداد والطغيان ،وقد يسمح للدول األخرى بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة.

 8 .1الدراسات السابقة
 -دراسة محمد يعقوب عبد الرحمن،التدخل اإلنساني في العالقات الدولية ،مركز اإلمارات للدراسات

والبحوث اإلستراتيجية ،اإلمارات العربية المتحدة ،أبو ظبي.2004 ،

وتتضمن دراسة نظرية لظاهرة التدخل اإلنساني ،والحاالت التاريخية التي تمت في العالقات
الدولية ،ودراسة مسألة التدخل اإلنساني في القانون الدولي ومدى مشروعية هذا التدخل .وكذلك تطور
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هذه المسألة بعد انتهاء الحرب الباردة والجوانب التي وصلت إليها ،وتنتهي الدراسة بدراسة ثالث حاالت
تطبيقية من التدخل اإلنساني تمت في العراق والصومال وكوسوفو ،تبين التوظيف السياسي لنظرية
التدخل اإلنساني في العالقات الدولية المعاصرة ومدى قانونيتها والفائدة المرجوة منها.
وتميز الدراسة بين اتجاهين ،األول يربط مفهوم التدخل اإلنساني باالنتهاك الصارخ والمنظم
لحقوق اإلنسان ،ومن ثم يمكن استخدام القوة المسلحة للدفاع عن حقوق اإلنسان األساسية التي تتعرض
النتهاكات صارخة كما في حاالت اإلبادة الجماعية والتطهير العرقي .أما الثاني فيربط بين مفهوم التدخل
اإلنساني وحماية رعايا الدول المتدخلة ،بوصفه حالة من حاالت الدفاع الشرعي عن النفس.
ويشير إلى أن للتدخل اإلنساني أشكاال مختلفة تندرج من الوسائل السلمية إلى الوسائل العسكرية
من أجل وقف المعاناة اإلنسانية ،سواء كانت ناتجة من كوارث طبيعية أو كوارث إنسانية ،ويخلص
الباحث أن التدخل اإلنساني لكي يكون شرعيا يجب أن ُينفذ من خالل عمليات األمن الجماعي وفقا
لميثاق األمم المتحدة فقط .
 دراسة عبد الرحمن عبد العال خليفة ،مبدأ التدخل اإلنساني في ضوء التغير في هيكل النظامالدولي ،رسالة دكتوراة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة.1008 ،
وهى دراسة تنطلق من النقاط الهامة المرتبطة بمفهومي التدخل اإلنساني وهيكل النظام الدولي،
وترصد الدراسة االتجاهات الرافضة والمتحفظة على مبدأ التدخل اإلنساني  ،وترى أن هناك تحول جذري
في معايير مشروعية التدخل اإلنساني سواء لدى البلدان المتدخلة أو البلدان المؤيدة لها في فترة ما بعد
الحرب الباردة مقارنة بما قبلها ،و أن هناك إذعان قسري للتدخالت اإلنسانية من جانب البلدان المستهدفة
في فترة ما بعد الحرب الباردة خالفا للرفض المطلق لها قبل ذلك .وانه بدأت تثور قضية تنازع الموافقة
في بعض حاالت التدخل اإلنساني كنتيجة لتفجر أزمة الدولة في بلدان الجنوب ،في صورة انهيارات
للدول وحروب أهلية وغيرها .كحالتي الصومال ورواندا  ،وأما من حيث أنماط االستخدام القسري للقوة في
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حاالت التدخل اإلنساني فقد اتسمت التدخالت خالل الحرب الباردة باالستخدام القسري المباشر للقوة من
جانب البلدان المتدخلة ،بينما تميزت تطبيقات التدخل في مرحلة ما بعد الحرب الباردة بالتدرج في التهديد
باستخدام أو االستخدام القسري للقوة ضد البلدان المستهدفة وان كان مستويات التدرج قد اختلفت من حالة
إلى أخرى.
 دراسة عماد جاد "،التدخل الدولي بين االعتبارات اإلنسانية واألبعاد السياسية" مركز الدراساتالسياسية واإلستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1001 ،
وهي دراسة قدمها من خالل كتابه "التدخل الدولي بين االعتبارات اإلنسانية واألبعاد السياسية"
فقد قدم فيها دراسات تحليلية للحاالت التي تلت انتهاء الحرب الباردة بين القطبين الغربي والشرقي ،
نتيجة لتزايد الجدل القانوني واإلنساني والسياسي ،واعتبر العراق حالة تجاوزت فيها الدول صالحيات
التفويض الدولي العام.
أما البوسنة فاعتبرت حالة التسدوية فيهدا انفراديدة ،وكوسدوفو كدان التددخل دون التفدويض مدن األمدم
المتحدددة ،والشيشددان كددان دور المجتمددع الدددولي يتصددف باإلحجددام عددن التدددخل .ووضددح الباحددث أن القددوى
العظم ددى تتالع ددب بمل ددف حق ددوق اإلنس ددان وتس ددخره لخدم ددة مص ددالحها ويؤك ددد عل ددى أهمي ددة ض ددبط الت دددخل
اإلنساني بما يؤدي إلى ترقية الجانب اإلنساني ،واعتبر الباحدث طبيعدة أشدكال الصدراع فدي النظدام الددولي
تعددود أساسددا إلددى الطريددق التددي انتهددت بهددا الحددرب البدداردة  ،حيددث تهدداوى عبرهددا النظددام الدددولي الددذي تددم
وضددعه فددي نهايددة الحددرب الثانيددة بفعددل االنهيددار الددداخلي ألحددد قطبيدده ،أي دون حددرب شدداملة فددي النظددام،
على غرار ما كان يحدث ،ومن ثم اعتبرها المرة األولى في تاريخ العالقات الدولية التدي ينتهدي فيهدا نظدام
دولددي قددائم دون حددرب تطدديح بمؤسسدداته ممددا أتدداح الفرصددة للمعسددكر اآلخددر بددأن ينفددرد فددي رسددم السياسددات
التي تتالءم ومصالحه.
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 د ارسة مسئولية الحماية ،تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول.1001،أنشددأت الحكوم ددة الكندي ددة لجن ددة مس ددتقلة معين ددة بد ارس ددة مس ددألة الت دددخل ألغددراض الحماي ددة البشددرية
ومعاييرهددا ومراحلهددا ،وأصدددرت تقريد ار فددي ديسددمبر1112م ،رأت فيدده أن هندداك فرصددة حقيقيدة لقيددام مجلددس
األمن بعمل مشترك ألغراض الحماية البشدرية  ،ويتوافدق ذلدك مدع الفهدم الحدديث لسديادة الددول التدي كاندت
عائقددا أمددام التدددخل ألغ دراض الحمايددة البش درية ،والتددي كانددت مبددر ار أيضددا لتوسدديع مبدددأ الدددفاع عددن الددنفس
ليشددمل الحددق فددي شددن غددارات عقابيددة علددى بلدددان مجدداورة أبدددت رفضددها السددتخدام أ ارضدديها لقصددف دولددة
أخ ددرى  ،إن مفهدددوم السددديادة كمسدددئولية تنطدددوي علدددى مس ددئولية ال دددول المعني ددة ف ددي حمايد ددة أمدددن وسدددالمة
المواطنين ،واحترام كرامة كل المواطنين الموجودين في الدولة وحقوقهم السياسية بجاندب المسدئولية الدوليدة
الواقعة على الدولدة المنتهكدة لحقدوق اإلنسدان والتدي غالبدا تكدون مدن الددول الموقعدة علدى العهدود والمواثيدق
الدولية لحقوق اإلنسان.
ويبين التقرير أن هناك عائقا يقف أمام التدخل ألغراض الحماية البشرية تمثل في الخلط بين
مفهومي الحق في التدخل ،والتدخل اإلنساني ،لكن مفهوم مسئولية الحماية وهو المفهوم الذي يحظى
بقبول واسع بدأ في التوسع كعنصر أساسي في مسألة التدخل ألغراض الحماية البشرية  ،فهو من جهة
ال يشكل مبر ار للتدخل في شئون الدول األخرى  ،ذلك ألن المسئولية في هذا الصدد تقع على عاتق
الدول المعنية والتي يتأثر سكانها تأث ار مباشر بالمشكلة ،وفى الوقت نفسه يمكن أن يردع الدول عن
ارتكاب انتهاكات ضد حقوق اإلنسان نتيجة وجود مسئولية ثانوية تقع على عاتق مجتمع الدول.

 9 .1تعقيب على الدراسات السابقة
من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة ،تبين أنها ذات قيمة علمية ،وتناولت موضوع التدخل اإلنساني
بشكل عام ،وقد ركزت على التطور التاريخي للظاهرة  ،ووجد الباحث أن هناك ضرورة ملحة لدراسة
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ماهية التدخل الدولي اإلنساني من خالل النظريات السياسية المفسرة له ،والتركيز على المتغيرات الدولية
وأثرها على التدخل اإلنساني ،وحقوق اإلنسان ،وسيادة الدولة ووظائفها الداخلية والخارجية ،والجدل الدائر
حول مشروعية التدخل اإلنساني مابين مؤيد ومعارض له  ،ودراسة بعض التطبيقات الدولية للتدخالت
اإلنسانية المتذرعة باعتبارات إنسانية ولكنها حقيقة ترنو إلى تحقيق مصالح سياسية واستراتيجية وهو ما
سوف يتضح في النموذج الليبي.

 10 .1تقسيمات الدراسة
تحتوي هذه الدراسة على أربعة فصول رئيسية والنتائج والتوصيات ،وهي الفصل األول بعنوان
اإلطار العام للدراسة ،ويشتمل على المقدمة ،مشكلة الدراسة وتساؤالتها ،وأهدافها  ،وأهميتها  ،و فرضيات
الدراسة ،والمناهج العلمية المتبعة في إعدادها  ،ومصطلحاتها  ،والدراسات السابقة  ،وتقسيمات الدراسة.
ويناقش الفصل الثاني طبيعة التغيير في النظام الدولي وتأثيره على حقوق اإلنسان ،فيعرض
المبحث األول منه مفهوم وهيكل النظام الدولي ما بعد الحرب الباردة  ،وعالج المبحث الثاني أهم
التحوالت والتحديات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة  ،وأما المبحث الثالث فركز على موضوع
حقوق اإلنسان في ظل التحوالت الدولية.
وتطرق الفصل الثالث إلى التدخل الدولي اإلنساني من حيث المفهوم واالشكالية والممارسة ،
وقد خصصنا المبحث األول لدراسة ماهية التدخل اإلنساني وأهم المفاهيم التي وضعت له  ،والمبحث
الثاني يتناول التأصيل النظري للتدخل الدولي اإلنساني  ،وخصص المبحث الثالث للتدخل الدولي
اإلنساني واشكالية السيادة الوطنية  ،وجاء المبحث الرابع للبحث في مشروعية التدخل الدولي اإلنساني
والمعايير الموضوعة لضبطه  ،وتطرق المبحث الخامس للممارسة الدولية للتدخل اإلنساني ما بعد الحرب
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الباردة من خالل بعض النماذج لحاالت تدخلية وناقش ايضا إشكالية االزدواجية واالنتقائية في التدخل
الدولي اإلنساني.
وبالنسبة للفصل الرابع كان عبارة عن دراسة حالة التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا وقد تضمن
أربعة مباحث ،حيث تطرق المبحث األول لخلفيات ومسار األزمة الليبية ،وتناول المبحث الثاني األسس
القانونية التي استند عليها التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا ،بينما جاء المبحث الثالث لتحليل الدوافع
واألسباب المحركة للسلوك اإلقليمي والدولي تجاه التدخل اإلنساني في ليبيا  ،ودرس المبحث الرابع
مستقبل التدخل الدولي في ليبيا ومدى فاعليته.
واختتمت الدراسة باستخالص للنتائج والتوصيات المترتبة على الدراسة.
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رف ل رثان
طعاع ردغاو يف رنظا را ر تأثوه عوى حقةق
نسان


املبحث األول :مفهوم وهيكل النظام الدولي ما بعد احلرب الباردة



املبحث الثاني :التحوالت والتحديات الدولية يف مرحلة ما بعد
احلرب الباردة



املبحث الثالث :حدقوق اإلنسان يف ظل التحوالت الدولية

الفصل الثاني
طبيعة التغيير في النظام الدولي وتأثيره على حقوق اإلنسان.
شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة تغييرات كبيرة في النظام الدولي سواء في بنيته وتحوله من
نظام ثنائي القطبية إلى نظام أحادي القطبية أو في مصادر تهديد السلم واألمن الدوليين ،حيث برزت
مصادر جديدة وغير تقليدية مثل انتشار ظاهرة الحروب داخل الدول مقابل تراجع الحروب بين الدول،
كذلك تصاعد انتهاكات حقوق اإلنسان كأحد نتائج الحروب داخل الدول  ،ونتيجة لهذه االنتهاكات
وتصاعد خطر اإلرهاب الدولي خاصة بعد أحداث 22سبتمبر عام  1112في الواليات المتحدة
األمريكية ،شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة تزايد ظاهرة التدخل الدولي اإلنساني في العديد من المناطق.

 1.1المبحث األول :مفهوم وهيكل النظام الدولي ما بعد الحرب الباردة
من الضروري اإلشارة في هذا المبحث إلى أن طبيعة الموضوع ومحتوى اإلشكالية والتي تتعلق
بمسألة التدخل الدولي اإلنساني ،يتطلب إطا ار مفهوميا لعنصر البنية العامة للنظام الدولي  ،الذي يعتبر
المجال الكلي الذي تنشط فيه الفواعل الدولية وغير الدولية فيصبح من الضروري التعرف على طبيعة
البنية الدولية وعلى جملة التغيرات والتحوالت الدولية العميقة والهيكلية  ،وأثرها على مسألة حقوق اإلنسان
في مرحلة ما بعد الحرب الباردة .

 1.1.1مفهوم النظام الدولي
لقد وجدت الجذور التاريخية لمصطلح النظام في الكتابات الفلسفية السياسية واالجتماعية منذ
القدم  ،فقد حاول كل من أفالطون و أرسطو بتأملهما في الكون  ،صياغة مفهوم للمجتمع الدولي بدراسة
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التاريخ اإلنساني وفهم طبيعة التاريخ العالمي .كما تطرق هوبز في الفصل الثاني عشر من كتابه التنين
عام  2252للنظم .ويعد مصطلح "النظام" من أكثر المصطلحات استخداما في شتى المعارف والعلوم،
وخاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ،نمت المناهج التنسيقية والرؤى النظمية ،في النظر إلى
مختلف الظواهر الطبيعية والبشرية  ،وقد اجتهد علماء السياسة في سبيل التعريف بفكرة النظام على
المستوى الدولي حيث:
عرف "موريس ايست" النظام الدولي " :أنه يمثل أنماط التفاعالت والعالقات بين الفواعل ذات
الطبيعة األرضية ( الدول) التي تتواجد خالل وقت محدد" (سعيد ، 2789 ،ص)29

وهذا التعريف متأثر بالتصور الذي يجعل التفاعالت بين الدول فقط ،ويعتبر الدولة هي الفاعل األساسي
في العالقات الدولية.
وعرفه "كينيث ولتز" أنه" :عبارة عن مجموعة من الوحدات التي تتفاعل فيما بينها ،فمن ناحية
يتكون النظام من هيكل أو بنيان ،ويتكون من ناحية أخرى من وحدات تتفاعل معها".
أما "مارتن كابلن" فقد عرفه بأنه " :وجود مجموعة من القواعد والقيم والمعايير المترابطة التي
تحكم عمل العالقات بين الدول ،وتحدد مظاهر االنتظام والخلل فيها خالل فترة معينة من الزمن".
ويعرفه "أناتول ربابورت"" :أنه المجموع الذي يعمل ككل نتيجة االعتماد المتبادل بين األجزاء"
(ديفورتي  ،وبالستغراف  ،2785 ،ص .)77فهو كل قائم على تفاعل أجزاء في عالقة أساسها االنسجام.
ولعل "ستانلي هوفمان" أكثر تحديدا في رؤيته للنظام الدولي  ،فهو يرى أنه " :عبارة عن نمط
للعالقات بين الوحدات األساسية الدولية ،ويتحدد هذا النمط بطريق بنيان أو هيكل العالم ،وقد تط أر
تغيرات على النظام مردها التطور التكنولوجي أو التغير في األهداف الرئيسية لوحدات النظام أو نتيجة
التغير في نمط وشكل الصراع بين مختلف الوحدات المشكلة للنظام".
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أما "غابريإل ألموند" فيعرف النظام بأنه ":ذلك النظام من التفاعالت الموجودة في كل المجتمعات
المستقبلية ،يقوم بوظيفة تحقيق التكامل والتكيف داخليا وخارجيا من خالل استعمال أو التهديد باستعمال
ره  ،وان كانت شرعية هذا اإلكراه تتباين من درجة ألخرى" ( ديفورتي  ،وبالستغراف،2785 ،
قدر من اإلك ا

ص .)218فالنظام لدى غابريال يحدد في إطار تفاعل في مستويات مختلفة تحدد بقواعد قيمية وقهرية
تعمل على بقاء النظام واستم ارره.
ويعرف الدكتور إسماعيل صبري مقلد النظام الدولي بأنه الذي يعكس نمط العالقة التي تنشأ في
صورة أو أخرى بين مجموعات الوحدات األساسية الفاعلة في السياسة الدولية وتتسع القدرة االستيعابية
لهذه العالقة لتشمل كافة األهداف التي تسعى تلك الوحدات لبلوغها بمختلف الوسائل واإلمكانات المتاحة
لها ( مقلد ،1112 ،ص .)28

والبعض ينظر إلى النظام بطريقة أكثر تعقيدا من مجرد وجود تفاعال بين الدول القومية على
أساس وجود فواعل أخرى يمكن أن تؤدي دورها في هذا النظام كالشركات المتعددة الجنسية مثال ،
وبعض المنظمات الوظيفية واالتحادات الدولية وغيرها ( سعيد ، 2789 ،ص.)12
والنظام الدولي يحتوي على أنظمة إقليمية وأنظمة فرعية تتأثر يبعضها البعض هذا من جهة ،
وتؤثر على كل ما يحدث داخله من تفاعالت وذلك إما بدعم استقرار أو اإلخالل بتوازنه من جهة أخرى
( مقلد ،1112،ص.)77-78

ومن خالل استعراض العديد من تعريفات النظام الدولي يمكن القول أنه ثمة أساسين يدور
حولهما تعريف النظام الدولي (:أحمد  ،و زبارة  ،2787 ،ص)13

 -1عناصر أو وحدات يتكون منها النظام له القدرة على التأثير على المستوى الدولي ،فطبيعة التفاعل
في بنية النظام الدولي تحدد بمجموعة فواعل تقوم على الوحدات السياسية أي الدول والفواعل الدولية
األخرى التي تعتبر امتدادا لها ،حيث ال يمكن اختزال هذه البنية في فاعل واحد واقصاء فواعل أخرى ،
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والتعدد في الفواعل الدولية يعني االختالف في المنطلقات واألهداف ،حيث يمكن التساؤل حول طبيعة
التفاعل هي تعاونية أم صراعية بين الفواعل الدولية المختلفة .
 -1أن هذه الوحدات بحكم أنها متوافقة تدخل في تفاعالت بدرجة وانتظام كافيين للحديث عن تحديد
أشكال وأنماط التفاعالت الدولية ،حيث أن فهم سلوك فاعل -الدولة -مثال يمكن من خالله فهم سلوك
باقي الدول ،في ظل اعتبار الدولة فاعال عقالنيا.
يمثل النظام الدولي أكثر دوائر العالقات الدولية اتساعا وشموال ،باعتباره الدائرة التي تضم
بداخلها كل األدوار واألنشطة والتفاعالت التي تحدث على المسرح السياسي الدولي ،وهنالك غياب إجماع
حول تحديد مفهوم النظام الدولي في ظل االختالف في تحديد طبيعة ونمط التفاعل من جهة وفي تحديد
مختلف الفواعل من جهة أخرى .

 1.1 .1مراحل تطور النظام الدولي
مر النظام الدولي بالعديد من المراحل  ،ويمكن إيجازها:
المرحلة األولى :وهي التي هيمنت على العالقات الدولية منذ انعقاد معاهدة ويستفاليا في عام 2248م،
والتي أنهت الحروب الدينية في أوروبا ،واستمرت حتى الحرب العالمية الثانية ،وقامت على التعددية
القطبية ،وكانت أوروبا هي مركز الثقل في ذلك النظام.
المرحلة الثانية :وهي الممتدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى عام  ،2787سيطرت فيه قوتان
أساسيتان متنافستان هما الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي ،ودخلتا في صراع حاد على السيطرة على
العالم ،وتمثلت بظهور عالم ثنائي القطبية وهي التي عرفت بمرحلة الحرب الباردة.
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المرحلة الثالثة :بدأت مع نهاية الحرب الباردة وما تزال مستمرة حتى الوقت الراهن ،وقد شهدت إنهيار
القطبية الثنائية ،وبقاء الواليات المتحدة لوحدها على قمة النظام الدولي ،حيث أعلن الرئيس جورج بوش
األب الذي عاصر بداية المرحلة أن نظاما عالميا جديدا قد بدأ.

 1.1.1النظام الدولي الجديد
النظام الدولي الجديد بدأت بوادره األولى تظهر مع منتصف ثمانينات القرن العشرين اثر بروز
التغيرات في معادلة توازن العالقات الدولية ،فتعود فكرة النظام الدولي الجديد إلى رئيس االتحاد السوفيتي
السابق “غورباتشوف” إبان مرحلة ( البيروسترويكا ) في االتحاد السوفيتي السابق  ،2787وهو أول من
أطلقه وحدد مضمونه المتمثل في االنتقال من مرحلة الصراع اإليديولوجي إلى مرحلة التعايش القائم على
التعاون بين المعسكرين الشرقي والغربي ،وتأسيس العالقة بينهما على أساس توازن المصالح بدال من
توازن القوى  ،وحل المشاكل الدولية بصورة سلمية  ،إلى جانب اعتبار الديمقراطية قيمة إنسانية حقيقية
وكبيرة – على حد تعبيره – يجب تكريسها ،لكن الواليات المتحدة بعد سقوط االتحاد السوفيتي في بداية
التسعينات ،حاولت أن تستغل كل إمكاناتها السياسية واإلعالمية للتبشير بهذا التحول التاريخي الجديد( أبو
العال  ، 1115،ص.) 222 -225

فالحديث عن النظام الدولي الجديد الذي تقوده الواليات المتحدة األمريكية وتعمل على تكريسه
يقوم على جملة مبادئ وأسس وقواعد لخصها الرئيس األمريكي السابق جورج بوش األب  ،في تلك
المرحلة في خطاب ألقاه في إحدى القواعد الجوية األمريكية  2771أثناء أزمة حرب الخليج الثانية :
" إن أركان النظام الدولي الجديد هي :تسوية المنازعات بالوسائل السلمية والتضامن الدولي في مواجهة
العدوان والعمل من اجل تخفيض مخزونات األسلحة واخضاعها للسيطرة ومعاملة الشعوب معاملة عادلة
 ...والتأكيد على ضمانات الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وأعلن سقوط النظريات الشمولية وصعود
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نجم التعددية السياسية ،والحفاظ على الشرعية الدولية والسلم واألمن الدوليين  ،ومن أجل ذلك قد تضطر
الواليات المتحدة إلى استخدام إجراءات الردع ضد الخارجين على الشرعية الدولية وذلك للحفاظ على
السلم وتحقيق القانون والنظام" (الهدبان  ،1117 ،ص.)427
فاالستخدام المتكرر من قبل الرئيس األسبق جورج بوش  2773 - 2787لتعبير النظام الدولي
الجديد ال يجعل من المفهوم صناعة أمريكية بل انه كان دائما يعبر عن حوارات دولية وتفاعالت  ،لذا
من الضروري التعرف على النظام الدولي الجديد .
إن الحديث عن النظام الدولي الجديد إنما جاء في أعقاب التحوالت الثورية التي وقعت في شرق
ووسط أوروبا من العام  ، 2787وعبرت عن نفسها في تهاوي أنظمة الحكم االشتراكية وسقوط حلف
وارسو  ،ثم تفكك االتحاد السوفيتي في  ،2772هذه التغيرات التي وصفها غالبية الدارسين للنظام الدولي
والعالقات الدول ية بأنها تمثل نهاية لنظام عالمي ،هو نظام القطبية الثنائية ،وأن ما حدث عام  2772ال
يختلف كثي ار عن السوابق التي شهدها النظام الدولي في نهاية الحروب الكبرى  ،والتي أسفرت عن ظهور
تحوالت رئيسية في هيكل وتوزيع القوة والقواعد التي تحكم التفاعالت الدولية ( جاد 1111 ،ص.)23
فالتغيير في النظام الدولي هو" التحول أو االنتقال من حال إلى أخرى" ( إسماعيل ،1121 ،

ص .)11ويمكن القول أن نظاما قد تغير عندما نجد أننا بحاجة إلى نظرية أو نموذج أخر لتفسير سلوك
النظام ،بمعنى أن لكل نظام نموذجا فان لم يعد النموذج قاد ار على تفسير النظام فهذا مؤشر على تغير
النظام( ديفورتي ،وبالستغراف ،2785 ،ص.)219

في حين يرى البعض ذلك المفهوم بأنه "وصف لدولة تتمكن من أن تتجاوز الدول األخرى
لحجمها ومداها ورقعتها ورسالتها في العالم  ،فدولة من هذا النوع  ،تتصف بسعة مصالحها وتعهداتها
وشعورها العالي بأنها ممهورة برسالة كونية" ( توفيق 2777 ،ص.)23،

14

ويعرف النظام الدولي الجديد بأنه" :إحداث تغيير في مجموعة داخل بوتقة نظام ما وصوال إلى
ما هو عليه اليوم  ،بحيث تتشكل األحداث وتتطور المفاهيم وفقا لما يريده مركز القرار الجديد وتجسيده،
وهكذا فإن هذا النظام يتركز أساسا على أُحادية الواليات المتحدة باتخاذ القرار هادفة إلنهاء واضعاف
الفواعل األخرى" ( السعدون  ،1112 ،ص.)4
وبالتالي فان النظام الدولي يمثل حجم التفاعالت التي تقوم بها الدول والمنظمات الدولية والعوامل
دون القومية مثل حركات التحرر والعوامل عبر القومية مثل الشركات المتعددة الجنسيات وغيرها  ،وهناك
من يعرف النظام الدولي الجديد على أنه ":مجموعة القواعد واألسس التي يراد بها تسيير عالم ما بعد
الحرب الباردة في جميع المجاالت ،والهادفة إلى إيجاد عالم مستقر خال من النزاعات ،تسوده الديمقراطية
والتعاون واإلخاء بين الدول( بركات  ،1111،ص.)1

ويقصد بالنظام الذي نتحدث عنه "هو مجموعة من الترتيبات السياسية واالقتصادية والثقافية
واالجتماعية التي سادت المجتمع الدولي ،عقب انهيار المعسكر الشرقي والمفتقد في بعض ممارساته
للشرعية الدولية ،نتيجة التناقض بين حزمة القوانين الدولية الموروثة عن عالم ما بعد الحرب العالمية
الثانية ،وموازين القوى الناتجة عن تفكك وانهيار المعسكر الشرقي  ،ما أدى إلى شيوع حالة من السيولة
وأيضا االض طراب في العالقات الدولية و أدى إلى أزمات عديدة في النظام ومن ثمة رأى البعض أن
متطلبات تسوية هذه الصراعات ال يأتي إال عبر التسليم بواقع توزيع القدرات الشاملة في النظام الراهن" (
جاد ،1111 ،ص.)27

أما المقصود بكلمة "الجديد" فهو التمييز بين مرحلتين  :نظام الحرب الباردة الذي أعقب الحرب
العالمية الثانية ثنائي القطبية بفاعلياته وتفاعالته وأليات العمل من خالله عبر العالم وبين نظام ما بعد
الحرب الباردة  ،أي عقب انهيار االتحاد السوفيتي ،وسيادة مبدأ توازن المصالح وظهور مفاهيم الشرعية
وحقوق اإلنسان وحماية البيئة ..ويقصد كذلك ب"الجديد" "وجود مجموعة القيم والسلوكيات لم تكن من قبل
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تؤلف انقالبا في شكل ومضمون التوازن الدولي الذي ساد العالم قبل مجيء التسعينات ،ولكنها بالقطع لم
ر أو عادال ترتضيه جميع شعوب األرض" ( مهنا  ،1111 ،ص.)199
تخلق نظاما مستق ا

ونستطيع القول أنه إلى غاية اآلن ،لم يتم التوصل إلى اتفاق أو شبه اتفاق حول مفهوم موحد لما
يعرف بالنظام الدولي الجديد  ،ويعود ذلك إلى سبب بسيط هو كون هذا األخير لم يتشكل ويتبلور بعد
بصورة كاملة وواضحة.غير أن الجميع متفقون على أن العالم يشهد عهدا جديدا في العالقات الدولية
ينبغي أن تصاغ أسسه ،وتنظم تفاعالته ،وتسن قيمه وقواعده ،وتحدد مرجعيته ومؤسساته في نظام دولي
جديد وهذا ما دفع بالكثيرين كل حسب نظرته وتصوراته الحالية والمستقبلية إلى التعرض لهذا النظام
الجديد وذلك بوصفه وتحديد أهم سماته ومظاهره  ،وما إلى ذلك قصد التعرف عليه ومعرفة أثاره
وانعكاساته على العالقات الدولية.

 2.1.1هيكل النظام الدولي
إن فترة ما بعد الحرب الباردة قد أفرزت تغييرات جوهرية في النظام الدولي  ،إن كان على مستوى البنية
الهيكلية للنظام أو كان على مستوى البنية والحزمة القانونية الحاكمة للتفاعالت الدولية .إن األحداث التي
جرت بين عامي  ،2772-2787تمثل نقطة تحول ،إنها كانت نهاية الهيكلية العالمية ذات القطبين
بشكل عام  ،والتي كانت على أساس من التناحر بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي ،الذي
اتسم به النظام الدولي من أربعينات القرن العشرين ( بيليس ،وسميث 1114 ،ص .)284 -283

وسنتناول بالدراسة للجدل حول طبيعة هيكل النظام الدولي الذي ساد بعد انتهاء فترة الحرب الباردة،
وبالتحديد خالل فترة التسعينات والعشرية األولى من القرن الحادي والعشرين  ،وهل هو نظام أحادي
القطب أم نظام متعدد األقطاب ؟
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المقصود بهيكل النظام الدولي
الهيكل هو كيفية ترتيب الوحدات المكونة للنظام الدولي بالنسبة لبعضها البعض .ويتحدد هذا
الترتيب طبقا لعاملين وهما  :توزيع المقدرات بين الوحدات الدولية  ،ودرجة الترابط بين تلك الوحدات ،
ويشتمل هذا التوزيع للمقدرات على كل من نمط توزيع الموارد االقتصادية ونمط توزيع االتجاهات والقيم
السياسية بين مختلف وحدات النسق الدولي( بدران ،2775 ،ص .)12

ويرى الدكتور محمد السيد سليم انه إذا كان نمط توزيع الموارد االقتصادية يحدد كثي ار قدرة الوحدة
الدولية على التصرف إزاء الوحدات األخرى  ،وبالتالي يحدد ترتيبا معينا للوحدات داخل هذا النسق إزاء
بعضها البعض ،فان نمط توزيع القيم واالتجاهات السياسية يحدد طبيعة التحالفات وطبيعة إدراك كل
وحدة للوحدات القائمة األخرى .فعلى سبيل المثال أدى إلى تشابه القيم واالتجاهات السياسية بين الصين
الشعبية واالتحاد السوفيتي وبلدان أوروبا الشرقية من ناحية وبين الواليات المتحدة وأوروبا الغربية من
ناحية أخرى خالل عقد الخمسينات من القرن العشرين  ،إلى اعتبار كل مجموعة بمثابة كتلة دولية
واحدة ،ومن ثم فان طبيعة هيكل النظام الدولي تتحدد بتفاعل هذين النمطين من توزيع الموارد  ،وهما
الموارد االقتصادية واالتجاهات والقيم السياسية  ،أما العامل الخاص بدرجة الترابط بين وحدات النسق
الدولي ،فانه ال يمكن تصور وجود هيكل النظام الدولي بدون وجود درجة معينة من الترابط بين وحداته
الرئيسية على األقل ( سليم  ،1114،ص.) 24

واذا كان الباحثون قد اتفقوا على انتهاء النظام العالمي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية
بفعل تحلل حلف وارسو ثم تفكك االتحاد السوفيتي ،فإنهم اختلفوا في توصيف ماهية النظام الدولي الجديد
 ،وما هو هيكل هذا النظام  :هل هو أحادي القطبية أم متعدد القطبية؟ فالبعض اعتبر أن النظام الدولي
قد أصبح أحادي القطبية وفي رأي آخرين أنه قد أصبح متعدد األقطاب تتنافس فيه خمس قوى وهي
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واليابان والصين وروسيا االتحادية .
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و يرجع هذا الخالف إلى تباين الرؤى تجاه المحدد الرئيسي لتوجيه التفاعالت الدولية ،ومن ثم
دور القوة في النظام ،وسنعرض لهذا الجدل من خالل دراسة رؤى كل فريق حول طبيعة البنية العامة
للنظام الدولي بعد الحرب الباردة:

 1.4.1.2نظام أحادي القطبية
فأصحاب هذا االتجاه اعتقدوا أن الواليات المتحدة يمكن أن تمارس دور القطب الواحد المسيطر
على النظام الدولي  ،ويرون أن انهيار االتحاد السوفيتي  ،أدى إلى سقوط أحد قطبي النظام الثنائي
فأصبحت الواليات المتحدة القوى العظمى الوحيدة القادرة على ترتيب األوضاع العالمية دون معارضة
فعالة من قوى أخرى ،و كما أن القوى المرشحة لمنافسة الواليات المتحدة د د د اليابان واالتحاد األوروبي
والصين د د د ليست مؤهلة بعد لكي تلعب دور القطب ناهيك عن إمكانية المنافسة .
واستطرادا لذلك رأى أنصار هذا االتجاه أن دور القوى الغربية بما في ذلك القوى االقتصادية ال
يتعدى قيامها بتنفيذ التوجهات األمريكية  ،فضال عن كون ألمانيا واليابان ممنوعتين تاريخيا عقب الحرب
العالمية الثانية من ممارسة دور عسكري كبير.هذا باإلضافة إلى أن الدول التي تملك قوات عسكرية كبيرة
– مثل الصين ،وروسيا ،والهند -ال تطمح في القيام بتأثير يتجاوز التأثير اإلقليمي ( كليفالند ،2777 ،ص
.) 313-311

ومن ثم فالواليات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بالقدرة التي تمكنها من القيام بدور حاسم
في أي صراع تختار أن تشارك فيه في أي مكان في العالم  ،وتستطيع إذا أرادت استخدام عناصر قوتها
المختلفة إلرساء قواعد النظام العالمي وتنفيذها.
ويرى أنصار هذا االتجاه أن الحضور الدبلوماسي والسياسي الفعال للواليات المتحدة على الساحة
الدولية منذ نهاية الحرب البارد ،يمثل نموذجا لهذه القدرة  ،حيث تمكنت الواليات المتحدة من حشد التأييد
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الدولي د د وفي مجلس األمن د د ضد االحتالل العراقي للكويت وشكلت ائتالفا عسكريا ضخما تحت قيادتها
تولى العمل العسكري ضد العراق  ،بل أنها نجحت في إظهار العمل ضد العراق على أنه بداية لتأسيس
نظام عالمي جديد  ،ذلك المصطلح الذي أطلقه الرئيس األمريكي د د د آنذاك د د د جورج بوش األب ألول مرة
أمام االجتماع المشترك لمجلس الكونجرس في مارس  ، 2772وعاد مرة أخرى ليصف بدء عمليات
عاصفة الصحراء ضد العراق بأنها بداية تشكيل هذا النظام ( عبد الحفيظ  1122،ص.)25

وهكذا يبدو واضحا أن أنصار هذه الرؤية تأثروا بما حدث في أزمة وحرب الخليج الثانية عامي
 ، 2771،2772من حيث القدرة على توظيف القدرات واإلمكانات األمريكية في إدارة القضايا واألزمات
الدولية واإلقليمية خدمة للمصالح القومية األمريكية ،وهو ما تنفرد به الواليات المتحدة حتى اآلن.
ويتسم هيكل النظام األحادي القطبية باالستقرار النسبي وانخفاض حدة الصراع الدولي ،بفضل ما
تمتلكه الدولة العظمى على قمته من قدرة على فرض مفهومها للسالم على اآلخرين ،بحيث تتشكل
األحداث وتتطور المفاهيم وفقا لما يريده مركز القرار األحادي الجديد وتجسيده ،هادفا إلنهاء واضعاف
الفواعل األخرى  ،وفي ظل الهيكل األحادي تقل قدرة الوحدات الصغيرة على الحركة ( سليم ،1114 ،

ص .) 25إن هذه األحادية ال تعني مجرد الهيمنة األمريكية ،ولكنها تعني أيضا هيمنة النظام الرأسمالي
الغربي في إ طار منظومة تضم الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واليابان تنتظمها شبكة من التنظيمات
ر قياديا (سليم ،1114،ص.)294
االقتصادية التي تمارس فيها الواليات المتحدة دو ا

وقد اتضح تعاظم النفوذ السياسي األمريكي والغربي في مختلف الهياكل التنظيمية السياسية
واالقتصاد ية للنظام الدولي وفي مقدمتها عملية صنع القرار بمجلس األمن ،ومنظمة التجارة العالمية،
وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

17

 1.2.1.1نظام متعدد األقطاب
ويذهب أصحاب هذا االتجاه إلى أن النظام الدولي الجديد متعدد األقطاب ،لم تنفرد به الواليات
المتحدة بل هناك عدة أقطاب تعتبر متساوية القوى منها اليابان والصين واالتحاد األوروبي ،وقد بين
هؤالء حدود إمكانيات ما تملكه الواليات المتحدة من عناصر القوة الشاملة ،فهم أعطوا دو ار أكبر للعناصر
األخرى سواء االقتصادية أو الثقافية  ،وأن النظام العالمي الجديد بعد الحرب الباردة تنتفي فيه إمكانية
سيطرة دولة على مجمل التفاعالت الدولية ،ومن ثم فالنظام أقرب إلى التعددية القطبية منه إلى القطبية
الواحدة ،مع تأكيد اختالف هيكل التعدد الراهن عن ذلك الذي ساد في ظل نظام توازن القوى في القرن
التاسع عشر( بدران ،2775 ،ص .)19

واعتمدوا في هذه الرؤية على التفرقة بين القدرة بمعنى عناصر القوة  ،والنفوذ بمعنى القدرة على
التأثير في سلوك اآلخرين  .وفي تناولهم لحدود القوة عمدوا إلى بيان حدود القوة العسكرية في توجيه
التفاعالت الدولية  ،وتعدد مصادر القوة التي يجب أن تمتلكها الدولة لتتمتع بدور القطب المسيطر على
التفاعالت الدولية  ،وفي ظل ازدياد ظاهرة االعتماد المتبادل فإن احتمال استخدام القدرات العسكرية
لتوجيه التفاعالت الدولية أصبح احتماال محدودا وفي نطاق عدد محدود من القضايا كما أن هناك أنواع
من القدرات يجب أن تتمتع بها الدولة إذا كان لها أن تسيطر على مجرى األحداث الدولية فإضافة إلى
القدرات العسكرية هناك القدرات االقتصادية والتكنولوجية وقدرات غير مادية في مقدمتها القدرة الثقافية
( حتي،2775 ،ص.)221
ويرى األكاديمي جوزيف ناي "أن القدرات المادية ليست الوحيدة التي يمكن أن تتمتع بها الدول،
وأشار إلى ما أطلق عليه "القوة الجاذبة" التي تتمثل في جاذبية أفكار الدولة والتي تمكنها من التأثير على
األولويات السياسية للوحدات األخرى  ،وممارسة مثل هذا النوع من التأثير تعتمد على مصادر غير مادية
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للقوة مثل الثقافة وااليدولوجيا والمؤسسات ،فهي قوة ال تستند إلى القهر والزجر بل إلى ثالث وسائل
تعاونية  ،الجذب  ،واإلقناع  ،و تحديد األجندات"( ناي ،1119 ،ص .) 53
ويرى أنصار هذا االتجاه أن مراجعة توزيع عناصر القوة بين الوحدات الرئيسية في هذا النظام:
الواليات المتحدة  ،االتحاد األوروبي ،اليابان ،الصين ،روسيا االتحادية -توضح انه ال توجد دولة واحدة
تتمتع بتفوق في جميع عناصر القوة بمفهومها الشامل  ،ومن ثم فالواليات المتحدة تتمتع بتفوق كبير في
بعض عناصر القوة العسكرية – التفوق التكنولوجي ،والقدرة على نشر القوات  ،واإليديولوجية  -جاذبية
األفكار السياسية واالقتصادية ،والدبلوماسية  -عالقات صداقة مع العديد من دول العالم  ،والثقافية-
انتشار الرموز االستهالكية للثقافة األمريكية  -إال أن الواليات المتحدة تعاني في المجال االقتصادي
مشكالت كبيرة  ،إذ تواجه تهديدا اقتصاديا في إطار تدهور أدائها في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه ال تتمتع أي من القوى األخرى  ،منفردة ،بعناصر القوة الالزمة لقيادة النظام
العالمي ،فاالتحاد األوروبي رغم قدراته االقتصادية  ،يعاني ضعفا شديدا في القدرات العسكرية  ،وأيضا
في القدرة على الفعل السياسي المستقل  ،وهذا ما أظهره في أزمات البلقان المختلفة  ،وفي مقدمتها
الصراع الذي دار في البوسنة  ،حيث عجزت دول االتحاد األوروبي عن التدخل العسكري لوقف الصراع
ولم تتمكن من ذلك إال بعد أن قررت الواليات المتحدة التدخل  ،وكذلك اليابان برغم من قوتها االقتصادية
 ،فإنها غير مؤهلة للقيام بدور قيادي في النظام الدولي بالنظر إلى ضعفها العسكري  ،وعدم سيادة
ثقافتها وحضارتها في النظام العالمي  ،وال يمكن للصين أن تقوم بهذا الدور العتبارات عديدة تتعلق
بطبيعة مرحلة النمو االقتصادي التي تمر بها ،وما ينطبق على اليابان في الجانب الثقافي ينطبق على
الصين أيضا(جاد ،2777 ،ص.)258

وفي مقال للكاتب "دانيال دريزنر" تحت عنوان "ما بعد النظام العالمي الجديد" أو " الجديد في
النظام العالمي الجديد" "  ، " The New New World Orderحيث يوضح أن المعطيات التي
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فرضها الواقع الدولي من تصاعد قوى ذات ثقل اقتصادي وسياسي متنام أصبحت محددات ال يمكن
ألمريكا غض الطرف عنها .وفي سبيل بحث الواليات المتحدة عن مصالحها ربما تجد من األفضل أن
تتالقى مصالحها مع مصالح هذه القوى المتنامية  ،لتعيد تشكيل النظام أحادي القطبية إلى نظام متعدد
األقطاب ،غير أن الواليات المتحدة ال تسعى إلى تأسيس جديد لنظام متعدد األقطاب بقدر ما تسعى إلى
احتواء هذه القوى الصاعدة ،وخاصة العمالقين الصيني والهندي" ).)Daniel, 2007,p 86

ويعتقد جون زيغلر ان النظام الدولي يتجه نحو الالقطبية  " ،فالعالم في هندسته الحالية ال يمثل
تعددية قطبية وال ثنائية قطبية  ،بل حالة من عدم القطبية  ،فالمرحلة الوحيدة التي عاش فيها العالم نوعا
من القطبية االزدواجية دامت  41سنة فقط  ،وبعد  2787كنا نتجه نحو القرن األمريكي  ،ولكن بعد مدة
اكتشفنا أن اإلمبراطورية األمريكية ال تأثير كبير لها ،فأمريكا اليوم ال تهيمن لوحدها على العالقات
الدولية  ،بل هناك قوى جديدة خارج الدائرة المركزية الغربية  ،في ظل تفاعل دور الصين والهند والب ارزيل
والعبين آخرين يمثلون بوادر شيء جديد يمكن أن يكون نظاما ،ولكن في غياب آليات واضحة يبقى
النظام القديم لما بعد الحرب العالمية الثانية مؤسساتيا وفكريا هو المسيطر مما يخلق حالة غريبة في
توزيع القيم والقوى في العالم القديم الجديد الذي ال هوية له" (.) ziegler ,2009

وال يمكن اعتبار النظام الدولي الراهن متعدد األقطاب  ،حيث يبدو واضحا – ومنذ أزمة الخليج
الثانية -عدم قدرة القوى المختلفة المرشحة لمنافسة الواليات المتحدة وهي اليابان واالتحاد األوروبي
والصين وأيضا روسيا ،على تحدي السياسة األمريكية  ،فهي حتى اآلن ليست مؤهلة للعب دور أقطاب
منافسة للدور األمريكي.
وبالتالي فهو نظام دولي أحادي القطبية ،فالمرحلة التي تلت انهيار االتحاد السوفيتي تتسم بعدم
ظهور قوى دولية أخرى تسعى لموازنة الدور األمريكي في مجال األمن العسكري  ،بل إن الدول الكبرى
األخرى سعت إلى تكييف إستراتيجيتها بما يتوافق مع الهيمنة األمريكية على العالم  ،فقد سعت روسيا
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لالندماج مع العالم األورو-أطلنطي الذي تقوده الواليات المتحدة  ،وحينما تحولت إلى أسيا لم تتحدى
الواليات المتحدة مباشرة  ،وسرعان ما تحولت بعد أحداث سبتمبر  1112نحو التوجه األورو -أطلنطي،
وبانضمام روسيا لمجموعة الثماني الصناعية عام  ، 2778أصبحت تلك المجموعة بمثابة مجلس إدارة
العالم في إطار منظومة غربية تتسم بوجود توافق استراتيجي له أبعاد سياسية واقتصادية يجمعها ضمان
استمرار سيادة النموذج الرأسمالي على العالم وتحرير التجارة الدولية ومنع دول العالم النامي من امتالك
أسلحة الدمار الشامل وهيمنة نموذجها الثقافي الغربي( سليم،1114 ،ص.)912-911

كما أن الصين تحاول ضمان فترة من الهدوء العالمي  ،وعدم تحدي الواليات المتحدة الستكمال
صعودها االقتصادي .فالقوى الفاعلة في النظام الدولي قد وصلت إلى درجة العقالنية بحيث أنها تستطيع
تكييف أزماتها باتجاه الحل والتالقي وليس باتجاه التصعيد والمواجهة.
ورغم هذا الجدل حول طبيعة النظام الدولي الذي ساد بعد انتهاء الحرب الباردة  ،فان فترة
العقدين الماضيين توضح أننا بصدد نظام دولي جديد يختلف عما كان سائدا إبان فترة الحرب الباردة ،
كما أن الواليات المتحدة تمتعت بالهيمنة والسيطرة عليه وهي المحرك األساسي لمجمل التفاعالت الدولية،
بل ال توجد أزمة أو صراع دولي إال ونجد الواليات المتحدة متداخلة فيه  ،كما هو الحال في حرب الخليج
الثانية وحروب يوغسالفيا السابقة والحرب على اإلرهاب والتدخل العسكري في ليبيا .1122
ومن خالل ماسبق نصل الى أن ماهو سائد هو نظام دولي ذات طبيعة معقدة ،نظ ار للتفاعالت
المختلفة التي تحدث داخله وهو نظام أحادي القطبية بزعامة الواليات المتحدة  ،والتي تعتبر الدولة األكثر
تأثي ار في تفاعالت النظام الدولي الى جانب بعض القوى الدولية األخرى كاليابان واالتحاد االوروبي
والصين وروسيا ،وذلك في إطار توافق استراتيجي عالمي يضم المنظومة الرأسمالية الغربية وتنظمها
شبكة من المؤسسات هي مجموعة الثماني الصناعية  ،والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة
التجارة العالمية  ،غير أن الواليات المتحدة االمريكية تبقى األكثر تأثي ار في النظام الدولي ومختلف
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تفاعالته  ،وسلوكيات الدول فيه سواء بإستخدام القوة اللينة أو القوة العسكرية أو التدخل العسكري أو حتى
التدخل ألغراض انسانية وذلك حسب ما تقتضيه الحاجة ،ومن أبرز ما يميز هذا النظام الدولي الجديد
هو تزايد النفوذ القيمي األمريكي والغربي( الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،اقتصاد السوق) .

 1.1المبحث الثاني :التحوالت والتحديات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة
أشار الرئيس األمريكي السابق جورج بوش إلى نظام دولي جديد فيه من السمات ما يفرقه عن
النظم السياسية الدولية التي سبقت هذا العهد  ،نظام مختلف يحل فيه القانون محل شريعة الغاب ،نظام
تعترف فيه األمم المتحدة بالمسئولية المشتركة من أجل الحرية والعدالة  ،إن مثل هذا النظام إذا ما تحقق
فعال سيكون انعطافا حادا عن النظام الذي ساد في العالقات الدولية منذ عام  2745لكونه نظاما ستسود
فيه روح التعاون واالنسجام بدل التنافس والصراع  .ولقد اتفق الدارسون والمعنيون بالسياسة الدولية على
حقيقة وجود مجموعة من التحوالت والتغيرات في النظام الدولي ،والتي كان لها انعكاساتها على القيم
والمفاهيم المميزة لتطور العالقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،وقد اتضحت ابرز تلك
التحوالت في األتي :

 1.1.1زوال حلف وارسو وانهيار الكتلة االشتراكية
نتج عن نهاية الحرب الباردة تحول ال مثيل له  ،ألول مرة منذ القرن الخامس عشر يحدث تغيير
في النظام الدولي بدون حرب  ،لقد تفككت الكتلة التي كان يقودها االتحاد السوفيتي ،مع اإلعالن رسميا
عن تفكك حلف وارسو ،وتم االنهيار دون حرب عسكرية ،فقد تفكك بصورة سلمية ،بل إن فترة العقدين
الماضيين شهدت انضمام دول عديدة من أعضاء حلف وارسو السابقين إلى حلف الناتو مثل بلغاريا
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ورومانيا وغيرها ،ولعب حلف الناتو أدوا ار ووظائف جديدة فقد أسهم بقوات لحفظ السالم في أفغانستان
ودوره في حروب البوسنة وكوسوفو وأصبح جزءا أساسيا في الحرب على اإلرهاب .
ر في أوروبا  ،يتمثل في ظاهرتين هما (:دي التورس ،2779،ص )5-4
وهذا أحدث وضعا جيو سياسيا كبي ا

 -2بروز ألمانيا موحدة قوية.
 -1فقدان أي قوة ذات شأن شرقا.
وأيا كانت طبيعة النظام الدولي الحالي  ،فإن األكيد أن سقوط اإلتحاد السوفيتي لم يمثل سقوط
دولة عظمى فقط بل سقوط دعوة أيديولوجية  -سواء كان يعبر عنها حقيقة أو ال يعبر ولكنها ارتبطت به
 وهذه الدعوة األيديولوجية هي الدعوة االشتراكية .األمر الذي أدى إلى التشكيك في مدى صالحيتهاكركيزة للتنظيم االجتماعي ،وما ترتب على ذلك من تهاوي األنظمة ذات النزعة الشمولية التي تعظم من
دور الدولة ومؤسساتها الرسمية باعتبارها في طليعة القوى االجتماعية.
وأيضا ساهم سقوط اإلتحاد السوفيتي في سقوط األنساق السياسية المغلقة و التي كانت تحتكر
الحقيقة السياسية  ،وظهور أنساق سياسية مفتوحة ،تتعدد فيها األصوات  ،و تبرز المعارضة  ،وتتنافس
األحزاب والجماعات السياسية .لذلك اضطرت النظم الحاكمة التي كانت متحالفة مع اإلتحاد السوفيتي –
خصوصا في العالم الثالث والتي قدر لها أن تستمر في السلطة  -إلى أن تغير من توجهاتها و سياساتها
ومواقفها داخليا وخارجيا ،بعدما فقدت الحليف الذي كانت تحتمي به ،ووجدت نفسها بمفردها في مواجهة
اإلنفراد األمريكي أو الغربي بالهيمنة العالمية ،فراحت مواقفها تتسم بالمرونة تارة و بالمراوغة تارة أخرى،
على أمل المواءمة بين توجهاتها الوطنية وما تفرضه ظروف الواقع الدولي الجديد من قيود وتحديات.
وأخي ار إن سقوط اإلتحاد السوفيتي ساهم في اندماج أكثر للشعوب التي كانت تحت المظلة
السوفيتية بالعالم ،مما ساهم بشكل أو بآخر في ازدياد الترابط بين دول و شعوب العالم ،هذا الترابط الذي
يعبر عنه ما يسمى العولمة اليوم.
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 1.1.1تحول مبدأ توازن القوى
أدى تفكك حلف وارسو وانهيار االتحاد السوفيتي إلى انتهاء الصراع الدولي الذي ساد منذ عام
 ،2745كما انتهى سباق التسلح الذي تبارت فيه واشنطن وموسكو سواء بصورة مباشرة أو من خلف
الحلف الذي تقوده كل منهما  ،وأصبحت العالقات بين الدول الكبرى تقوم على سباق وتنافس المصالح
االقتصادية  ،وأصبح االقتصاد هو الذي يقود السياسة على خالف فترة الحرب الباردة  ،ولم تعد هناك
عداوات أو صداقات دائمة إنما مصالح دائمة  ،والتي أصبحت المحرك األساسي في صنع السياسة
الخارجية للدول وفي نمط إدارتها لعالقاتها الدولية  ،وشهدت فترة ما بعد الحرب الباردة تقاربا روسيا
وصينيا واضحا مع الغرب لدوافع اقتصادية  ،كما أصبحت مواقف الدول الخارجية إزاء الصراعات الدولية
أو القضايا العالمية  ،ترتكز ليس على أسس إيديولوجية إنما على أساس االعتبارات والمصالح
االقتصادية( جاد ،2777 ،ص.) 254

لقد تحول مبدأ توازن القوى الذي ساد منذ الحرب العالمية الثانية إلى مبدأ توازن المصالح بين
دول الشمال في إطار مرحلة االتفاق الجديدة بين العمالقين في زمن الحرب الباردة.
وانتقلت ساحة الصراع الدولي من صراع بين الشرق والغرب إلى صراع بين الشمال والجنوب
وأصبحت المشاكل التي تواجه العالم المتقدم مسألة التوفيق بين التكنولوجيا الحديثة واالقتصادية المتطورة
من جهة والتخلف التنموي االقتصادي من جهة أخرى  ،حيث شمال غني متطور وجنوب فقير متخلف ،
إضافة إلى مسأل ة اإلرهاب الدولي كتحول أمني جديد لعالم الشمال والجنوب على حد سواء ،والذي يشمل
أشكال مختلفة منها العلماني المرتبط بالحركات السياسية و اإليديولوجية  ،واإلرهاب األصولي المرتبط
بالدين تحت أقنعة سياسية ،و مسألة انتشار األسلحة النووية  ،وامكانية انتقالها بفعل الخبرة والتكنولوجيا
المتطورة إلى بلدان الجنوب ( ريحانا ،2778 ،ص ، )12والتي أفضت إلى عديد من الملفات الدولية التي ال
تزال عالقة مثل ملف إيران وكوريا الشمالية .
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 1.1.1العولمة
في عالم ما بعد الحرب الباردة يصعب فصل الداخل عن الخارج أو الوقوف عند حدود سياسية
أو فصل التشابك بين المجتمعات  ،مما دفع الباحثين لوصف هذا العالم على أنه قرية كونية  ،أو عالم
بال حدود  ،فالعولمة هي توجه يريد العالم الوصول إليه  ،و تشير إلى ازدياد كثافة التفاعالت والعالقات
فيما بين الدول على المستوى العالمي  ،وفي هذا يرى البعض أن العولمة هي تكثيف للعالقات
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية عبر الحدود  ،ويرى علماء السياسة والعالقات الدولية أن
العولمة بدأت مع نهاية الحرب الباردة  ،ووصفوا تلك المرحلة بعصر النهايات :نهاية االقتصاد االشتراكي
الموجه  ،ونهاية االيدولوجيا الشيوعية  ،ونهاية الثنائية القطبية ،وبداية عهد جديد في العالقات الدولية ،
عهد انتصار الليبرالية واقتصاد السوق والنظام السياسي الغربي ( منصور ، 1113 ،ص.)22
وبالنسبة ألبعاد العولمة االقتصادية فقد كان أبرز مظاهر عصر النظام الدولي الجديد المعولم أن
أضحت الغلبة للفكر الليبرالي القائم على الدعوة إلى تعزيز الملكية الفردية وحرية السوق مع تحديد لدور
الدولة في النشاط االقتصادي  ،وكان أول من قال بذلك المفكر البريطاني " أدم سميث " مؤسس علم
االقتصاد الكالسيكي .ووجد هذا االتجاه انتعاشا كبي ار  -بعد أن تراجع نوعا ما  -إثر فوز المحافظين في
االنتخابات لعام  2787في بريطانيا و قبلها في عام  2781في الواليات المتحدة األمريكية .و قد اتخذ
هؤالء عقيدة اقتصادية مختلفة عن سابقتها سميت " الليبرالية الجديدة " .التي نادى بها مستشار ريغان
االقتصادي "ميلتون فريدمان" ومستشار تاتشر "فريديريش فون هايك" ،وكان هذان المنظران قد أوكال إلى
الحكومة مهمة الحفاظ على اإلطار العام للنظام الرأسمالي ،مؤكدين على أنه كلما تمتعت المشروعات
بحرية أكبر بشأن االستثمارات أو استخدامها لأليدي العاملة كان النمو أكبر و المستوى االقتصادي
أعلى للجميع ( خريسان  1112 ،ص.)22
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وبناء على هذا االعتقاد راحت الدول الغربية  -ليبرالية النزعة  -تبذل قصارى جهدها من أجل
تحرير رأس المال من القيود ،ولم تكتف بهذا فقط بل راحت تضغط على كل الشركاء الرافضين لتطبيق
هذا النهج لألخذ بالتوجه الجديد مهددين إياهم بالعقوبات التجارية وبوسائل الضغط األخرى ،وتزامن ذلك
مع زوال ضغط النموذج االشتراكي إثر سقوط اإلتحاد السوفياتي وتالشي الكتلة االشتراكية .
لذلك لم يكن من الغريب أن تدعو الدول الكبرى  ،والمنظمات االقتصادية العالمية إلى تصفية
القطاع االقتصادي المملوك للدولة من خالل بيعه لألفراد  ،والشركات بحجة توسيع قاعدة الملكية ،
وزيادة كفاءة التشغيل واإلدارة من خالل ما عرف بسياسة "الخصخصة" وقد خلفت سياسة الخصخصة
وراءها آثا ار اجتماعية سلبية  ،ومن هنا كان من الطبيعي أن ترتبط العولمة بالخصخصة أي نزع ملكية
الدولة الوطنية ،ونقلها إلى القطاع الخاص في الداخل والخارج  ،وأصبحت اقتصاديات الدول الوطنية
تكيف نفسها مع االقتصاديات الجديدة  ،ففي إطار العولمة تحول االقتصاد الوطني إلى االقتصاد
العالمي ،وهكذا تتحول الدولة إلى كيان ال يملك وال يراقب وال يوجه ( منصور 1113ص.)51

وأصبح هناك تحول نحو مفهوم اقتصاد المعرفة فهو يعتمد على توظيف المعرفة وتحويلها إلى
تكنولوجيا قابلة للنقل والتطوير ،من أهمها االنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصال والتليفون المحمول،
وتزامن ذلك مع صعود ما يسمى ب" التجارة االلكترونية" ،حيث تتم الصفقات التجارية عبر االنترنت.
ويتضمن اقتصاد المعرفة وحدات اقتصادية جديدة أصبحت تتصدر االقتصاد العالمي وتفوق الشركات
الكبرى التقليدية  ،مثل شركات السيارات وشركات النفط وصناعة الحديد والصلب .وهذا التحول ترجع
أهميته النعكاسه في صورة هيمنة الطابع الغربي الرأسمالي وسيطرته على المجاالت موضع تلك الثورة
المعرفية ( سليم ،1114 ،ص.) 223
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 2.1.1انتشار موجة التحول الديمقراطي وقيم حقوق اإلنسان
واكب األخذ بالحرية االقتصادية وبآليات السوق وتصفية القطاع العام واالتجاه نحو الخصخصة
وتحرير التجارة على المستوى العالمي  ،سريان موجة من التحول الديمقراطي على المستوى العالمي من
الناحية السياسية  ،ويعد هذا أم ار طبيعيا في ظل صعود نجم الليبرالية التي تجعل من الحرية شعا ار لها
في جميع المجاالت .
ولم يعد التحول الديمقراطي نهجا اختياريا تنتقيه الدول الوطنية طوعا من بين بدائل أخرى لمباشرة
شؤون الحكم واإلدارة  ،بل صار حتما تاريخيا .فلقد دهمت موجة التحول الديمقراطي بنية المجتمع الدولي
المعاصر وعصفت بأعتى النظم الشمولية.
فقد شهد النظام الدولي الجديد تحول غالبية الدول االشتراكية السابقة ،خاصة في شرق أوروبا
وفي إفريقيا وأمريكا الالتينية ،صوب الديمقراطية والتعددية الحزبية وتداول السلطة في المجال السياسي ،
وفي هذا اإلطار ظهر مفهوم جديد في العالقات الدولية وهو أن الديمقراطيات ال تتحارب ( سليم،1114 ،

ص .) 224وهذا ما دفع "فرانسيس فوكوياما" إلى إعالن مقولته الشهيرة ":إن الديمقراطية الليبرالية تشكل
مطاف التطور األيديولوجي لإلنسانية  ،و الصيغة األخيرة لنظام الحكم البشري المنشود وبالتالي فهي
تمثل نهاية التاريخ" ( زيات ،1112،ص.) 212
وقد كان من شأن موجة التحول الديمقراطي أن بدأت الحكومات في االلتزام بالدستورية في
ممارستها لمظاهر سلطاتها ،وفي رعاية وصون حقوق وحريات المحكومين ذلك فضال عن الحد من
نطاق تدخل الدولة في إدارة و توجيه العالقات االجتماعية  .بهدف إتاحة قدر أكثر من الحريات
للجماهير و القوى غير الرسمية كاألحزاب السياسية وجماعات الضغط السياسي.
لقد أصبحت الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان مطلبا عالميا ،تركز عليه الواليات المتحدة
األمريكية وحلفاؤها الغربيون ،وأصبحت المبدأ األساسي الذي تستعمله الدول الكبرى في التأثير على دول
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العالم الثالث خاصة منها التي اتبعت نظام الحزب الواحد أو النمط االشتراكي في ما مضى ،بل أصبحت
حقوق اإلنسان قيما مرجعية لسلوكات الدول ومعايير للمساعدات ومنح القروض .و في هذا اإلطار
أصبح النموذج الغربي األمريكي النموذج العالمي ،الذي يجب أن يقتدى به  ،أي عولمة النظام األمريكي،
على اعتبار -كما يرى مروجوه  -أنه البديل الوحيد إذ لم يعد هناك أي نموذج أخر للتطور ،وليس هناك
أي منطق قادر على الصمود في وجه العولمة.
وهناك اتفاق عام على أن الديمقراطية هي القيمة المركزية التي تسبغ الشرعية ،في إطار نظام
الحكم المعاصر ،وبالرغم من تعدد وتباين تعريفات الديمقراطية  ،واليات تحقيقها من بلد إلى أخر ،ومن
فترة زمنية إلى أخرى فهناك إجماع واسع وراسخ نسبيا في العالم المعاصر على أن نظام الحكم
الديمقراطي هو الحكم الصالح الرشيد( بيليس ،وسميث ،1114،ص.) 59
وفي موازاة ذلك تتعولم السياسة بتحررها من سيطرة الناخبين  ،ومن سلطة الدول و الحكام في آن
واحد فالق اررات لم تعد تصنعها اليوم المؤسسات الحكومية  ،والهيئات التمثيلية  ،أو اإلجراءات االنتخابية
من برلمانات واستفتاءات .وانما أصبحت شأنا عالميا يتعلق بسلطات جديدة أصحابها يسيطرون على
األسواق المالية والشبكات اإلعالمية األمر الذي يحول السياسة إلى سلطة ثالثة بعد االقتصاد واإلعالم و
بذلك تصبح "كل السلطة للسوق" ( حرب،1111 ،ص.) 213
وعلى الرغم من زيادة إهتمام الواليات المتحدة األمريكية بقضية الديمق ارطية وحقوق اإلنسان على
صعيد الخطاب السياسي ،إال أن السياسة األمريكية تتعامل مع هذه القضية بنوع من البراغماتية التي
تتجلى صورها في المعايير المزدوجة المطبقة بهذا الخصوص ،وعدم ترددها في التضحية بقيم
الديمقراطية  ،ومبادئ حقوق اإلنسان في حالة تعارضها مع مصالحها الحيوية .وهكذا فإن القوة الوحيدة
العظمى في العالم ال تتبنى قضية الديمقراطية وحقوق اإلنسان كرسالة أخالقية عالمية ،بل تتخذها كأداة
لخدمة مصالحها وسياستها الخارجية وما حدث من احتالل أمريكي للعراق ومن تدخل عسكري أميركي
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غربي في ليبيا دليل واضح في هذا الشأن فهل يعقل أن تحمل الديمقراطية و مبادئ حقوق اإلنسان على
متن الدبابات و الطائرات الحربية المقاتلة.

 1.1.1انتشار التكتالت االقتصادية الكبرى
تشهد الساحة الدولية نشاطا متسع النطاق على صعيد التوجه نحو تكوين التكتالت والتجمعات
االقتصادية الكبرى  ،في إطار سياسة التكامل واالندماج لضبط مستوى من التوازن السياسي
واالقتصادي ،سواء في إطار ثنائي أو شبه إقليمي أو إقليمي.
إن اإلقليمية تعبر عن وجود إرادة سياسية بين مجموعة من البلدان المتقاربة جغرافيا إلحداث عالقات
ذات طابع خصوصي بينها اعتمادا على عنصر التقارب الجغرافي كأداة للتضامن المصلحي ،وتتمثل
هذه العالقات في تكوين مناطق تبادل حر أو اتحادات جمركية أو االكتفاء باتفاقيات تفضيلية في المجال
التجاري أو االنتقال إلى مستوى متقدم من االندماج اإلقليمي عن طريق إقرار سياسات شمولية وقطاعية
مشتركة ،ومن مظاهر ذلك االتحاد األوروبي  ، EUوتكتل دول جنوب شرق أسيا  ، ASEANوتكثل
 ، NAFTAومجموعة دول الثماني الصناعية الكبرى  ( G8خريسان  ،1112 ،ص.) 97
وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أنه ال يمكن النظر إلى مفهوم اإلقليمية على اعتباره أم ار
مستحدثا أو مرتبطا بالمفهوم المعاصر للعولمة .فلقد بزغت التوجهات المبكرة لإلقليمية منذ بداية الحرب
العالمية الثانية في ظل إعادة هيكلة التنظيم الدولي  ،ففي حين ظهرت كل من األمم المتحدة و صندوق
النقد و البنك الدوليين كأدوات دولية إلدارة شؤون العالم  ،ظهرت في المرحلة نفسها منظمات إقليمية
كجامعة الدول العربية ومنظمة الدول األمريكية و منظمة الوحدة اإلفريقية باإلضافة إلى السوق األوربية
المشتركة .ولكن كان هناك اختالف كبير سواء في مفهوم اإلقليمية السائد وقتئذ ،الذي غلبت عليه الدوافع
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السياسية و الهواجس األمنية ،أو في درجات التكامل والتجانس التي تحققت في إطار كل هذه
التنظيمات اإلقليمية التي اتسمت بالتفاوت والتباين الشديدين ( المجذوب ،1112 ،ص.) 51

ويتضح هكذا أن فكرة اإلقليمية شكلت إحدى النتائج المباشرة لنهاية الحرب العالمية الثانية
وبداية الحرب الباردة  ،التي قامت أساسا على فكرة التكتل وتقسيم العالم إلى كتلتين من خالل دوائر
ارتباط توسعية تبدأ بمنطقة النفوذ المباشر وتشمل الدوائر الجغرافية المتاخمة للعمالقين األمريكي
والسوفيتي ،تليها منطقة المجال الحيوي التي تضم دول االقتراب الجغرافي غير المتاخمة مباشرة  ،وأخي ار
مناطق النفوذ التقليدي التي تضم دوال غير مجاورة ألي منهما وتمثل أهمية إستراتيجية بالغة أليهما أو
كليهما ،وتخضع ُكلية لنفوذه من خالل االنتماء األيديولوجي بكافة صوره.
وقد خرجت نزعة اإلقليمية من هذا التقسيم وتزامنه مع عصر ثورات التحرير التي اجتاحت دول
العالم الثالث معلنة نهاية االستعمار في صورته التقليدية ،وبداية تنامي النزعات الوطنية ،ثم اتساع
نطاقها لتتحول إلى انتماءات إقليمية.
االتجاه نحو اإلقليمية أطلقته المجموعة األوربية التي توصلت لعقد معاهدة "ماستريخت" لخلق
اإلتحاد األوروبي  EUوتوحيد اللوائح واألسواق ،وصهر العمالت األوربية في عملة واحدة " اليورو"
والعمل على توسيع نطاق االتحاد األوربي بضم دول جديدة من الدول اإلسكندنافية أو من شرق أو وسط
أوربا ،و العمل تدريجيا على إحياء فكرة غورباتشوف" للبيت األوروبي " "European Homeولكن برؤية
غربية خالصة يكون محورها االتحاد" ( المجذوب ،1112،ص.) 52

إن النموذج االندماجي األوروبي يقوم أساسا على تخلي الدول األوربية الطوعي عن بعض
مظاهر السيادة لصالح كيان إقليمي اقتصادي ،و ربما الحقا الوحدة السياسية من خالل بروز الواليات
المتحدة األوربية التي تتمتع بسياسة خارجية ودفاعية واحدة .وهذا النموذج االندماجي لم يكن لينجح لوال
اقتناع الدول األوربية بأن الوقت قد حان للتخلي التدريجي عن السيادة واسقاط الحدود التقليدية الفاصلة
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بينها ،علما أن أوروبا هي التي روجت لفكرة السيادة و فكرة ترسيخ و تحديد الحدود الجغرافية بين الدول،
لقد اخترعت أوروبا في السابق فكرة الدولة الوطنية والمواطنة ،وهي التي صدرت للعالم األفكار الرأسمالية
واالشتراكية والليبرالية ،وأوروبا هي التي تصدر اليوم للعالم فكرة االندماج االقتصادي والسوق المشتركة
والتكتالت التجارية ،وهي أيضا التي تصدر فكرة التخلي عن السيادة الوطنية.
والواضح أن اإلقليمية تؤدي دو ار وظيفيا كوسيلة لدفع العولمة إلى األمام  ،لذلك ليس غريبا أن
نلحظ أن بعض قيم وعمليات العولمة هي مجرد امتداد لقيم وعمليات اإلقليمية .

 2.1.1تصاعد التوترات والصراعات
تزايدت التهديدات اإلرهابية على الصعيد العالمي للمصالح الغربية واألمريكية تحديدا ،كما تزايدت
التحديات البيئية التي تواجه العالم كاالحتباس الحراري والتصحر والتغيرات المناخية واألعاصير
والفيضانات والتلوث ،مع تزايد الحروب األهلية واإلقليمية والتوترات السياسية في العالم الثالث ألسباب
سياسية أو دينية أو عرقية أو اقتصادية مثل ما حدث في باكستان  ،الصومال ،رواندا و بروندي ،وحاليا
العراق وأفغانستان وسوريا  ،وبالتالي تنامي الهجرة القسرية بسبب الحروب والفقر والكوارث الطبيعية.
وتجدر اإلشارة إلى بروز االنقسامات واالضطرابات الداخلية في نطاق الدولة الواحدة بشكل أكبر
من الصراعات اإلقليمية بين الدول  ،وهناك من يذهب إلى أن الصراعات المستقبلية سوف تشعلها عوامل
ثقافية أكثر منها اقتصادية أو أيديولوجية .وعلى هذا يرى هنري كيسنجر ،وزير الخارجية األمريكية
األسبق " بأن الصراعات المهمة والمسلحة والخطرة لن تكون بين الطبقات االجتماعية أو بين الغني
والفقير ،أو بين أي جماعات أخرى محددة اقتصاديا ،بل ستكون بين شعوب تنتمي إلى كيانات ثقافية
مختلفة  ،فالحروب القبلية والصراعات العرقية سوف تحدث داخل الحضارات  ،إال أن العنف بين الدول
والجماعات المنتمية إلى حضارات مختلفة يحمل معه إمكانية التصعيد"(هنتجتون ،2777 ،ص .)49
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فهذا التغير في طبيعة الصراعات جاء ما بعد الحرب الباردة إذ أصبحت الصراعات تدور بين
األفراد والمجموعات داخل حدود الدولة الوطنية وليس بين الدول  ،وضحايا هذه الصراعات من المدنيين،
وأفضى هذا التحول إلى ظاهرة التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول  ،رغم أن الفصل األول من
ميثاق األمم المتحدة في فقرته الثانية يقر بأنه -ليس هناك ما يخول لألمم المتحدة التدخل في الشؤون
التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما .ومن مصادر هذا التدخل تأثير تصاعد أصوات
المنظمات غير الحكومية المتزايدة ،وذات النفوذ البالغ في تحريك الرأي العام والضغط على الدول لتحويل
سياساتها  ،وأصبح التدخل الخارجي في دولة ما أم ار مقبوال وخاصة إذا ما اقترن بالشعارات اإلنسانية أو
منع بطش القوى الداخلية  ،وهو ما حدث في الصومال واقليم كوسوفو وهاييتي والعراق وأفغانستان
والسودان وتونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا حاليا ،بإسم الديمقراطية وحقوق اإلنسان  ،مما أثر على
الدولة وسيادتها ووظائفها األساسية .

 1.1.1بروز المجتمع المدني العالمي
في إطار النظام الدولي الجديد ،أخذ البعد العالمي يزداد حضو ار في الوعي وفي الوقائع الحياتية المختلفة
السياسية واالقتصادية والثقافية  ،ويفضي إلى تحول عميق حيث يتسع المجال العالمي ويضيق المجال
الوطني  ،إضافة إلى تغير مفهوم الحدود السياسية ليحل محلها مفهوم الحدود األمنية  ،مما قد يسهم في
تفكك الهياكل الجغرافية للدولة  ،وبالتالي ما يحدث على أرض الواقع هو بروز مجتمع مدني عالمي يكبر
ويزداد حضو ار وتأثي ار و يتمحور أساسا حول العالم الواحد وليس حول الدولة أو الوحدات السياسية
المنغلقة ( مهنا . ) 198، 1111 ،
يستمد هذا المجتمع العالمي حضوره من بروز مؤسسات وقضايا ومسؤوليات وقوانين وأزمات
عالمية تتطلب إدارة عالمية تطرح حلوال ومخارج مشتركة تتخطى الدول مهما كانت كبيرة أو عظيمة،
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حيث الدولة ليست وحدها مركز السياسة وهي ليست مسئولة مسؤولية كاملة عن أفرادها و أمنها و بيئتها
وحتى مصيرها ومستقبلها.
يقول ( أمارتيا صن) " إن القضايا الكبيرة ومشكالت متنوعة مثل الزالزل واألوبئة والحروب
وتلوث البيئة واالتصاالت والمواصالت واالقتصاد وحالة الفقر والمجاعة وانتهاك الحريات وتفاقم األخطار
والحرمان التي تهدد بيئتنا واستدامة حياتنا االقتصادية واالجتماعية قد تجاوزت الجغرافيا الوطنية واإلقليم
وتخطت إمكانيات المجتمعات والدول والحكومات القائمة بذواتها ومواردها المحدودة لرسم السياسات
العامة وتنفيذها بشكل مستقل وأحادي الجانب سواء كانت غنية أو فقيرة  ،وان الغالف المؤسسي للدولة
وان بقى على حاله  ،فإن السلطة التي كانت تمارس عن طريق مؤسسات الدولة تنتقل وبالتدريج إلى
أجهزة المجتمع المدني ومؤسساته المتنوعة .وبمعنى آخر ،تبقى الدول مرجعية رمزية ،ولكن ممثليها ال
يمارسون سوى سلطة حقيقية تتناقص كل يوم" ( امارتيا  ،1114 ،ص ..)21
وفى هذا السياق ،وعلى نحو ما يشير زيغلر ،تبرز دور وأهمية وسلطة رأس المال العالمي،
حيث يمكن القول " أن عقلية رأس المال تحدد رد فعل وفعل جميع الحكومات تقريبا في الجنوب والشمال،
ولقد كان السادة ،سادة العالم الجديد ،أنفسهم من سمى هذه السلطة الجديدة "الحكم العالمي من دون دولة"
( زيغلر ،1113 ،ص .)182 – 181

إن هناك والدة مجتمع عالمي بدأت مالمحه بالتبلور عبر نشاط الجماعات المدنية التي تلتقي
عبر الحدود  ،وتدافع عن قضايا  ،وقيم  ،ومبادئ  ،وغايات واحدة بصرف النظر عن أصول أعضائها
القومية و والءاتهم السياسية والدينية  ،وجعل البعض يتحدث عن مجتمع عالمي يتشكل فوق المجتمعات
المحلية ،ويتعدى األطر الوطنية  ،هو المجتمع اإلنساني الذي يتكون ال على أساس الروابط القديمة أو
اللغة أو العقيدة  ،بل على أساس الرابطة الجديدة الناشئة عن االشتراك في الشبكات االلكترونية( حرب،
،1111ص.)214
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إن بروز المجتمع المدني العالمي ،وبداية تشكل المواطنة العالمية سيضعف من تحكم الدولة
التقليدي  ،وسيساهم هذا في توسع دائرة خيارات األفراد إليجاد حلول و بدائل مشتركة للقضايا االجتماعية
واإلنسانية المزمنة.

 1.1المبحث الثالث :حقوق اإلنسان في ظل التحوالت الدولية
أضحى االهتمام بمسألة حقوق اإلنسان يمثل إحدى أهم السمات المميزة للنظام الدولي الراهن
خالل العقود الثالثة الماضية  ،وقد لعبت مسألة حقوق اإلنسان وحرياته دو ار كبي ار في تفجير الكثير من
الثورات واالنتفاضات على مدى تاريخ اإلنسانية  ،وذلك اعترافا بها وتقدي ار لواجب حمايتها وبذل األرواح
والجهود في سبيل الدفاع عنها ونشرها والتثقيف بها.
وحيث لم تعد حقوق الفرد من األمور السيادية للدولة التي ال يحق للمجتمع الدولي التدخل فيها،
بل أصبحت هذه الحقوق ذات معنى عالمي  ،ومن أهم المعايير التي يجري االحتكام إليها في تقييم
سلوكيات الدول ،ومن هنا يهدف هذا المبحث إلى التعرف على حقوق اإلنسان و تطورها في ظل
التحوالت الدولية التي شهدها العالم في فترة ما بعد الحرب الباردة ،والضمانات واآلليات الدولية لحماية
حقوق اإلنسان و تأثيرات التحول في النظام الدولي على حقوق اإلنسان.

 1.1.1مفهوم حقوق اإلنسان
تعتبر الماجناكارتا الميثاق األعظم في عام  ،2125وهي وثيقة حقوق لضمان الحقوق األساسية،
كتبت بسبب الخالفات بين البابا انوسنت الثالث والملك جون ملك انجلترا ،ليتخلى الملك عن بعض
الحقوق  ،وهي تشير إلى الحقوق والحريات األساسية لجميع البشر ،والتي تشمل الحق في الحياة والحرية،
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وحرية الفكر والتعبير والمساواة أمام القانون.وتستمد هذه الوثيقة البريطانية قيمتها من تسجيلها لمبدأ
خضوع الملك لحكم القانون وأن مقاومة استبداد الملك ال يعتبر عمال غير مشروع (الهاللي ،1115،ص.)8

إن مصطلح "حقوق اإلنسان" هو مصطلح حديث نسبيا أما الحقوق الطبيعية فهو المصطلح
المستعمل في القرون السابقة وتحديدا في القرون الوسطي بالنسبة للتطور األوربي و أن حقوق اإلنسان
هي الحقوق التي تُكفل للكائن البشري الحفاظ علي حياته والمرتبطة بطبيعته كحقه في الحياة والمساواة
وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بذات الطبيعة البشرية التي ذكرتها المواثيق واإلعالنات العالمية ( زيادة
 ،1111،ص.) 9

ويجب التفرقة بين حقوق اإلنسان والحريات العامة حيث جرى تداوالهما وكأنهما يدالن على
معنى أو مفهوم واحد ،رغم أن هناك فارقا نوعيا بين كليهما ،فالحريات العامة مقيدة دائما بنظام سياسي
واجتماعي واقتصادي سائد في كل دولة بخالف حقوق اإلنسان.
ويختلف مصطلح حقوق اإلنسان عن مصطلح القانون اإلنساني الدولي الذي يكفل حماية
اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والذي يطلق عليه أيضا قانون جنيف نسبة إلي
اتفاقيات جنيف األربعة لعام 2747م ،فاألخير قانون استثنائي ال يطبق إال في أوقات معينة في النزاعات
المسلحة الدولية وغير الدولية بينما حقوق اإلنسان فيجب حمايتها في وقت السلم والحرب.
وتعرف حقوق اإلنسان إنها "مجموعة االحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى
عموم األشخاص ،وفي أي مجتمع ،ودون أي تميز بينهم في هذا الخصوص سواء العتبارات الجنس ،أو
النوع أو اللون  ،أو العقيدة السياسية  ،أو األصل الوطني  ،أو ألي اعتبار أخر"( الرشيدي،1113 ،ص)35
وتعرف حقوق اإلنسان بأنها" تلك الحقوق الثابتة لإلنسان ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا،على
قدم المساواة دون تمييز من حيث الجنس أو اللون أو الدين أو العرق" ( ميثاق األمم المتحدة ،2745 ،المادة

األولى).
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وتعريف آخر من مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ينص على " :أنها ضمانات قانونية
عالمية  ،تخص كل البشر ،وتحمي األفراد والمجموعات من األفعال أو االمتناع عن األفعال مما يؤثر
على كرامتهم اإلنسانية"( األمم المتحدة  ،المفوضية السامية لحقوق اإلنسان).

ومن الثابت أن حقوق اإلنسان تولد مع اإلنسان نفسه واستقالال عن الدولة  ،بل وقبل نشأتها،
لذلك تتميز هذ ه الحقوق بأنها كقاعدة عامة واحدة في أي مكان من المعمورة ،فهي ليست وليدة نظام
قانوني معين ،إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها ،باعتبارها ذات الحقوق التي يجب االعتراف بها
واحترامها وحمايتها ،ألنها جوهر ولب كرامة اإلنسان ،وقد عملت الشرائع السماوية من خالل تعاليمها
على تطبيق هذا الجانب بشكل واقعي في الحياة اإلنسانية ،وخاطبت األسرة البشرية بشكل عام دون تمييز
من حيث المكان أو الزمان ،وهذا ما تجلى تأكيده في الشريعة اإلسالمية بقوله تعالى في سورة اإلسراء
اآلية (( 91ولقد كرمنا بين آدأ ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عل كثري ممن خلقنا تفضيل )) ،
وان كان ثمة تمييز أو تغاير فإن ذلك يرجع لكل مجتمع تقاليده وعاداته ومعتقداته.

 1.1.1حقوق اإلنسان قبل التحول في النظام الدولي
يمكن اعتبار منظومة حقوق اإلنسان بروافدها الفكرية واأليديولوجية المختلفة محاولة لالرتقاء
بالوجود اإلنساني إلى مرتبة اإلنسانية الحقة  ،غير أن الكثيرين يرون أن تأسيس الثقافة الحقوقية وانشاء
مفهوم الحق فكريا وفلسفيا بدأ بشكل معلن و صريح و منهجي في الفكر الفلسفي الحديث  ،و
بالخصوص في عصر النهضة األوروبية  .فقد تم النظر إلى حقوق اإلنسان من جانب فالسفة عصر
النهضة باعتبارها حقوقا طبيعية سابقة على وجود الدولة ذاتها .لقد بنى فالسفة أوروبا في القرن الثامن
عشر حقوق اإلنسان على حقين اثنين تتفرع عنهما جميع الحقوق األخرى وهما  :حق الحرية ،وحق
المساواة.
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إن العالمية التي نادى بها فالسفة أوروبا تستند إلى مرجعية تقع خارج الثقافة األوروبية السائدة
في عصرهم -ألنها ثقافة تكرس االستبداد والالمساواة  -فهي مرجعية مستقلة بنفسها متعالية على الزمان
والمكان تضع نفسها فوق التاريخ ،فلم يكن الدين هو المرجعية التي أسس عليها فالسفة أوروبا في القرن
الثامن عشر عالمية حقوق اإلنسان التي بشروا بها ،بل عمدوا إلى بناء مرجعية عقلية مستقلة تتجاوز
سلطة الكنيسة وتعلو عليها ( الجابري ،1114 ،ص .) 242

فالتأسيس لحقوق اإلنسان الذي قام به فالسفة أوروبا في العصر الحديث يتجاوز الخصوصيات
الثقافية  ،فهو تأسيس يرجع بحقوق اإلنسان إلى حالة الطبيعة ،فإن ما جمع بين اإلعالنات والمواثيق
اإلنجليزية واألمريكية والفرنسية ،حول حقوق اإلنسان والحريات العامة  ،هو تبنيها للفلسفة الفردية القائمة
على اإلعالء من شأن الفرد باعتباره الحقيقة األولى التي سبقت الدولة ،وهذا يعني أن القاعدة في الفلسفة
الفردية هي الح رية ،واالستثناء هو تدخل القانون لتقييد هذه الحرية بالقدر الذي يكفل عدم اعتداء األفراد
بعضهم على بعض ،عند ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم ( الخطيب 1114 ،ص.)215

ويمكن اعتبار معاهدة ويستفاليا عام  2248أول معاهدة في العالم في حماية اإلنسان األوروبي
من الحروب والقتل والحماية وعدم استغالله  ،ومن بعد ذلك عقدت عدة معاهدات واتفاقيات بشأن بعض
الحقوق كمعاهدة باريس للسالم 2824و  ،2825واعالن فيرونا  2811والتي تتضمن في مجموعها
إلغاء الرق في كافة أشكاله  ،ثم االتفاقيتين الدوليتين 2714و 2721المتعلقتين بقمع االتجار بالنساء
واألطفال.
لقد استمر الغرب في تبني ونشر قيم حقوق اإلنسان حتى عام  2729دونما تحديات حقيقية ،
ولكن نجاح الثورة الشيوعية في روسيا وظهور االتحاد السوفيتي كقوة عظمى في فترة ما بعد الحرب
العالمية الثانية ،وتقديمها نموذجا قيميا مختلفا تماما عن النموذج القيمي الغربي ،وفي إطار هذا النموذج
أصبحت الجماعة وليس الفرد هي جوهر حقوق اإلنسان ،وبالتالي أصبحت الحقوق االجتماعية
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واالقتصادية هي محل تركيز الكتلة االشتراكية ،وهذا االختالف بين النموذجين الغربي والشرقي كان له
طيلة الحرب الباردة انعكاساته على مواقف الدول المتبنية لهما من انتهاكات حقوق اإلنسان ،ومن ثم
موقفها من مبدأ التدخل اإلنساني .فلم تكترث الواليات المتحدة وبلدان الغرب بمسألة االنتهاكات في
العالقات الدولية ،بل وبموجب وثيقة ريجان – تم التمييز فيها بين أنظمة الحكم السلطوية الصديقة
ألمريكا وتلك المعادية لها – فقد اعترفت الواليات المتحدة صراحة بتأييدها لجميع األنظمة المعادية
للشيوعية أينما وجدت ومهما كانت انتهاكاتها لحقوق اإلنسان.

 1.1.1منظمة األمم المتحدة وحماية حقوق اإلنسان
على إثر حل منظمة عصبة األمم وفشلها في تحقيق أهدافها وعلى رأسها تحقيق السالم العالمي وذلك
بقيام الحرب العالمية الثانية ،تلك الحرب التي جاءت لتكرر المآسي اإلنسانية التي سببتها الحرب العالمية
األولى بل وتفوقها بكثير ،لذلك كان شعور المجتمع الدولي يتجه نحو ضرورة إيجاد منظمة دولية عالمية
تعمل في سبيل تحقيق السالم والمحافظة عليه وتحقيق أهداف اإلنسانية العليا ،وكانت تلك المنظمة هي
األمم المتحدة ،وال جدال في أن موقف ميثاق األمم المتحدة من حقوق اإلنسان يمثل طفرة كبرى ،وثورة
فعلية في مجال التنظيم الدولي ،فقد ظلت هذه الحقوق وفقا للقانون الدولي التقليدي شأنا داخليا ومسألة
لصيقة بالسيادة ال شأن للقانون الدولي بها.ولذلك يمكن القول بأن ميثاق األمم المتحدة هو أول وثيقة في
تاريخ البشرية تشير بصراحة ووضوح كاملين إلى مسؤولية المجتمع الدولي في إقرار وحماية حقوق
اإلنسان وهدف إلى وضع نظام دولي عام وشامل لتحديد هذه الحقوق وحمايتها .
وقد أشارت العديد من مواد الميثاق إلى حقوق اإلنسان ونصت على أن تلقي على عاتق األمم
المتحدة مسؤولية نشر ،وتعزيز ،وكفالة ،وضمان احترام حقوق اإلنسان في العالم .غير أنه يتعين أن
نالحظ أن الميثاق لم يحدد ماهية أو مضمون هذه الحقوق والحريات األساسية ،باستثناء النص على حق
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تقرير المصير وعلى ضرورة المساواة ومنع التمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللون أو الدين...الخ،
ولذلك فقد ترك لألجهزة المعنية وبالذات للجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي مهمة تحديد
هذه الحقوق وبيان أدوات أو وسائل نشرها وتعزيزها وحمايتها ( نافعة ، 2775 ،ص .)117
لقد تم تكريس حقوق اإلنسان ضمن ميثاق األمم المتحدة  ،2745حيث نصت المادة  28منه
على تشكيل لجنة حقوق اإلنسان من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي ،وقد تم ذلك بموجب مجموعة
من االتفاقيات والمعاهدات والهيئات الدولية .

 1.1.1.1ضمانات حماية حقوق اإلنسان
لقد وضع المجتمع الدولي مجموعة من الضمانات لحماية األفراد والشعوب أهمها:
 -1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1928
بدأت األمم المتحدة نشاطها لترجمة ما ورد بالميثاق ،والمتعلق بحماية حقوق اإلنسان  ،بمحاولة
إصدار وثيقة أو إعالن يفصل هذه الحقوق وقد تولت لجنة حقوق اإلنسان المنبثقة عن المجلس
االقتصادي واالجتماعي دراسة هذا االقتراح على الفور ،ولم تأخذ صياغة بنود اإلعالن في حد ذاته وقتا
طويال ،لكنه ثارت أسئلة مهمة تتعلق بالسيادة والشؤون الداخلية وهل سيصبح ألجهزة األمم المتحدة دور
في الرقابة أو ضمان التزام الدول بالحقوق الواردة في اإلعالن...الخ" ( نافعة ،2775 ،ص .)117

و في  21ديسمبر  2748اتخذ العالم ،من خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة ق ار ار تاريخيا
بتبني "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" باعتباره المرجعية الدولية لتحديد الحقوق المعترف بها ،والتي
يجب أن تحترم وتعزز لجميع بني البشر دون تمييز ،هذا الحد األدنى من الحقوق اإلنسانية الذي يوفر
الظروف المناسبة لتحقيق التنمية والعدالة والمساواة والسلم واألمن الدوليين .
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وقد جاءت نصوص اإلعالن عالمية النزعة فهي موجهة إلى اإلنسان أينما وجد بغض النظر عن
ديانته ولونه وجنسه ،وجنسيته أي انه إعالن ال يحمل السمة الوطنية لدولة معينة أو الخصائص المميزة
ألمة بعينها طالما انه يتجاوز نطاق الدولة الواحدة وان المقصود بالعالمي في اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان هو الشمولية ،فحقوق اإلنسان عالمية ،بمعنى أنها حقوق للناس كافة.
وقد عبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عن االعتماد المتبادل بين حقوق اإلنسان وتكاملها
بصورة ضمنية في عدد من مواده ،من أهمها ( المادة  )31التي تنص " :ليس في هذا اإلعالن نص
يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى
هدم الحقوق والحريات الواردة فيه"( األمم المتحدة  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،المادة .)31

ولم يأخذ اإلعالن صورة المعاهدة الدولية ،فهو مجموعة مبادئ ليس لها أية قيمة إلزامية حسب
الرأي الغالب ،في حين اعترفت له بعض االجتهادات بالقيمة القانونية الملزمة ويعتبر اإلعالن هو األصل
الذي تفرعت عنه كل الحقوق.
وبعد مرور عدة سنوات على نهاية الحرب الباردة ،سادت بين الدول الرغبة في أن تبدو ملتزمة
بحقوق اإلنسان .ومن ثم أصبح مقبوال أن تناقش في هذه المرحلة إمكانية أن يصبح اإلعالن دوليا وليس
عالميا ،وان دفعت بعض الدول بفكرة مراعاة الخصوصية الثقافية لدى تطبيق فكر ومبادئ حقوق
اإلنسان.
يقول امارتيا صن" ،إن هناك قلق شديد ومنقسم على نفسه حول كيفية التعامل مع موضوع
صعب هو حقوق اإلنسان في المجتمعات غير الغربية  ،فالمجتمعات الغربية ينبغي أن تقوم بالتشجيع
والضغط على المجتمعات غير الغربية لتتماشى مع القيم الغربية ،من حرية و استقالل .ثم يتساءل :
أليس هذا باالمبريالية الثقافية؟ ،ثم يجيب أن حقوق اإلنسان تقوم على فكرة مشتركة لإلنسانية ،فهذه
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الحقوق ليست مستمدة من حقوق مواطن أي دولة أو العضوية في أي قومية لكن أخذت قيم حقوق
اإلنسان من عالميتها" ( أمارتيا ،2778 ،ص.)41

 -1العهدان الدوليان الخاصان بحقوق اإلنسان
وتعرف هاتان االتفاقيتان بالعهدين الدوليين لعام  ،2722ويعني األول منها بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وأقر في  ،2792/2/3في حين يتعرض الثاني للحقوق المدنية والسياسية
البروتوكول االختياري الملحق به ،وأقر في  ، 2792/3/13واللذان أُعتب ار خطوة هامة في سبيل الحماية
القانونية لحقوق اإلنسان على مستوى العالقات الدولية ،وما يميزهما هو أنهما ملزمتين قانونا للدول
المصدقة عليهما ( زيادة  ،1111 ،ص.)45
الحقيقة هي أن القانون الدولي التقليدي كان عاج از عن تقديم حماية حقيقية للفرد في مواجهة
سلطة الدولة وسطوة مبدأ السيادة  ،التي ترى في تنظيم الشأن الداخلي في معاهدة دولية يخرجه من
نطاقه الداخلي إلى النطاق الدولي ،إال في الحاالت التي يطبق فيها القانون الداخلي مبدأ االندماج الذاتي،
الذي يعتبر القاعدة القانونية الدولية بعد اندماجها في النظام القانوني الداخلي جزءا من األخير وبالتالي
فهي سوف تتمتع بقوة القواعد الدستورية الوطنية ( باسيل  ،1112 ،ص)27

 1.1.1.1اآلليات واألجهزة لحماية حقوق اإلنسان
 - 1مجلس حقوق اإلنسان
لتجاوز السلبيات التي رافقت عمل لجنة حقوق اإلنسان بسبب تسييسها واالنتقائية واالزدواجية
في تقاريرها وطريقة اختيار أعضائها  ،وفي ضوء السعي المتزايد إلصالح األمم المتحدة ومؤسساتها
ولتفعيل احترام مبادئ حقوق اإلنسان  ،اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها الصادر بتاريخ 25
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مارس  1112بتأسيس مجلس حقوق اإلنسان ليحل محل لجنة حقوق اإلنسان التي أنشاها المجلس
االقتصادي واالجتماعي في عام  ( 2742قرار الجمعية العامة رقم .) A / RES / 152 / 21

وصالحيات المجلس هي نشر االحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق اإلنسان والحريات
األساسية ،بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساوي للجميع ،كما يراقب المجلس انتهاكات حقوق
اإلنسان  ،وخاصة االنتهاكات الجسيمة والمنتظمة  ،وتقديم التوصيات الالزمة لوقف مثل هذه االنتهاكات
أو الحد منها ،ويعمل المجلس في ذات الوقت على نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتأكيد على أهمية الوعي
العام بأساسيات الحريات العامة والخاصة للشعوب.

 -1محكمة العدل الدولية
لعبت المحكمة دو ار في هذا المجال ،فمن الناحية الواقعية تطرقت المحكمة إلى العديد من
مسائل حقوق اإلنسان في أحكامها وآرائها االستشارية  .وقد عالجت المحكمة هذه المسائل  ،إما بصفة
عامة  ،أو بخصوص حق أو مجموعة من الحقوق بعينها ،وبأشكال مختلفة من خالل أجهزة المنظمة
وبالتعاون مع الدول األعضاء فيها إال أن هذا الدور يبقى في إطار تشجيع وتطوير قضية حقوق اإلنسان
فهي ال تتدخل لحماية هذه الحقوق إال في حالة وجود انتهاك لها من شأنه تعريض السلم واألمن الدوليين
للخطر.

 -1المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في عام  2773استطاعت األمم المتحدة إنشاء وظيفة المندوب السامي لحقوق اإلنسان بناء
على توصية مؤتمر فيينا  2773والتي تتمثل مسؤولياته في تعزيز وحماية التمتع الفعلي بكل الحقوق
السياسية والمدنية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية  ،وتنفيذ كل المهام التي يعهد بها إليه من قبل
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األجهزة المختصة باألمم المتحدة وتعزيز وحماية الحق في التنمية واعداد وارسال التقارير السنوية المتعلقة
بحقوق اإلنسان إلى مجلس حقوق اإلنسان والى الجمعية العامة لألمم المتحدة ( أبو الوفا، 1111 ،

ص. )258

-2المحكمة الجنائية الدولية
والتي أنشئت بموجب اتفاقية روما  2778والتي تعمل على حماية حقوق اإلنسان ورعايتها،
ومتابعة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية ) النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .)2778 ،

وال يمكن لنا أن ننكر التقدم الذي تحقق في وضع معايير و آليات لحقوق اإلنسان وانشاء نظمها
و مؤسساتها على المستويات الدولية ،إذ تحسنت أوضاع كثيرة في مناطق شتى من العالم و ازداد عدد
البلدان التي توفر الحماية القانونية و القضائية لحقوق اإلنسان لجميع مواطنيها عما كان عليه في أي
وقت مضى .

 2.1.1تأثيرات التحول في النظام الدولي على حقوق اإلنسان
لقد أفرزت نهاية الحرب الباردة واقعا عالميا جديدا بانهيار الكتلة الشرقية وسقوط النموذج
االشتراكي ،حيث ساد االعتقاد لدى األوساط الرسمية واألكاديمية الغربية ليس فقط بانتصار نموذجها
القيمي بأبعاده الثالثة – اقتصاد السوق ،والديمقراطية ،وحقوق اإلنسان -وانما بضرورة عولمة هذا
النموذج باعتباره النموذج األصلح واألنسب للعالم في فترة ما بعد الحرب الباردة  ،ليصبح كمرجعية
مؤسسة لسلوكات اإلنسان داخليا أي داخل الدولة الواحدة ،و خارجيا بين الفواعل الدولية المختلفة ( ماجيه،
،1111ص . ) 92-27
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لقد حلت لغة خطاب حقوق اإلنسان بالمفهوم الليبرالي محل الفراغ الذي ظهر بعد زوال النظريات
السياسية الكبرى بعد الحرب الباردة  ،وجرى ذلك في محاولة إلعادة قراءة المرجعية المكونة للنسق
الحقوقي العالمي من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ،2748والعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية
 ،2722والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  2722وكل األطر التكميلية و
التفصيلية لهذه المرجعيات التعاقدية  ،على ضوء واقع عالم ما بعد الحرب وتطلعات المجموعة البشرية و
في إطار ترابط نسقي و تشابك عضوي للعالم تجعل من الدولة كائنا اعتباريا أكثر منه طبيعيا بفعل
انكماش القيمة المادية للمجال الوطني وتفاقم دور الفواعل غير الوطنية (المنظمات الدولية الحكومية و
غير الحكومية ،الشركات العالمية العابرة للحدود ...الخ ) و ضعف القدرة الرقابية للدولة على حدودها
بفعل النشاط و العمليات العابرة للحدود ( اإلعالم ،المال و الصرف ،الكوارث البيئية و الصحية ...الخ).
وجاء مؤتمر فيينا  2773ليؤسس لنقلة نوعية في مجال حقوق اإلنسان والحريات األساسية  ،حيث اختزل
مجهودات وتجارب اإلنسانية على مدى عقود لرصد آليات تكرس احترام حقوق اإلنسان والحريات
األساسية كأولوية مطلقة بالنسبة للمجتمع الدولي.
وفي أعقاب أحداث سبتمبر  1112ضد الواليات المتحدة ،أصبح المفهوم الغربي لحقوق
اإلنسان جزء ال يتج أز من اإلستراتيجية األمريكية والغربية لتحقيق األمن بالمعنى الواسع لها ،وأداة للهيمنة
والتفرد بقيادة النظام الدولي ،وقد عكس الرئيس األمريكي السابق بوش االبن في خطابه بغرفة التجارة
األمريكية بواشنطن في نوفمبر  1113هذا االعتقاد فقال " إن الشيوعية فشلت ألنها لم تحترم شعوبها،
ولم تشجع اإلبداع والعبقرية وحقوق اإلنسان"( الصبيحي 1114 ،ص.) 23 - 21
وسنحاول رصد أهم التأثيرات التي ألمت بفلسفة حقوق اإلنسان في ظل التحوالت الدولية التي
شهدها العالم في فترة ما بعد الحرب الباردة.
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 1.2.1.1مؤتمر فيينا 1991
لمسايرة التحوالت الدولية استصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة الئحة سنة  2787تدعو فيها
لتنظيم مؤتمر عالمي حول حقوق اإلنسان ،ولتحقيق توافق عالمي بشأن عالمية وتكامل حقوق اإلنسان ،و
دعت هذه الالئحة أيضا لتنظيم مؤتمرات إقليمية في أوروبا  ،أمريكا الالتينية والكاريبي ،و إفريقيا  ،لتقديم
بدائل "جماعية " للتسهيل من عملية بناء اإلجماع تحضي ار لمؤتمر فيينا .2773وخرجت هذه المؤتمرات
اإلقليمية بتصورات متباينة تعكس طبيعة البناء القيمي لكل جهة جيوسياسية وكذا أولوياتها التنموية و
مدى اندماجها في صيرورة العولمة .فمثال ركزت الوثيقة النهائية لمؤتمر أميركا الالتينية على مبادئ
التنوع الثقافي واختالف هذه الدول في أولويات تعاملها مع القيم الحقوقية بحيث تعطي األسبقية للحقوق
الهادفة لترقية المستويات المعيشية لإلنسان من خالل تحقيق األدنى المطلوب من الكرامة اإلنسانية
بتحسين الظروف المعيشية لشعوبها  ،فأولوياتها هي التمكين الحقوقي للسكان في ظل االحترام الدولي
المتبادل لالختصاص الداخلي للدول وقداسة مبدأ السيادة الوطنية  ،ورفض التصورات المفروضة الموجهة
خارجيا للمرجعيات القيمية الوطنية.
وهذا ما ذهب إليه أيضا اإلعالن النهائي الصادر عن المؤتمر اإلقليمي إلفريقيا في تونس
، 2771إذ تؤكد الديباجة على أولوية الحقوق المرتبطة بالتنمية و األمن لإلنسان اإلفريقي ،و مبدأ تصفية
االستعمار عن طريق تفعيل حق الشعوب في تقرير المصير ( . (Berkouk,1998,p.274

هذا في حين ركزت الدول اآلسيوية  ،من إعالن بانكوك  2773على ضرورة إعطاء األسبقية
،للمرجعية القيمية المطلقة للقيم اآلسيوية المشتركة وهذا ما ذهبت إليه ديباجة إعالن بانكوك و التي
رفضت قيم حقوق اإلنسان التي تدخل في مجال االختصاص التشريعي الداخلي وفرض لهيكلة قيمية
هرمية و عالمية قائمة على تفوق القيم الغربية على قيم الحضارات األخرى التي تضرب بجذورها في
أعماق التاريخ اإلنساني .وهذا ما أبرزه صموئيل هنتيجون حول االختالفات الجلية في مؤتمر فيينا
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 2773بشأن العالمية والنسبية  " ،فكانت الدول األوروبية ودول أميركا الشمالية في جانب  ،وفي الجانب
األخر كانت كثلة من حوالي خمسين دولة غير غربية " (.)Huntrigton,1997, p.314

إال أن مطالب المجتمعات الصاعدة بضرورة احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية أو باحترام
سلم أولوياتها من حيث التعامل مع مكونات النسق الحقوقي العالمي ،قد قوبلت بالمعارضة من قبل
الفواعل العالمية الرئيسية ( الواليات المتحدة و الدول الغربية و المكونات األساسية للمجتمع المدني
العالمي النشط في مجال ترقية حقوق اإلنسان  ،كما أن إعالن و برنامج عمل فيينا  ،الذي انبثق عن
أشغال المؤتمر العالمي الثاني لحقوق اإلنسان  2773قد فضل مبدأ التوافق و العالمية على الخصوصية
و المفاضلة الحقوقية .اإلنسان (. (Berkouk,1998,p.272

وركزت الوثيقة النهائية للمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في فيينا عام 2773على قيم العالمية ،
التكامل و عدم التجزئة بين الحقوق والذي تمخض في الدورة ( )47للجمعية العامة عام" 2774ينبغي
االعتراف بأن جميع حقوق اإلنسان المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية عالمية غير قابلة
للتجزئة ومترابطة ومتشابهة  ،وانه مع وجوب مراعاة أهم الخصائص المميزة الوطنية واإلقليمية واختالف
الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية  ،فإن واجب الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية
والثقافية ،أن تعمل على تعزيز جميع حقوق اإلنسان وحرياته السياسية وحمايتها" ( قرار الجمعية العامة،
.)A/49/36

هذه اإلعادة و التكرار في اإلشارة للعالمية هي لمحاولة التأكيد على أحادية المرجعية الحقوقية
للنسق الحقوقي العالمي و صفتها المتكاملة و الرافضة لفكرة االنتقاء في التعامل مع حقوق اإلنسان و
التقليص من احتماالت االستثناء في احترام الحقوق في ظل األزمات الداخلية ومع التأكيد على مبدأ
إلزامية حقوق اإلنسان كقواعد عرفية في القانون الدولي .
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 1.2.1.1عولمة حقوق اإلنسان
ال شك أن مفهوم العولمة بدأ اقتصاديا ،إال انه كشف فيما بعد عن حقيقته من خالل أثاره
وانعكاساته السياسية والثقافية والفكرية ،وأخطر انعكاس للعولمة هو ذلك المتعلق بسلب الشعوب في
االحتفاظ بهويتها وموروثها الثقافي والحضاري والفكري .وهذا الواقع المعولم يتعارض بشكل رئيس مع أهم
بنود حقوق اإلنسان  ،فكشفت المتغيرات الدولية الجديدة أن العولمة في مجال حقوق اإلنسان تعني تعميم
مفهوم قيمي وأخالقي واحد  ،وتعميمه على مفهوم حقوق اإلنسان بصيغته العالمية ،وهذا المفهوم هو
المفهوم الغربي والثقافة األمريكية بشكل خاص ،إن حقوق اإلنسان ستق أر قراءة غربية لتحقيق مكاسب
سياسية وتستخدم إلنهاء القيم األخالقية والثقافية لدول العالم المختلفة وللعالم اإلسالمي والعربي بشكل
خاص"( النجار 1114 ،ص.)217

إن عولمة حقوق اإلنسان تشير إلى اختراق للقيم األخالقية التي بنيت عليها حقوق اإلنسان والتي
بمجملها تستند إلى حقيقة مؤداها احترام حرية الفرد في العقيدة والفكر واالعتقاد ،فهي تعني خلق نسق
ثقافي وقيمي يستند على قواعد أخالقية جديدة في التعامل مع القضايا االجتماعية لكل بلد ،مما يشكل
اختالال واضحا بين ما هو وطني خالص وبين ما هو مخترق بوسائل االختراق المعتادة ،وانطالقا من
صعوبة أو استحالة تطبيق ثقافة كونية على المجتمعات كافة  ،سيتسبب هذا االختالل في خلق مشكالت
اجتماعية وثقافية واقتصادية تترك أثرها على طبيعة الفهم الحقيقي والواقعي لحقوق اإلنسان.
وهنالك أيضا تأثي ار متزايدا للتفاعل بن الداخل والخارج  ،فالدولة أصبحت تواجه ضغوطا من
القوى االقتصادية واإلقليمية والعالمية لنشر فكرة "الديمقراطية" كفلسفة حكم قائمة على تحقيق شروط
التمكين السياسي للمواطن من خالل إقرار مبدأ قداسة المواطنة كمصدر لشرعية الحكم .
فمن هنا أصبحت المشروعية السياسية كعملية تقييميه للنظم السياسية  ،قائمة على مرجعيات
داخلية وهي المواطنة ،وخارجية وهي النسق الحقوقي العالمي ،و هذا على خالف النظريات السياسية
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السابقة لعالم ما قبل مرحلة نهاية الحرب الباردة و التي كانت تؤكد على حرية اختيار الشعوب لطبيعة
أنظمة حكمها سواء أكانت تقليدية أم حديثة  ،تسلطية شمولية أم ديمقراطية .
فالوظيفة األولى إذن للحكومة هي حماية الحق في الحياة والحرية  ،وعدم التعذيب والى ما
هنالك من الحقوق  ...والتي ال يجوز التصرف بها وال مبادلتها وهي غير مشروطة  ،من هنا فإنه يتم
الحكم على المؤسسات استنادا إلى أدائها لتلك الوظيفة وهي حماية الحقوق ،ولتحقيق الديمقراطية بمنظور
العولمة  ،ربطت األمم المتحدة ووكاالتها مختلف برامجها بحقوق اإلنسان  ،الديمقراطية و التنمية
المستدامة وهذا ما يشكل لب محاوالت التنميط القيمي و النمذجة السياسية للمجموعات اإلقليمية المكونة
للمجتمع العالمي المرتقب "( بيليس ،وسميث ، 1114،ص.) 782
أدت عولمة حقوق اإلنسان إلى خلق أطر تهدف لتنميط عالمي لطبيعة األطر المرجعية
والتأسيسية للدول بصفة تخلق الظروف المالئمة لنمذجة األنظمة المجتمعية المنظمة للمجاالت الجيو –
ديمغرافية المعنية .و لتحقيق هذا تحول التركيز من الدولة إلى اإلنسان ( . (Berkouk,1998,p.283

ومن هنا جاءت فكرة أسبقية أمن اإلنسان على أمن الدولة مما خلق مجاال إلعادة صياغة مفهوم
المسؤولية من مسؤولية مجزأة أكانت وطنية أم إقليمية إلى مسؤولية موحدة للمجموعة اإلنسانية و
المجتمع الكوني  ،تخلق شرط إفراغ السيادة من محتوياتها القيمية الصلبة لتمكين اآلليات الكونية من
فرض حتمية إطارها المرجعي الموحد ،وتبدو بذلك ضرورة إعادة النظر في مفهوم السيادة بهدف تقديم
تعريف جديد له أو تحديد مضمون معاصر لهذا المفهوم يكون أكثر واقعية وأكثر تناسبا مع السياق
التاريخي المعاصر (منصور ،1113 ،ص.)42

ولتحقيق فكرة النمطية في ظل عالم العولمة و االعتماد المتبادل عمدت الواليات المتحدة
األمريكية من خالل سياستها الخارجية القائمة على االزدواجية في التعامل مع حقوق اإلنسان و
الديمقراطية و من خالل األمم المتحدة ووكاالتها على استخدام مجموعة من اآلليات التي غالبا ما
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أعادت تشكيل الهياكل المؤسسة للقانون الدولي الحديث المؤسسة على مؤتمر وستفاليا سنة  2248وهي
سيادة الدول  ،مبدأ المساواة القانونية بين الدول ،ومبدأ عدم التدخل ومن بين هذه اآلليات :
))Berkouk,1998,p.284

 -2الربط بين المساعدات المالية و اإلصالحات السياسية الديمق ارطية أي محاولة فرض نوع الخيارات
األساسية للدول ،وهذا ما تبنته مؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
 -1استخدام مبدأ عالمية حقوق اإلنسان على أساس القواعد القانونية المطلقة لحقوق اإلنسان لفرض
أنظمة سياسية أو إزاحة نظم سياسية كما فعلت بالحكومة العسكرية في هاييتي سنة  2774بغطاء أممي.
 -3تطوير قواعد التدخل اإلنساني.
 -4حماية األقليات عن طريق إقرار مبدأ التمكين الذاتي و ترقية خصوصية المكونات للمجاالت الجيو
سياسية ( القرار رقم  288الصادر عن مجلس األمن فيما يخص إنشاء المحميات في كردستان العراقي).
 -5ترقية الفلسفة الحقوقية عن طريق تدعيم األمانة العامة لألمم المتحدة للجمعيات الوطنية النشطة في
مجال حقوق اإلنسان.
 -2نشر المعلومات عن االنتهاكات السافرة لحقوق اإلنسان عن طريق دعم نشاط المنظمات الدولية غير
الحكومية النشطة في مجال ترقية حقوق اإلنسان .
إال أن هذه اآلليات ال تستخدم بصفة تلقائية بالنظر للتشابك في المصالح بين الفواعل الدولية
خاصة و األساسية منها كاألعضاء الدائمين في مجلس األمن ،ويعد انتهاك حقوق اإلنسان من أخطر
االتهامات التي دأبت الواليات المتحدة على توجيهها ألعدائها بينما لم تجرؤ على إثارتها بالنسبة
لألصدق اء ،فهناك انتقائية ومحاباة وتمييز بين حالة وأخرى واألمثلة العملية تشهد على هذا التمييز منها
االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين وانتهاكات تركيا ضد األكراد ،وهناك أيضا حالة الصين وما يوجه
لها من اتهامات حول سجلها غير االيجابي في مجال احترام حقوق اإلنسان ،وبالرغم من ذلك فان
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الواليات المتحدة ما تزال تمنحها وضع الدولة األولى بالرعاية ،وهذا يؤكد مرة أخرى أن استخدام حقوق
اإلنسان يتم كورقة ضغط في السياسة األمريكية للحصول على تنازالت.
إال أنه مع هذه االزدواجية في الطرح و التعامل مع األزمات الدولية تبقى هذه الحقوق على
جميع المستويات القيمية و البنيوية و المؤسساتية و السلوكية ،تؤثر على دعائم القانون الدولي الخاص
فيما يخص إعادة تشكيل مبادئ عدم التدخل وسيادة الدول المكونة للمجتمع العالمي.

 1.2.1.1تزايد دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق اإلنسان
لقد حظ يت قضايا حقوق اإلنسان بتصنيفاتها المختلفة وفي األحوال كافة باهتمام العديد من
المنظمات الدولية غير الحكومية منذ نهاية الحرب العالمية األولى على اقل تقدير ،وان كان هذا االهتمام
قد تضاعف بدرجة ملحوظة وبشكل تدريجي خالل الفترة التالية على نهاية الحرب العالمية الثانية
(الرشيدي ، 1113 ،ص .)182

وقد كان لميالد األمم المتحدة  ،أثره البارز في تطوير المنظمات الدولية غير الحكومية  ،والذي
أدى بدوره إلى تطوير اهتماماتها بالقضايا المطروحة على الساحة الدولية والتي من بينها قضايا حقوق
اإلنسان ،فبعد أن كان عدد هذه المنظمات ونشاطها محصو ار في قضايا محدودة تتعلق على الخصوص
بالجوانب المأسوية للحرب ،فقد توسعت بشكل كبير ،وتعددت اهتماماتها لتشمل مختلف جوانب الحياة
اإلنسانية  ،وال سيما توسيع ثقافة حقوق اإلنسان في العالم وترقيتها ،والسهر على مدى احترام األنظمة
الحاكمة لما تم التوصل إليه من معاهدات واتفاقيات دولية ( جفال ،1113 ،ص.)227

وما ساعد هذه المنظمات الدولية غير الحكومية في سعيها لترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان ،هو
تحرر هذه المنظمات نسبيا من القيود والعراقيل التي تقف في وجه المنظمات الدولية المعنية بحقوق
اإلنسان تحت قاعدة السيادة الوطنية ،بينما المنظمات غير الحكومية تستطيع ممارسة دورها بحرية أكثر
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كونها منظمات وطنية أو عالمية غير حكومية ،ولدورها كذلك في رصد انتهاكات حقوق اإلنسان
وتقصيها ،وكذلك تلقت هذه المنظمات غير الحكومية دعما ماليا وسياسيا و فنيا من شبكات دفاعية
إقليمية ودولية  ،فقد تملك بعض هذه المنظمات ميزانية أكبر مما تتوفر لدى المنظمات الحكومية،
ك منظمة العفو الدولية تتصرف في ميزانية ومصادر مالية أكثر أهمية مما يملكه مجلس األمم المتحدة
لحقوق اإلنسان ( أمين ،وآخرون ،1114 ،ص.)214

وأدت ثورة التكنولوجيا واالتصاالت إلى انهيار الحواجز بين الدول والكيانات المختلفة  ،مما
انعكس على دور هذه المنظمات ،وأصبحت هذه المنظمات محل االعتراف من قبل األسرة الدولية .إن
هذه األدوار التي تقوم بها المنظمات الدولية غير الحكومية ،تدفع بها حاليا تحوالت كبيرة ،ذات أبعاد
عالمية جعلت منها إحدى القوى المؤثرة على المستوى الدولي  ،في اتجاه ترسيخ وعولمة قضايا حقوق
اإلنسان ونلخص هده التحوالت في ( :جفال ، 1113 ،ص)291 -227

 -2العمل على ترقية و دعم مكانه القانون الدولي اإلنساني ضمن منظومة القانون الدولي المعاصر.
 -1العمل في ميدان الحرب  ،و الدور الهام للجنة الدولية للصليب األحمر.
أصبحت المنظمات غير الحكومية تنشط في العديد من ميادين النشاط اإلنساني ،مما جعلها
تكتسب شهرة دولية  ،أمثال  :منظمة الصليب األحمر ،منظمة العفو الدولية  ،الفيدرالية الدولية لحقوق
اإلنسان  ،أطباء بال حدود  ،ودورها في التخفيف من أثر الكوارث أو الحروب ،وتحظى هذه المنظمات
شهرة ومصداقية كبيرتين إلى درجة أن تقاريرها السنوية أصبحت ذات واقع وتأثير على الرأي العام في
معظم أرجاء العالم  ،إضافة إلى الدور الذي تلعبه بعض هذه المنظمات في خلق وتطوير قواعد القانون
الدولي مثل جهود اللجنة الدولية للصليب األحمر في مجال تطوير قواعد قانون الحرب واضفاء الصفة
اإلنسانية عليها ( نافعة ،وعبد العال ، 1111 ،ص.)184
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 2.2.1.1تعزيز المركز القانوني الدولي للفرد
لقد تعزز هذا المركز في فترة عالم ما بعد الحرب الباردة  ،ال سيما بعد أن أصبحت حقوق
اإلنسان من القواعد اآلمرة الموجبة للعقاب في حال انتهاكها ( مؤتمر فيينا  )2773وبالتالي فمركز الفرد
ال يقل أهميه عن المركز الذي يتمتع به أشخاص القانون الدولي العام ،وهي األهمية التي تُستنتج من
كثرة العناية بهذه الحقوق ،ومن تركيز المجتمع الدولي على مسؤولية الفرد عن جرائم الحرب والجرائم
المخلة باألمن والسالم الدوليين و الجرائم ضد اإلنسانية (المجذوب 1113 ،ص. ) 179

وظهرت قنوات عديدة يمكن من خاللها أن يتفاعل الفرد مع الوضع الدولي الراهن باعتباره (أي
الفرد) أحد المخاطبين في القانون الدولي بحيث أن أية انتهاكات لحقوقه تُعد إحدى الوسائل المشروعة
ر مهما في ميدان حقوق اإلنسان ( توفيق،
للتداول في مجال العالقات الخارجية وهذا يعد بحد ذاته تطو ا
 ،1111ص.)54،

ولم تعد مسالة حقوق اإلنسان بمختلف أبعادها تندرج فقط ضمن نطاق االختصاص الداخلي
المحجوز للدول فرادى ،كما كان الحال في القانون الدولي إنما صارت من الشأن الدولي (الرشيدي،1115 ،
ص .)28

وما زاد من هذا التوجه ( تعزيز مركز الفرد ) هو نجاح المجتمع الدولي في اعتماد نظام روما
األساسي للمحكمة الجنائية  ،2778ودخوله حيز النفاذ في  ، 1111مما خول المحكمة حسب المادة
الخامسة من النظام األساسي بمعاقبة األشخاص المرتكبين للجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم الحرب وجرائم
اإلبادة الجماعية ،وجريمة العدوان

كما أن المحكمة تهدف إلى تكريس :عدم اإلفالت من العقاب

للمجرمين وتعزيز حقوق اإلنسان واعالء مبادئ القانون الدولي ،ومعها تسقط الحصانات واالمتيازات
الخاصة بالمسؤولين والرؤساء.
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ومهما يكن األمر فان إنشاء هذه المحكمة هو في الطريق السليم إلقامة عدالة جنائية دولية ،
تعاقب من ينتهك حقوق اإلنسان وتردع من يفكر في ذلك  -رغم أن عملها مشوب كغيرها من تنظيمات
المجتمع الدولي بعيب االنتقائية والكيل بمكيالين في تعاملها مع منتهكي القانون الدولي عامة  ،وقواعد
القانون الدولي االنساني .لقد أصبحت معظم الدول تضم منظمة دولية للدفاع عن حقوق اإلنسان مما
جعل حقوق اإلنسان حركة عالمية واسعة ،تدرج ضمن الهيكلية الحكومية للدول ،حيث أصبحت هناك
و ازرات متخصصة لحقوق اإلنسان  ،وبالتالي أصبحت مسألة هذه الحقوق شأنا دوليا يخضع لما أصبح
معروف بالقانون الدولي اإلنساني  ،وهذا الواقع الجديد أثبتته األمم المتحدة في دورتها الخامسة والخمسين
التي أصدرت من خاللها ما يعرف بإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية الذي انصب جوهره بهدفين
رئيسيين هما األمن والسالم  ،وتعزيز حقوق اإلنسان ( عبد الرحمن ،1114 ،ص.) 37 -19

إذا ومن خالل كل ما سبق من عرض ،يبرز جليا أن التحوالت الدولية قد أثرث في مجال حقوق
االنسان و خاصة بشأن التغير الذي حدث في المنظومة الحقوقية اإلنسانية بعد انهيار المعسكر الشرقي
سواء من خالل عملية التقنين لهذه الحقوق وانخراط المجموعة الدولية دوال ومنظمات حكوميه وغير
حكوميه في تطوير وخلق هذا التقنين ،أو من خالل إيجاد اآلليات القضائية المؤقتة والدائمة الكفيلة
بفرض احترام هذه الحقوق  ،وردع منتهكيها بغية السعي بالفرد إلى مصاف الدول بل وأحيانا إلى ما
يتعدى الدول وسيادتها .وأدى التطور في وسائل الحماية الدولية لحقوق اإلنسان إلى إرساء المركز الدولي
للفرد وحقه في الحصول على حماية المجتمع الدولي له اتجاه دولته بحيث لم يعد مبدأ السيادة وعدم
التدخل في الشؤون الداخلية يحول دون حماية حقوق الفرد  ،وبدأت عمليات ترسيخ النزعات الدينية
والقومية والمذهبية و التطرف ،والقبلية والعرقية على حساب الدولة الوطنية بزعم الدمقرطة وحرية التعبير
وحقوق االنسان مما جعل األبواب مشرعة للتدخالت الخارجية في الشؤون الداخلية للدول.
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لقد حصل تطور جديد عندما اعتبرت االنتهاكات الجسيمة والمنظمة لحقوق اإلنسان بأنها
تعرض السلم الدولي للخطر ،بحيث يتعذر االحتجاج بمبدأ السيادة ليكون حاج از واقيا ترتكب بسببه مثل
هذه االنتهاكات ،فالسيادة ال تعني الحق في ارتكاب مذابح جماعية أو إقامة أنظمة فصل أو تمييز
عنصري أو تهجير جماعي أو غيرها من الجرائم الدولية اإلنسانية ،وان إجراءات الحماية المتمثلة
بالمناشدة والمعاتبة واالحتجاج واإلدانة و المقاضاة أو حتى بالتدخل اإلنساني ال ينبغي أن تتقيد بحدود
القانون الدولي التقليدي  ،الن حماية حقوق اإلنسان تشكل إحدى دعامات السلم الدولي في النظام الدولي
الجديد.
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ملفهة  -شكارا  -ملماست
 املبحث األول :ماهية التدخل اإلنساني
 املبحث الثاني :التأصيل النظري للتدخل الدولي اإلنساني
 املبحث الثالث :التدخل الدولي اإلنساني وإشكالية السيادة الوطنية
 املبحث الرابع :مشروعية التدخل الدولي اإلنساني وضوابطه
 املبحث اخلامس :املمارسة الدولية للتدخل اإلنساني ما بعد احلرب الباردة
وإشكاليته

الفصل الثالث
التدخل الدولي اإلنساني :المفهوم -االشكالية  -الممارسة
يعتبر التدخل من أقدم الظواهر التي شهدتها العالقات الدولية ،واتخذت هذه الظاهرة أشكاال
متعددة وتسميات متعددة حسب التغيرات التي كان يشهدها العالم علي الرغم من أن هذا المفهوم الخاص
بالتدخل الدولي ألغراض إنسانية أو ما اصطلح علي تسميته بمبدأ التدخل اإلنساني ال يعتبر من المفاهيم
المستحدثة علي العالقات الدولية المعاصرة  ،حيث شاع استخدامه خالل القرن التاسع عشر مع قيام
البلدان األوروبية بالتدخل في بعض األقاليم التابعة لإلمبراطورية العثمانية بكل من اليونان  ،ولبنان ،
والبلقان تحت زعم حماية األقليات الدينية المسيحية بها من االضطهاد.
ومع أن هذا المفهوم قد توارى إلي الظل بدرجة كبيرة خالل فترة الحرب الباردة بسبب ما تضمنه ميثاق
األمم المتحدة من علو لمبادئ السيادة وعدم التدخل علي غيرها من مبادئ ومفاهيم أخرى ومنها حقوق
اإلنسان  ،إال أنه عاد يطرح نفسه بقوة على األجندة الدولية منذ انتهاء الحرب الباردة مع التطبيقات
العديدة التي شهدها المجتمع الدولي  ،واذا كان هذا المفهوم ال يزال يثير جدال كبي ار حول مشروعيته ،فإن
هذا الفصل سوف يركز بدرجة أساسية علي محاولة تأصيله من خالل عرض االتجاهات المختلفة
لمفهومه واإلشكاليات ذات الصلة به  ،فضال عن التمييز بينه وبين غيره من المفاهيم المرتبطة به وأراء
المدارس الفقهية والنظريات السياسية في العالقات الدولية بشأنه ،و سنعرض نماذج للجوء إلى القوة من
خالل عدد من ممارسات التدخل الدولي اإلنساني في بعض الدول في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

 1.1المبحث األول :ماهية التدخل الدولي اإلنساني
تشكل المفاهيم والعالقات فيما بينها أساس أي حقل من حقول المعرفة  ،وتعد المفاهيم هي
المستوي األول في بناء أي نسق نظري  ،إذ تشكل المفاهيم مكون أساسي في بناء أي قضية نظرية ،
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وعلى هذا األساس يهدف هذا المبحث من الدراسة في الوقوف عند مفهوم " التدخل الدولي اإلنساني"
بالتعريف والتحليل ،من خالل تفكيكه إلى مفهومين وهما التدخل الدولي والتدخل اإلنساني .

 1.1.1مفهوم التدخل الدولي
قبل التطرق إلى مختلف المفاهيم البد من الوقوف على المصطلحات المتعلقة بشأن التدخل
اإلنساني كما وردت في كل من اللغة العربية واالنجليزية  ،ففي اللغة العربية حيث ورد في المعجم
الوسيط أن التدخل يعني "دخل قليال قليال" أي أن التدخل يفيد التدرج في العملية بكل وعي وارادة ،
وتدخل في الخصومة  ،أي دخل في دعواها من تلقاء نفسه للدفاع عن مصلحة له فيها دون أن يكون
طرفا من أطرافها( .المعجم الوسيط ،1114،ص  ، )195إال انه في اللغة االنجليزية لدينا " "Interventionو
" "Interferenceويعني التدخل لتسوية ن ازع أو التدخل بالقوة أو التهديد بالقوة في الشؤون الداخلية للدول
األخرى (البعلبكي ،2774 ،ص. )499

قديما كتب المفكر الهولندي" جروسيوس " منذ ما يقارب األربعمائة عام عن حق اإلمبراطور
الروماني في حمل السالح ضد كل حاكم يمارس على رعاياه فظائع ال يمكن أن يتقبلها أي إنسان عادل
 ،وكذلك حمل السالح ضد الفرس الذين ال يكفون عن اضطهاد المسيحيين بسبب دينهم  ،وهو ذات ما
انتهى إليه القديس " أوغسطين " حين وصف الحرب بالعادلة كلما كان الهدف منها المعاقبة على الظلم
والجور ،وأما " فاتيل " فقد توسع في تحديد األسباب التي تدعو إلى تدخل القوى األجنبية العتبارات
إنسانية  ،حيث ال ينبغي أن يقتصر التدخل اإلنساني على حماية األقليات الدينية المسيحية و إنما أن
يمتد ليطول أي شعب مضطهد يطلب العون من قوة أجنبية (عبد العال ، 1114 ،ص . )323

ورغم افتقار األدبيات السياسية والقانونية لتعريف متفق عليه لمفهوم التدخل إال أن هناك محاوالت عديدة
لتعريفه في نطاق العالقات الدولية  ،يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين على األقل في هذا الخصوص:
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 1.1.1.1االتجاه األول :المفهوم الواسع
وهو الذي يميل أنصاره إلى التوسع كثي ار في المفهوم ليصل إلى حد اعتباره مرادفا لكل أشكال
سلوك الدولة في عالقاتها الخارجية  ،حتى ولو كان هذا السلوك سلبي كحالة عدم التدخل في حاالت
معينة  ،وعليه فإنه يندرج ضمن نطاق أشكال السلوك هذه :األعمال القسرية التي تتخذها دولة ما ضد
دولة أخرى،سواء أخذت هذه األعمال صورة عسكرية أو أي صورة أخرى من صور األعمال القسرية ،
واألعمال التي تتخذ صورة التصريحات والحمالت الدبلوماسية  ،المساعدات االقتصادية والعسكرية ،
وهناك أيضا ما يسميه البعض" التدخل المعلوماتي  ،والذي يتيح للدولة أو الدول األكثر تقدما من الناحية
التكنولوجية فرصة المساهمة بدرجة أكبر في تشكيل وصياغة النظام القيمي للطرف اآلخر أو لألطراف
األخرى ( الرشيدي،1113،ص .) 148
ويعرف "كاليري هولستي " من جهته التدخل كونه " جميع األنشطة الخارجية التي تهدف إلى
تغيير القادة السياسيين  ،أو البناء الدستوري للدولة المسئول عن رسم السياسة الخارجية  ،وبعبارة أخرى
يهتم التدخل باألنشطة الخارجية التي تكون ضد الرغبات القانونية للسلطة" ( عبد الرحمن ،1114 ،ص.)22

و البعض يعرف التدخل اإلنساني" بأنه استخدام الوسائل القسرية من قبل دولة أو مجموعة من
الدول أو من قبل منظمة دولية أو عالمية أو إقليمية أو الوكاالت اإلنسانية على أن يكون هدفها  ،أو
حقوق اإلنسان الصارخة والتي ترتكبها السلطات

على األقل أحد أهدافها الرئيسية وقف انتهاكات

الحاكمة ،أو منع أو تخفيف وطأة المعاناة اإلنسانية في حاالت النزاعات الداخلية" ( عطا هلل، 1119 ،

ص. ) 312
ويعرفه الدكتور طلعت الغنيمي أن التدخل هو " تعرض دولة لشؤون دولة أخرى  ،بطريقة استبدادية وذلك
بقصد اإلبقاء على األمور الراهنة أو تغييرها ومثل هذا التدخل قد يحصل بحق أو بدون حق  ،ولكنه في
كافة الحاالت يمس االستقالل الخارجي أو السيادة اإلقليمية للدول المعنية".
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وكما أشار "جوزيف ناي" إلى أشكال عديدة للتدخل يمكن أن تبدأ من مجرد توجيه خطاب من
قبل رئيس دولة إلي شعب دولة أخري للتأثير في سياساتها الداخلية  ،مرو ار بتقديم الدعم المادي
والسياسي والعسكري لحكومة دولة ما أو لفصائل المعارضة لها  ،وانتهاء بالعمل العسكري المحدود أو
الغزو العسكري الشامل لدولة معينة (.)Joseph S. Nye, 1997, p134
وعند جوزيف ناي التدخل بمعناه الواسع يشير إلى ممارسات خارجية تؤثر على الشؤون
الداخلية لدولة أخرى ذات سيادة  ،أما التدخل بمعناه الضيق فيشير إلى التدخل بالقوة العسكرية في
الشؤون الداخلية لدولة أخرى  ،استنادا إلى ذلك يندرج مفهوم التدخل من حيث أشكال ممارسة النفوذ ،
من أقل صور القهر إلى أعالها ،وبذلك يشتمل التعريف الواسع للتدخل على جميع أشكال التدخل  ،من
اإلجبار المنخفض إلى درجات اإلجبار العالي  ،وتمثل درجة القوة المستخدمة في هذا التدخل أهمية
خاصة  ،فعلى أساسها تتوقف درجة اختيار الدولة المتاحة ومن ثم درجة التقليص الخارجي للحكم (عبد
الرحمن ، 1114،ص. )25-24

 1.1.1.1االتجاه الثاني :المفهوم الضيق
يوجد ثمة اتجاه ثان يتحمس أنصاره في المقابل إلى التضييق من نطاق هذا المفهوم  ،والى حد
جعله مقصور فقط على صورة التدخل العسكري أو التهديد باستخدام القوة المسلحة وحدها  ،ودون سواها
من الصور األخرى  ،وعلى ذلك  ،فإن التدخل الخارجي أو الدولي  ،وفقا لرأي أنصار هذا االتجاه  ،إنما
ينصرف إلى استخدام اإلجبار أو القسر بصورة منتظمة  ،من جانب دولة ما أو منظمة دولية أو من
جانب عدة دول ضد دولة أخرى  ،لحملها على إحداث تغيير معين أو لمنع حدوث تغيير معين في
النظام السياسي لهذه الدولة  ،وسواء أكان ذلك يتعلق بسياستها الداخلية أم بسياستها الخارجية  .وفي هذا
اإلطار يقول مارتين وايت " يعد التدخل عمال مباش ار وعنيفا على مستوى العالقات الدولية  ،لكنه ال
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يصل إلى درجة الحرب المعلنة بين دولتين أو أكثر  ،ألن الحرب هي المرحلة القصوى في مثل هذا
التفاعل  ،وبهذا يكون التدخل سلوكا يعتمد التهديد باستخدام القوة العسكرية إن لم يستعملها لتحقيق
المصالح الوطنية للدولة المتدخلة ".ومن هنا يعتبر وايت التدخل بأنه عملية قوية تحتوي عناصر
التهديد إن لم نقل القوة المادية  ،والحرب هي المرحلة القصوى ( عبد الرحمن ،1114 ،ص.)25

وكما يطرح ر.ج .فينيست وفي عمله الشهير( عدم التدخل والنظام الدولي ) تعريفا لمفهوم
التدخل على أنه "النشاط أو السلوك المتخذ من طرف دولة أو مجموعة داخل دولة أو مجموعة دول أو
منظمة دولية والذي يتدخل قسريا في الشؤون الداخلية لدولة أخرى  ،إنه حدث متميز له بداية ونهاية ،
ويهدف إلى بناء السلطة في الدولة المستهدفة  ،وليس من الضروري أن يكون قانونيا أو غير قانوني ،
ولكنه يتميز بتجاوزه قواعد السلوك المرعية في العالقات الدولية " ( بيليس ،وسميث ،1114 ،ص. ) 559

و هذا التعريف يوحي بإلقاء مسؤولية المبادرة للتدخل على الجهة المتدخلة دون إلتماس طلب أو
رضا الدولة التي يقع عليها التدخل  ،ويفصل بشكل صارم في شكل التدخل بأنه قسري والجهة المستهدفة
هي الكيان السلطوي للدولة  ،وأنه محدود من الناحية الزمنية ( له بداية ونهاية ) كي ال يتحول إلى غزو،
وبالرغم من إقرار فينيست بتجاوز إشكالية السيادة في التدخل كونه ينتهك فعال النموذج التقليدي للعالقات
الدولية ،غير أن اإلشكالية في هذا التعريف هي كونه يفترض أن األعمال الموجهة للمصلحة اإلنسانية
هي واحدة عبر الزمان والمكان .
أما "ريتشارد ليتل" فقال أننا نكون أمام حالة تدخلية عندما تقوم وحدة سياسية باالستجابة لدافع
تدخلي ،ويظهر هذا الدافع عندما يتطور النزاع في دولة متفككة .ويحاول كل طرف في النزاع الداخلي
االستعانة بآخر خارجي يسانده  ،الحفاظ على عالقة مع أحد هذه األطراف يعتبر استجابة تدخلية في
حين أن الحفاظ على العالقة مع كال الطرفين يعتبر استجابة غير تدخلية ( عبد الرحمن ،1114 ،ص.)22
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إجماال فان هذا الجدل حول مفهوم التدخل الدولي يستمد من اتساع األنشطة التي يغطيها هذا
المصطلح ،فهناك من يعتبر أي ممارسة للضغط على دولة ما تدخال وكذلك الدعم المشروط التي تقدمه
المؤسسات المالية الدولية التي يشعر المستفيدون منه بأنه ال يوجد لديهم خيار إال القبول  ،وكذلك ما
تقوم به منظمات حقوق اإلنسان من دعوة إلى ربط المساعدات المالية بتحسين سجل حقوق اإلنسان من
قبل الدولة التي تتلقى هذه المساعدات ،ويعتبر آخرون أي تدخل في الشؤون الداخلية ألية دولة دون
موافقتها تدخال  ،ويرى غيرهم أن كل أنواع التدابير القسرية المباشرة  ،ال مجرد العمل العسكري  ،وانما
اإلجراءات السياسية واالقتصادية الفعلية أو المهدد بها  ،والحصار والتهديدات الدبلوماسية والعسكرية
والمحاكمات الجنائية الدولية جميعها مشمولة بهذا المصطلح  ،ومع ذلك هناك فريق آخر يحصرون هذا
المصطلح في استخدام القوة العسكرية.
ومن الالفت للنظر أن معظم التدخالت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة  ،يكون مصدر شرعيتها
األمم المتحدة مثل حرب الخليج الثانية  ،الصومال،هاييتي  ،رواندا ،ليبيا  ،وكانت موافقة األمم المتحدة
سابقة على ممارسة التدخل  ،ولكن هناك استثناء مثل التدخل في كوسوفو فكان من قبل حلف الناتو.

 1.1.1مفهوم التدخل اإلنساني
ال يختلف هذا المفهوم عن غيره من مفاهيم العلوم االجتماعية بشأن عدم وجود تعريف متفق
عليه  ،خاصة وأن كلمتي التدخل واإلنساني اللتان يشتمل عليهما ليستا فقط محل عدم اتفاق بين الباحثين
وانما كذلك بين الدول  ،فليس من اليسير القول بتعريف محدد للتدخل الدولي اإلنساني  ،ويعود ذلك كون
هذا الموضوع من الموضوعات التي تختلط فيه السياسة بالقانون  ،وتتعارض بشأنه القواعد القانونية
المعمول بها وتلك التي ترنو إلى تطبيقها الجماعة الدولية  ،ناهيك عن اختالف األطراف المعنية بهذا
الموضوع دوال ومنظمات دولية ( هنداوي  ،2779 ،ص.)41
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وعلى الرغم من أن فكرة التدخل اإلنساني هذه قد وجدت تطبيقات عديدة لها في العمل الدولي
وخاصة منذ منتصف القرن التاسع عشر  ،إال أننا ال نكاد نجد اتفاقا حول بيان المقصود بهذا التدخل
الدولي اإلنساني كما هو الشأن مع مفهوم التدخل الدولي  ،وما يستوقفنا هنا هو اإلنساني والذي يعد
توضيحه مدخال مهما لتعريف التدخل اإلنساني  ،فيشير تعبير اإلنسانية إلى مجموعة من الخصائص
التي تميز أفراد النوع البشري من الكائنات الحية األخرى  ،فعالقة اإلنسان باإلنسان لها صفات المحبة
والخير واإلحسان والتعاطف مع الضعيف ومساعدة المحتاج  ،ويعد المذهب اإلنساني كل إنسان هدفا
يستحق اإلعجاب المتالكه الحرية ولممارسته خياره بحرية ( عبد الرحمن  ،1114 ،ص.)27

إن اإلنسان باعتباره كذلك مهما كان موقفه السياسي والفكري  ،يحق له الحصول على العدالة
والحياة  ،وأن ُيجنب الموت  ،ومن ثم فإن توجيه العون اإلنساني وفقا للموقف السياسي أو الفكري أو
اإلثني يشكل خطورة على العمل اإلنساني  ،ألن العمل اإلنساني يرفض المنطق القائم على تجزئة الجنس
البشري إلى من يجوز لهم الحياة ومن يتحتم عليهم الموت ،وليست الحروب هي الميدان الوحيد الذي
يلقى فيه الناس حتفهم  ،فيموت كل عام عدة ماليين بسبب األمراض والمجاعات  ،وهو رقم يفوق
بالتأكيد أضعاف ضحايا الحروب ،ولذلك فإن أسئلة بديهية تطرح نفسها هنا  ،مثال ما الفرق بين قصف
السكان المدنيين وبين منع حصولهم على الدواء ؟
وتبعا لذلك يرى هذا المذهب أنه يجب االعتراف بعدد من الحقوق األساسية للفرد على المستويين
المحلي والعالمي  ،كما يرى ضرورة تقديم المعونة ألولئك الذين يعانون من اآلالم أو تهدد حياتهم
وكرامتهم  ،وذلك في جميع الحاالت التي تكون فيها المؤسسات القائمة في الدولة غير كافية أو غير
فعالة في ضمان تطبيق حقوق اإلنسان وحمايتها ( عبد الرحمن ،1114 ،ص. )11

فاالرتباط بين المساعدة اإلنسانية ومبدأ الكرامة اإلنسانية – الذي هو جوهر حقوق اإلنسان-
وثيق جدا  ،إل ن الكرامة اإلنسانية هي التي تبرر وجود المبدأ األخالقي والقانوني الذي يقضي بضرورة
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مساعدة الضحايا من عواقب الكوارث الطبيعية واألزمات اإلنساني  ،وسنتناول تعدد أراء الفقهاء في
مفهوم التدخل اإلنساني من خالل اتجاهين :ضيق وواسع.

 1.1.1.1المفهوم الضيق للتدخل اإلنساني
ينطلق أنصار هذا االتجاه في تعريفهم للتدخل اإلنساني من االقتناع بلزومية هذا التدخل في
حاالت معينة ووفقا لرأيهم  ،يعرف التدخل اإلنساني بأنه " المساعدة المصحوبة باستخدام القوة والهادفة
إلى توفير الحماية لمواطني دولة ما  ،إزاء المعاملة التعسفية وغير اإلنسانية التي يتعرضون لها
والمتجاوزة للحد  ،والتي لم تراع – أي هذه الدولة -أن سيادتها يفترض أن تبنى على أسس من العدالة
والحكمة" (المجذوب ،1113 ،ص. )141
وكما عرفه البعض األخر ومنذ بدايات القرن العشرين بأنه ":حق دولة ما في أن تمارس سيطرة
أو ضبطا دوليا على تصرفات دول أخرى في نطاق سيادتها الداخلية  ،وذلك متى تعارضت -أي
التصرفات -مع قوانين اإلنسانية" ( الرشيدي ،1113،ص . ) 151

ويحدد أنصار هذا االتجاه  ،ومنهم "توماس فرانك" التدخل اإلنساني بأنه" كل استخدام للقوة
المسلحة أو التهديد باستخدامها بواسطة دولة ما أو معرفة هيئة دولية ضد دولة أخرى بهدف حماية حقوق
اإلنسان  ،وأيضا "سيتويل" الذي يعرفه بأنه " :اللجوء إلى القوة بغرض حماية السكان من المعاملة
التحكمية والمسيئة دوما والتي تتجاوز حدود السلطة المفترض ممارستها من صاحب السيادة" ( شلبي
 ،2772،ص.) 21:
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 1.1.1.1المفهوم الواسع للتدخل اإلنساني
يرى أنصار المفهوم الواسع للتدخل اإلنساني  ،على أنه واضافة الستخدام القوة المسلحة فإن من
وسائل التدخل اإلنساني اللجوء إلى وسائل الضغط االقتصادية والدبلوماسية والسياسية  ،فكلما كان
الهدف من استخدام أي من هذه الوسائل حمل إحدى األطراف على الكف عن انتهاك حقوق اإلنسان
كلما أمكن اعتبارها تدخال دوليا إنسانيا  ،حيث أن هناك أساليب متعددة ومتدرجة للتدخل كالمقاطعة
االقتصادية وتوقيع العقوبات التجارية ووقف اإلمدادات اإلنسانية وتنظيم حمالت صحفية وفرض القيود
على بيع األسلحة وابداء المواقف واآلراء العلنية حول واقع حقوق اإلنسان في دولة ما  ،ويزعم الفقيه "
شيفر" أن التعريف التقليدي للتدخل اإلنساني الذي ينصرف إلى االستخدام الفردي للقوة العسكرية من قبل
دولة ما في إقليم دولة أخرى بهدف حماية رعايا هذه األخيرة من المخاطر التي تهدد حياتهم أو
االنتهاكات السافرة لحقوقهم والتي ترتكبها أو تغض الطرف عنها حكومتهم المحلية لم يعد يتفق وعصر
التنظيم الدولي  ،ويرى " شيفر" أن المفهوم الحديث للتدخل اإلنساني يجب أن يتسع نطاقه ليشمل أنماط
التدخل غير الرضائية واألساليب غير العسكرية  ،ويرى أن يشمل التعريف المعاصر الوسائل غير
القسرية  ،كأن يضغط مجلس األمن الدولي ودول أخرى على حكومة الدولة المعنية لئال تعرقل وصول
المساعدات اإلنسانية للضحايا  ،واال فان عمال عسكريا أو إجراءات ستفرض بحقها"
(.)Scheffer,1992,p.288

ويرى د .حسام حسن حسان " أن التدخل اإلنساني في ظل القانون الدولي المعاصر تعددت
صوره وأشكاله  ،حيث هو كل تدخل يهدف إلى حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية  ،ويمكن أن
يكون عسكريا أو دبلوماسيا  ،هذا فضال عن نطاق المستفيدين قد اتسع ليشمل المواطنين واألجانب  ،هذا
باإلضافة إلى أن التدخل اإلنساني المعاصر يمكن أن تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة
دولية عالمية أو إقليمية أو دولة أو مجموعة دول في إطار األمم المتحدة" (حسان ،1114 ،ص.)324
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ونرى أن هذه التعريفات تنطوي على معنى واسع للتدخل اإلنساني والمالحظ أنها تركز على
الهدف الظاهري أو المعلن للتدخل وهو وقف االنتهاكات الشديدة لحقوق اإلنسان األساسية  ،من خالل
تدابير متخذة ضد الدولة المتدخل فيها أو ضد زعمائها ،بغرض توفير الحماية العملية لألشخاص
العاديين الذين تتعرض أرواحهم للخطر ألن دولهم غير راغبة أو غير قادرة على حمايته  ،كما تشير
أغلب هذه التعريفات إلى مفهوم التدخل اإلنساني بوصفه "حقا"" ،وواجبا" ولوضع حد لهذا الغموض
اعتبروا التدخل "حقا" إذا كان األمر يتعلق بتأمين المرور إلى الضحايا  ،و" واجبا " إذا كان التدخل
اإلنساني يسعى إلى احترام الحقوق األساسية للفرد كالحق في الحياة .
وترى اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول أن مناقشة التدخل اإلنساني يجب أال تركز
على حق التدخل أو واجب التدخل وانما على "مسؤولية الحماية"  ،والتغير المقترح من طرفها في
المصطلح هو حسبها تغير في المنظار أيضا  ،ذلك أن هذه المسؤولية ليست فقط مسؤولية القيام برد فعل
لكارثة إنسانية وقعت فعال أو يخشى وقوعها  ،وانما هي أيضا مسؤولية منعها من الوقوع  ،ومسؤولية
إعادة البناء بعد وقوعها" (اللجنة الدولية المعنية بالتدخل ،1112،ص.)28-29

أي أن مسؤولية الحماية ال تعني مجرد مسؤولية رد الفعل وانما مسؤولية الوقاية  ،وكذلك
مسؤولية إعادة البناء ،فهي توجه األنظار إلى الصالت المفهومية والقانونية والعملية بين المساعدة
والتدخل و اإلعمار.
والمالحظ أن مفهوم التدخل اإلنساني يشتمل على ثالثة عناصر أساسية  ،ويتعلق أولها بوجود
تهديد باستخدام أو االستخدام القسري للقوة  ،في حين يتعلق ثانيهما بوجود انتهاكات جسيمة ومنهجية
لحقوق اإلنسان  ،أما ثالثهما فيتعلق بإرادة الدولة المستهدفة بالتدخل وهو أن هذا التدخل يتم ضد إرادتها
ودون موافقة سلطاتها ( خليفة  1118 ،ص. )19-12
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والبد لنا من التمييز بين مفهوم التدخل اإلنساني وغيره من المفاهيم المرتبطة به وتتمثل أبرزها
في اآلتي(:خليفة  ، 1117 ،ص )98

أ -بعثات حفظ السلم :ويمكن تعريفها بأنها آلية دولية محايدة تتم بموافقة أطراف الن ازع  ،وتتشكل من
أفراد دوليين عسكريين أو مدنيين تحت قيادة األمم المتحدة بهدف مساعدة هذه األطراف المتنازعة علي
العيش في سالم  ،وبما أن هذه البعثات تتم بموافقة أطراف النزاع فإن وجودها من عدمه يتوقف علي
إرادة األطراف المتصارعة  ،وبهذا المعني فإن بعثات حفظ السلم ال تمثل انتهاكا لسيادة الدولة أو تدخال
في شئونها الداخلية ألنها تقبلها بمحض إرادتها.
ب -عمليات اإلغاثة اإلنسانية :ويمكن تعريفها بوجه عام وفقا لألستاذ موريس توريللي بأنها 'الخدمات
الصحية أو المواد الغذائية أو المساعدات المقدمة من الخارج لضحايا أي نزاع دولي أو داخلي' وبرغم أن
هذه المنظمات المعنية بتقديم اإلغاثة اإلنسانية يتعين عليها عند أدائها لمهامها الحصول علي موافقة
الدولة أو أطراف النزاع  ،إال أن الدولة ال تتمتع في هذا الشأن بسلطة مطلقة في منح أو رفض الموافقة
لهذه المنظمات للعمل في أراضيها  ،ذلك أن الدول بانضمامها إلي اتفاقيات جنيف لعام  2747فإنها
بذلك تعترف لهذه المنظمات بحق تقديم اإلغاثة اإلنسانية  ،و اإلطار القانوني الدولي العام الذي يحكم
عمل هذه المنظمات في الحقل اإلنساني يظل متضمنا شرط حصول هذه المنظمات علي موافقة الدولة أو
أطراف النزاع عند ممارستها لعملها.
ج -بعثات اإلنقاذ لحماية رعايا الدولة بالخارج :ويقصد بها االستخدام العسكري للقوة بواسطة دولة معينة
إلنقاذ رعاياها في دولة أخري من خطر فعلي أو وشيك يتهدد حياتهم.
ويتشابه هذا النوع من التدخل إلنقاذ رعايا الدولة بالخارج في كثير من المظاهر مع التدخل اإلنساني ،
من قبيل:
 -2أن الدافع األساسي في كال النوعين من التدخل هو دافع إنساني.
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 -1أن التدخل في كلتا الحالتين يتم ضد إرادة الدولة المستهدفة بالتدخل ودون موافقتها.
 -3تشابه الظروف السياسية التي تستدعي وقوع كال النوعين من التدخل وأبرزها انهيار النظام والقانون
في الدولة المستهدفة بالتدخل  ،أو وجود حكومة غير قادرة أو حتى غير راغبة في تلك الدولة علي
حماية حياة الرعايا األجانب فيها.

 1.1المبحث الثاني :التأصيل النظري للتدخل الدولي اإلنساني
تعتبر نظرية التدخل العتبارات إنسانية من النظريات المثيرة للجدل في العالقات الدولية  ،وهي
وان كانت تهدف لحماية حقوق اإلنسان إال أن هناك اختالف من قبل الفقهاء والمفكرين في تحديد اإلطار
النظري في تأسيسه أو في تحديد مفهوم التدخل اإلنساني وأدواته  ،فتربط الكثير من الدراسات المتعلقة
بمفهوم التدخل الدولي اإلنساني إلى األصول الفقهية والنظرية التقليدية من خالل مدرسة القانون الطبيعي
ومدرسة القانون الوضعي  ،وكذلك هناك مقاربات النظريات الكبرى المعاصرة في العالقات الدولية وهي
النظرية الواقعية  ،والنظرية الليبرالية من مسألة التدخل الدولي اإلنساني.

 1.1.1النظريات التقليدية و التدخل الدولي اإلنساني
هناك مدرستين للفقه التقليدي  ،األولى هي مدرسة القانون الطبيعي والتي تنطلق من فكرة أن أي
إنسان يعيش في جماعة منظمة  ،وله حقوق طبيعية مرتبطة بطبيعة اإلنسان من حقه التمتع بكافة حقوقه
فالحقوق الطبيعية حسب أراء مفكري المدرسة ومنهم هوبز ولوك وروسو  ،هي سابقة من حيث نشأتها
على الوجود السياسي للجماعة(الدولة) ومن ثمة فعلى هذه الجماعة مسؤولية وواجب احترام هذه الحقوق
وعدم المساس بها  ،كما أن أي تناقض بين سلطة الجماعة (الدولة)  ،وبين حقوق األفراد وحرياتهم يتعين
أن يتم حسمه لصالح هذه األخيرة  ،باعتبار غاية وجود الجماعة إنما هو حماية هذه الحقوق والحريات ،
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فسلطة الدولة مقيدة لصالح األفراد وحرياتهم وأما المدرسة الثانية :هي مدرسة القانون الوضعي التقليدي
التي شدد أنصارها على حتمية وضع الحقوق األساسية لإلنسان في قوالب قانونية مناسبة ومقبولة  ،بما
يضمن احترامها ويوفر الضمانات التي تكفل التمتع بها ( الرشيدي،1113،ص.)212

وسنتناول بالبحث التدخل اإلنساني في فقه القانون الطبيعي من خالل نظرية الحرب العادلة ،
والتدخل اإلنساني من قبل مذهب المدرسة الوضعية.

 1.1.1.1نظرية الحرب العادلة
لنظرية الحرب العادلة تاريخ طويل ،يمكن إرجاعه إلى كل من سانت أوغسطين ثم توماس
االكويني فأفكارهما لم تناقش فقط تبرير الحرب ولكن أيضا الطريقة التي يجب التحلي بها في كل
الظروف  ،وأصبحت مبررات القديس توماس االكويني بعد ذلك نموذجا للمدارس القانونية ورجال القانون
مثل جروسيوس.
غير أن التمييز بين الحرب العادلة والحرب غير العادلة تعود جذوره إلى روما القديمة  ،واستمر
التشديد على عدالة الحرب منذ أيام ملوك الرومان  ،وامتد حتى عهد الجمهوريين في المراحل المتأخرة
من الحضارة الرومانية  ،ويذهب البعض إلى أن شيشرون – السياسي والخطيب الروماني المفوه – قدم
إسهاما هاما للفكر الروماني بخصوص فكرة الحرب العادلة  ،إذ أنه أقام التفرقة بين الحرب العادلة
والحرب غير العادلة  ،ولم تك تفرقة شكلية صرفة  ،بل كانت تفرقة موضوعية (عطا اهلل ،1119،ص.)319

واذا كان الرومان قد اعتبروا الحرب العادلة فكرة قانونية  ،فإنها قد تحولت إلى فكرة الهوتية دينية عند
القديس أوغسطين الذي كان واحدا من األوائل الذين حاولوا اإلجابة عن سؤال :في أي الظروف يمكن أن
تكون الحرب مبررة أو عادلة ؟ ووضع في هذا اإلطار ثالث معايير لشرعية الحرب وهي:
 أن يكون مبرر الحرب الالعدل.81

 أن تقود الحرب سلطة شرعية . أن يحدث كل ذلك بسالمة القصد.وأقام بعد ذلك جروسيوس فكرة الحرب العادلة على مذهب القانون الطبيعي  ،حيث ال تكون
الحرب عادلة إال إذا تم خوضها على إثر مخالفة لمبادئ القانون الطبيعي ،واقرها المجتمع الدولي أنها
كذلك  ،وهذه الحروب العادلة يجب – حسبه – أن تتقيد بمبادئ القانون الطبيعي بغض النظر عن
سببها ،ويجب أن تنحصر في حدود ما يحقق النصر  ،حيث يحرم اإلضرار باألبرياء أو اإلفراط في
استخدام العنف (عبد الرحمن  ،1114،ص .) 15
ولئن كان جروسيوس يعترف بحق التدخل للدفاع عن الشعوب المضطهدة  ،إال أن هذا التدخل
في رأيه يجب أال يتجاوز هذه الغاية النبيلة ذات المعاني السامية  ،بحيث ال يجوز إساءة استخدام ذلك
الحق وتوظيفه كذريعة لتحقيق طموحات سياسية للدول المتدخلة  ،كالتوسع اإلقليمي لنهب خيرات وثروات
البالد التي يتم قهر حكامها الطغاة  ،وال يجوز فرض نظام حكم معين على تلك البالد  ،بل ينبغي ذلك
الحق للشعوب ذاتها تمارسه بنفسها بعد رفع الظلم والحيف اللذين أنزلهما بها هؤالء الحكام المستبدون
(عطا اهلل ،1119 ،ص .) 341

وتعد أراء جروسيوس اإلشارة الصريحة األولى لمبدأ التدخل اإلنساني وخالل القرن التاسع عشر
أخضعت شرعية استخدام القوة المسلحة لثالثة شروط هي :عدالة األساس القانوني  ،وعدالة القضية ،
وسالمة القصد .وهي ال تختلف في جوهرها عما طرحته نظرية الحرب العادلة عبر تاريخها الطويل.
ونخلص أن مفكري مدرسة القانون الطبيعي يجيزون التدخل اإلنساني باعتباره حربا عادلة ،
فالجرائم التي ترتكب في حق اإلنسانية من جانب الطغاة تعطي الحق للشعوب بالمقاومة  ،بل وتعطي
الحق في قيام حرب إنسانية لمساندة الشعب المضطهد في رفع الظلم عنه  ،إن محاولة إسقاط هذه
النظرية – الحرب العادلة -على الواقع الدولي الراهن يحيلنا إلى مواجهة عدة عوائق  ،ومن أهمها أن
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تحديد المبرر العادل لخوض الحرب ليس بسيطا  ،وليس من السهل أيضا تحديد تعريف له ،وهنا أيضا
يطرح تساؤل مهم ،هل المبرر العادل يتوقف فقط على تدمير الممتلكات أو سلب األرض ؟ و إذا كان
المصطلح " الممتلكات " يتسع إلى ممتلكات ذات أبعاد أخرى مثل الشرف ،الشعور بالتهديد ،الشعور
بالالعدل االجتماعي ،أو المثل الدينية أو الوطنية ،إذن كل الحروب ال تبدو حينئذ عادلة  ،وحتى إذا كان
المبرر يبدو عادال -حماية حقوق اإلنسان كما هو الحال في حاالت التدخل الدولي اإلنساني -فإن
الطريقة التي تتم بها الحرب أكبر الظن أنها ستكون غير عادلة.

 1.1.1.1المدرسة الوضعية
في مواجهة المذهب السابق ظهر تيار من الفقهاء يعارض مسالة التدخل وهو يتمثل في صعود
تيار الوضعيين في القانون الدولي  ،فهم ال يعترفون إال بالعادات الدولية والمعاهدات والمبادئ العامة
للقانون المعترف بها من قبل األمم كمصادر للقانون الدولي وقد نظر هؤالء في مشروعية التدخل اإلنسان
وفقا :لمدرسة عدم التدخل االيطالية :فوفقا لهذا المذهب ال يجوز لدولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية
لدولة أخرى فالدول تتمتع بالسيادة الكاملة في التصرف في أمورها الداخلية وال سيما السياسية واإلدارية.
ويلخص الفقيه " كارنا از أماري" موقف المدرسة االيطالية قائال" :ال يمكن ألية دولة أن تتدخل عسكريا
ضد دولة أخرى ،إذا كانت حكومة هذه األخيرة ال تحترم الحقوق اإلنسانية األساسية  ،وال تراعي قواعد
العدالة في تعاملها مع رعاياها"  ،ونجد أيضا من أنصار مدرسة عدم التدخل الفيلسوف هيجل الذي يرى
أن التدخل الخارجي خرق الستقالل الدولة،حتى لوكان هذا التدخل ألسباب حميدة  ،ولقد جاءت المدرسة
الوضعية لكي تستبعد اقتران القانون الدولي بالمثل والقيم  ،وكما يؤكد الفقيه األلماني "هيفتير" أن المجازر
والفظائع البشعة التي يقترفها حاكم ما ضد رعاياه  ،ال تشكل سندا قانونيا ألية دولة للتدخل عسكريا
لوضع حد لها طالما أن تصرفات هذا الحاكم الطاغية ال تشكل انتهاكا للقانون الدولي ألنه ال يحق ألي
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دولة أن تصدر حكما على دولة أخرى  ،وذلك مراعاة لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول األخرى وكذلك
احتراما لسيادة هذه الدول( عطا اهلل ،1119 ،ص.)445

فالتدخل اإلنساني ليس إال مساسا باستقالل الدولة وانتقاصا من سيادتها وسببا الندالع المنازعات
أو الحروب  ،وبالتالي يجب التمسك بمبدأ عدم جواز استخدام القوة ضد أية دولة  ،أيا كانت المبررات
باستثناء بعض الحاالت المشروعة  ،ومنها حالة الدفاع الشرعي إذن فأصحاب هذه المدرسة ال يرون في
التدخل اإلنساني من شرعية قانونية  ،فالقانون يحرم التدخل( المجذوب،1113 ،ص.)145

 1.1.1النظريات السياسية المعاصرة في العالقات الدولية و التدخل الدولي اإلنساني
وفي إطار الحديث عن ضمان حقوق اإلنسان ،تنطلق النظريات الكبرى في العالقات الدولية من
أسس إنسانية سامية وعن إمكانية استخدام القوة لتعزيز القيم اإلنسانية و حماية حقوق اإلنسان ،
واختالفها بشان دور المبادئ والقيم األخالقية العالمية في صياغة عالقات واتجاهات الدول األعضاء في
المجتمع الدولي  ،لقد تأثرت رؤية النظريتين الليبرالية والواقعية لمبدأ التدخل اإلنساني بموقفهما من العديد
من النقاط ذات الصلة بطبيعة الفاعلين الدوليين  ،والطبيعة البشرية  ،وطبيعة النظام الدولي  ،باإلضافة
إلى قضايا الحرب والسالم والديمقراطية (خليفة،1118 ،ص .)91وهذا ما سنقوم بإب ارزه من خالل التأسيس
الفقهي لهاتين النظريتين و موقف كل منهما من مسألة التدخل اإلنساني.

 1.1.1.1النظرية الواقعية
تعد هذه النظرية من أبرز النظريات الفكرية في تفسيرها للعالقات الدولية  ،فهي تنطلق في
تفسيرها للعالقات الدولية من مركزية المشاغل األمنية  ،ومركزية الدول  ،ومركزية السعي وراء القوة
وبمنظورها من الطبيعة البشرية التي تتصف بصفة األنانية.
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وبهذه الرؤية فإن العالقات الدولية تمثل صراعا من أجل القوة والنفوذ بين الدول التي ال تعنيها
إال تحقيق مصالحها الوطنية  ،ففي ظل نظام دولي ال سلطة مركزية فيه تحمي الدول من بعضها ،
يتعين على كل دولة حتى تستمر في الوجود أن تعتمد على ذاتها(عبد الرحمن  ،1114 ،ص .)47

وترتكز النظرية الواقعية على مجموعة من المرتكزات التي تشكل منطلقاتها الفكرية:
 -2الدولة هي أساس النظرية الواقعية ،وتنطوي على ركنين ،أولهما :أنها الفاعل الرئيسي الوحيد ضمن
سياق العالقات الدولية  ،فهم يرفضون إدراج فاعلين دوليين من غير الدول في قائمة القوى الكبرى  ،ألن
ذلك ينتهك قاعدة أساسية بنيت عليها الواقعية  ،وهي أن النظام الدولي يتكون أساسا من الدول ( سالم
 ، 1118،ص .)219

 -1ال تقوم العالقات الدولية على أسس ومعايير أخالقية تغلب النزعة الخيرة على النزعة الشريرة للدول ،
فالطبيعة البشرية تتسم باألنانية والعنف والشر ،وبالتالي هي مصدر للصراع في العالم.
 -3أن السياسة الخارجية للدول تغلب إلى حد كبير مفهوم المصلحة الوطنية الذي يأخذ باالعتبار قدرات
وامكانيات الدول المتاحة  ،فالدول تسعى إلى تحقيق مصالحها الدولية في كل الظروف  ،ومن ثم فهي ال
تلتزم بالمبادئ األخالقية والقانون الدولي إال إذا توافق ذلك مع مصالحها الوطنية.
 -4أن المصلحة الوطنية لكل دولة تتطلب منها قدرات عسكرية هجومية لتدافع عن نفسها وتوسع من
نطاق سيطرتها.
 -5أن النظام الدولي نظام فوضوي ،بمعنى أنه ال توجد هناك سلطة مركزية قادرة على ضبط سلوك
الدول وفرض قواعد القانون الدولي وذلك بخالف ماهو موجود في النظم الداخلية باحتكارها المشروع
للعنف في فرض القانون (خليفة ،1118 ،ص. )93
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 -2الحرب والعنف وسائل عقالنية ألنها تعظم مصالح الدولة على المدى القصير ،والدولة التي ترغب
في الحفاظ على سيادتها واستقاللها عليها أن تُبقي القوة المحرك الرئيسي لسلوكها ( بيليس ،وسميث،

،1114ص .)429لذا فالقوة تمثل معلما بار از ألن صاحب القوة يؤثر في سلوك الفاعلين اآلخرين
وتوجهاتهم  ،فهي تكتسب أهميتها فقط عند ربطها بالهدف الذي توظف من اجله والظروف العملية لهذا
التوظيف ( سالم  ، 1118،ص .)215

وفي ضوء العرض السابق لمقولة النظرية الواقعية فهي ترفض التدخل اإلنساني وذلك لألسباب اآلتية:
 -2أن الدول هي الخير األسمى  ،وأنه ليس هناك مجتمع وراء الحدود  ،وفي نظرهم تعتبر فكرة قيام
مجتمع دولي فكرة غير ناضجة  ،مع غياب ثقافة واحدة مشتركة توحد ما بين مكونات مثل هذا المجتمع،
وغياب مؤسسات مشتركة أيضا.
ويؤكد الواقعيون أن ما يفترض أنها مبادئ شمولية تلمح إليها القوى العظمى (كالترويج لحقوق
اإلنسان وحق تقرير مصير الشعوب) ليست في حقيقة األمر سوى "أصداء ال شعورية للسياسة القومية ،
لهذا يعتقد أتباع المدرسة الواقعية بأن السعي إلى إقرار حقوق اإلنسان في السياسة الخارجية ما هو إال
قيام إحدى الدول بفرض مبادئها األخالقية على دولة أخرى" ( بيليس ،وسميث،1114 ،ص.)811

 -1الدول ال تقوم بالتدخل اإلنساني العتبارات إنسانية  ،فإن الواقعيين يؤكدون بأن الدول ال تنظر إال
في مصالحها  ،ومن المستبعد أن تتبنى الدول اعتبارات المشاعر اإلنسانية في سلوكها السياسي  ،حيث
أن المحرك األوحد للحكومات يكمن فيما ترى أنه المصلحة الوطنية لدولها وال يقتصر جدل أصحاب
الفكر الواقعي على القول أن الدول ال تتدخل ألغراض إنسانية فحسب  ،ولكنهم يؤكدون أيضا أن على
الدول أال تتصرف بهذه الطريقة  ،فقادة الدول الذين يفكرون ويتصرفون باسم دولهم  ،ال يملكون الحق
المعنوي في سفك الدماء لصالح اإلنسانية المعذبة ( خولي  ، 1121،ص.) 3
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ويعبر "بيكو باريك" عن ذلك بقوله ":إن الدولة مسئولة فقط عن رعاياها وان التزاماتها وواجباتها
تنحصر فيهم  ،فإذا ما انهارت أي سلطة مدنية بطريقة مروعة إزاء مواطنيها فإن مسؤولية ذلك تقع على
عاتق مواطني تلك الدولة  ،وعلى قادتها السياسيين  ،أما الغرباء فليس لديهم أي مبررات أخالقية تمنحهم
الحق بالتدخل حتى لو كان في مقدورهم تحسين الوضع ووقف أعمال القتل" ( بيليس ،وسميث،
،1114ص) 812

 -1إساءة استخدام التدخل الدولي اإلنساني :يؤكد أنصار النظرية الواقعية أنه ال يجوز تسويغ التدخل
استثنائي لمبدأ عدم جواز استخدام القوة حيث إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى سوء
على أنه شك ٌل
ٌّ
االستخدام  ،لذا يؤكد أنصارها على تحريم هذا االستثناء الذي هو عرضه إلساءة استخدامه من قبل
الدول تحت ذريعة الدفاع عن النفس  ،وفي غياب وجود آلية نزيهة تقدر الظروف التي تسمح بالتدخل
الدولي اإلنساني  ،قد تعتنق الدول مبدأ الدافع اإلنساني كذريعة لتبرير االندفاع وراء مصالحها القومية
الخاصة  ،وقضية سوء االستخدام تبقى سالحا يستخدمه األقوياء ضد الضعفاء.
 -2انتقائية التدخل الدولي اإلنساني :يرى أنصار الواقعية أن الدول تمارس التدخل بشكل انتقائي  ،مما
يؤدي إلى تناقض في السياسة  ،وحيث إنه يمكن الحكم على الدول من خالل ما تعتبره مصلحة قومية
لها  ،فإن هذه الدول ال تتدخل عندما ترى أن التدخل ال يمس مصالحها  ،وتنشأ مشكلة االنتقائية عندما
تتعرض المبادئ األخالقية المتعارف عليها للخطر في أكثر من ظرف واحد  ،ولكن المصلحة القومية
تفرض تباينا في االستجابة  ،وهذا التباين يعني اإلخفاق في التعامل مع قضيتين متشابهتين بدرجة
االستجابة نفسها أو أسلوبها ( خولي  ، 1121،ص.) 4

 -1الخالف حول المبادئ المنشئة لحق التدخل الدولي اإلنساني :يؤكد أنصار الواقعية أنه ال يجوز
السماح بالتدخل اإلنساني عند وجود خالف حول معنى الخرق الفاضح لحقوق اإلنسان في الجماعة
الدولية  ،ويؤكدون أيضا أن غياب إجماع قانوني يحدد المبادئ التي يجب أن تحكم الحق الفردي أو
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قادر على تقويض النظام العالمي ،
الجماعي في التدخل الدولي اإلنساني من شأنه أن يجعل حقًّا كهذا ا
فالنظام العالمي يتحقق بشكل أفضل عن طريق دعم مبدأ عدم التدخل بدال من السماح به في غياب
توافق دولي لتحديد مفهومه  ،فهذا التدخل يستند إلى الميول الثقافية ألولئك الذين يملكون السلطة لتنفيذ
ذلك ( بيليس ،و سميث.) 811 ،1114 ،
وانطالقا من الرؤية العامة للواقعيين لعالم ما بعد الحرب الباردة  ،ومن االفتراض القائل أن لكل
دولة قيمها ومعتقداتها الخاصة  ،يحذر الواقعيون من أن التدخالت في الشؤون الداخلية للدول يضاعف
من عوامل االضطراب ويضخمها بدال من منعها  ،حيث أنه في عالم من الفاعلين المتنافسين  ،سيؤدي
توسيع حدوث التدخل إلى نتائج سيئة  ،سواء بالنسبة لألطراف المتدخلة أو الطرف المتدخل فيه.
ويرى الواقعيون أن معارضة التدخالت العسكرية لديها جوهر صلب  ،إنه الدفاع عن مبدأ
السيادة ،حجر الزاوية في النظام الدولي منذ القرن السابع عشر وعلى هذا األساس يجب على الدول –
حسب الواقعيين – أن تعيد النظر في تحمل االلتزامات الدولية  ،وتكف عن حمل أعباء تضعف من
مكانتها النسبية  ،وأال تتدخل إال لحماية االستقرار الدولي ومنع تصاعد أعمال العنف التي تضر
بمصالحها الوطنية  ،كذلك يجب عليها أن تحافظ على مبدأ السيادة الذي يوفر االستقرار الدولي  ،ويقلل
تكاليف التدخل العسكري اإلنساني في كثير من األحيان ( عبد الرحمن  ،1114 ،ص .) 52

واعتمادا على آراء الواقعيين فإن الدول ال تتدخل إال عندما ترى أن التدخل يمس مصالحها ،
وهنا نشير إلى أن التخلي عن المسؤوليات األخالقية من قبل المجتمع الدولي تجاه أعمال اإلبادة
الجماعية – كما حدث في رواندا وفي مناطق أخرى -وبشكل فاضح من قبل القوى الكبرى يدعونا إلى
االعتقاد بوجوب توخي الحذر قبل أن نضع ثقة كبيرة في قادة الدول باعتبارهم حماة لحقوق اإلنسان في
السياسة العالمية  ،وهذا بال شك يعزز من أفكار الواقعيين في هذا المجال.
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 1.1.1.1النظرية الليبرالية
وترتكز النظرية الليبرالية على مجموعة من المرتكزات التي تشكل منطلقاتها الفكرية( :خولي ،
،1121ص.)5

 -2الدولة هي احد الفاعلين في النظام الدولي وليست الفاعل الوحيد في النظام الدولي  ،وترى أن هناك
فواعل دوليين آخرين ومنهم منظمات المجتمع المدني والشركات متعددة الجنسيات  ،و ناشطي حقوق
اإلنسان  ،وان السلم واألمن الدوليين يرتبط بانتشار الديمقراطية في العالم انطالقا من أن الديمقراطيات ال
تتحارب  ،فالحكومات الديمقراطية هي مصدر للسالم العالمي.
 -1قيام الدولة يتم بين األفراد بالتراضي على أساس فكرة التعاقد التي ضمنت احترام حقوقهم  ،فالفرد ال
يتنازل عن كل حرياته وانما عن جزء منها إلقامة العقد  ،محتفظا بالجزء األكبر من الحرية  ،كما أنه
على استعداد السترداد ذلك القدر الذي منحه للدولة إن نكثت عن احترام حقوقه بعدها لذلك تسوغ أعمال
العنف والمقاومة التي يقوم بها األفراد ضد مظاهر االستبداد.
 -3الطبيعة البشرية هي جيدة باألساس وان الجنس البشري يتسم بالكمال  ،واإلنسان له حقوق طبيعية
مستمدة من صفته اإلنسانية ومالزمة له  ،لذا يجب على الدولة أن تعترف بهذه الحقوق وتحترمها  ،ألن
تكن حقوقه مكفولة ال تُمس.
اإلنسان ال يستطيع القيام بدوره كامال ما لم ْ
 -4األخالق المتمثلة بضرورة إطالق الحرية الكاملة لإلنسان  ،كي ينمى قواه ألن المجتمع الذي يتيح له
الحرية الكاملة ويفتح أبواب المنافسة الحرة أمامه سيصل إلى أحسن النتائج لمصلحة الفرد والمجتمع معا.
 -5االقتصاد وهو المبني على االعتقاد بوجود نظام طبيعي تخضع له الظواهر االقتصادية  ،وهو النظام
األفضل لقدرته على توفير السعادة للفرد فهي تعمل لمصلحة الفرد والمجتمع معا ( عبد الرحمن ،1114 ،
ص .)41
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وفي ضوء العرض السابق لمقولة النظرية الليبرالية فهي تؤيد التدخل اإلنساني وذلك لألسباب اآلتية:
 -2التدخل اإلنساني يعتبر ضرورة ضد الفوضى في العالم  ،وذلك في ضوء االنتشار السريع للعنف
والفوضى الداخلية عبر الحدود بين الدول  ،فالتدخل اإلنساني يعتبر سابقا على سيادة الدولة وله األولوية
على أية اعتبارات يمكن أن تثار بشأنها ( خليفة ،1118 ،ص.) 92

 .1أن أعمال انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل الدولة لمواطنيها باعتبارها إهانة لكرامة الجميع  ،ينبغي
أن تستسلم فيها القيمة االيجابية لسيادة الدولة إلى القيم الكبرى ذات الصلة باإلنسانية العالمية  ،بل
وربطت بين احترام الدولة لهذه الحقوق وبين سلوكها الخارجي في الميدان الدولي.
 -3تؤكد النظرية على "فرضية انسجام المصالح بين الدول وأطروحة السالم العالمي والحكم الصالح
والتأكيد على مبادئ األخالق العالمية  ،فهي تركز على التعاون الدولي للتغلب على النتائج السلبية
للفوضى الدولية  ،وذلك من خالل تأثير المؤسسات الدولية في سلوك الدول األمر الذي يؤدي إلى
ه ْوة الشقاق" ( بيليس ،وسميث ،1114 ،ص.)8
تضييق ُ

 -4لم تهتم الليبرالية بمفاهيم الدولة والنظام الدولي بقدر اهتمامها بالفرد والرأي العام واإلنسانية ،
فالضمير اإلنساني يشكل الحكم األعلى في القضايا األخالقية ولألخالق أولوية في العالقات الدولية ،
ألنها تمثل صوت العقل الذي يحمي مصير اإلنسانية  ،وللرأي العام القدرة على دعم السالم  ،ألن
مصلحة األفراد تتوافق بشكل طبيعي والمصلحة العليا للجماعة الدولية ( المرجع السابق ،ص.) 8

 -5تنظر لمفهوم حقوق اإلنسان من منطلق أن للفرد حقوقا طبيعية يستمد منها إنسانيته وتكفل كرامته
ذلك من خالل نظام سياسي يحقق السعادة ألفراد المجتمع بحماية حقوقهم األساسية  ،وال يمكن أن تتحقق
هذه الحماية إال بتبني الديمقراطية التي تستند إلى مبدأ السيادة الشعبية  ،فحقوق اإلنسان بالمفهوم
الليبرالي هو جوهر النظام الديمقراطي وغاية القانون.
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وعلى الرغم من اهتمام الليبرالية بحقوق اإلنسان  ،إال أن أنصارها اختلفوا في رؤيتهم للتدخل
الدولي اإلنساني  ،لكن هذا االختالف لم يمنعهم من تبريرهم للتدخل  ،في حالة تعرض هياكل دولة ما
إلى االنهيار  ،وهذا كما حدث في الصومال عام  ، 2772أو تعرض مواطني دولة ما إلى انتهاكات
لحقوقهم اإلنسانية من قبل الدولة المتدخل بشؤونها مثل أكراد العراق عام  ، 2772والبوسنة
والهرسك( ،2771هوفمان  ،2774 ،ص.)24

ير مطلقا ،
انتقدت النظرية الليبرالية مبدأي السيادة وعدم التدخل ،حيث رأت أن السيادة ليست خ ا
فأهميتها تكمن في حماية الشعب من االستبداد ومن التدخل الخارجي في الشئون الداخلية  ،فالدولة التي
تدعي السيادة تستحق االحترام مادامت تحمي الحقوق اإلنسانية لمواطنيها  ،فمن حقوقهم تشتق سيادتها،
وعندما تنتهكها فإن مطالبة الدولة بالسيادة الكاملة تسقط معها ،فهي تعتقد أنه في ظروف معينة يجب
إخضاع الخير األخالقي للسيادة لضرورات أرقى تخص اإلنسانية مادام تحقيق العدالة لألفراد والجماعات
داخل الدولة أهم من النظام واالستقرار الشكلي ،فالتدخل ضروري لكونه وسيلة لمنع الفوضى في عالم
يهدده االقتتال والعنف الداخليان باالنتشار سريعا خارج الحدود ،للحفاظ على األمن اإلقليمي والعالمي،
فالليبرالية تؤيد هذا النوع من التدخل اإلنساني وتعده تحديا لسيادة الدولة التي تنتهك حقوق اإلنسان التي
ال يجوز لها انتهاكها في ظل "مجتمع عالمي"(هوفمان  ،2774 ،ص.)25 -24

ومما تقدم تؤيد النظرية الليبرالية التدخل الدولي اإلنساني من حيث نظرتها التقليدية للدولة  ،فهي
ترى أن قيام الدولة مشروط بموافقة األفراد أساسا ،ومن أجل حماية حقوقهم وحرياتهم الطبيعية التي تنمي
طاقاتهم اإلنتاجية وتحقق الرفاهية الخاصة لهم والرفاهية العامة للمجتمع  ،وهو ما ال يحدث إال إذا كانت
العالقات الدولية يسودها الوفاق ،لذا فهي تسوغ استخدام القوة ضد الدولة التي تنتهك حقوق اإلنسان
بشكل عام ،ألن السيادة تتأسس على احترام حقوق المواطنين ،وال احترام لسيادة أي دولة ال تحترم حقوق
مواطنيها في زمن أصبحت فيه السيادة الوطنية ال تتالءم وتطورات الدولة التي تجعل مصلحة الفرد
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والدولة متوافقة ومصلحة الجماعة الدولية ،حيث أن أي إنكار للحقوق األساسية لألفراد يعرض السالم
العالمي للخطر ( عبد الرحمن  ،1114 ،ص . )47-48

وترى هذه النظرية أن بإمكان المجتمع الدولي أن يتفق على معايير جامعة حول القيم القانونية
واألخالقية التي من شانها أن تشرع ممارسة التدخل الدولي اإلنساني  ،والذي يرونه وسيلة لمواجهة
الفوضى في عالم يتهدده االنتشار السريع لالقتتال والعنف الداخليان .
إن النظريات المعاصرة انطلقت من كون التدخل اإلنساني هو ترجمة لسمو ورقي حقوق اإلنسان
على سا ئر مبادئ القانون الدولي ومنها السيادة  ،فالدول التي تقوم بانتهاكات جوهرية لحقوق اإلنسان تفقد
شرعيتها الداخلية والدولية.

 1.1المبحث الثالث :التدخل الدولي اإلنساني واشكالية السيادة الوطنية
إن موضوع الدولة الوطنية كونها فاعال أساسيا حسب المنظور الواقعي في حقل الدراسات الدولية
أصبح يستحوذ على هامش كبير من الجدل حول موقعها في قلب التحوالت الحاصلة على المستويين
الدولي  ،والعالمي خصوصا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة  ،والتي أصبح فيها الفرد يتمتع بحماية
النظام الدولي  ،وأهم تلك التغيرات  ،تراجع مبدأ السيادة المطلقة للدولة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون
الداخلية باعتبار أي تدخل في شؤون الدولة المستقلة ذات السيادة يعد انتهاكا لسيادتها  ،فالدولة على مر
األزمنة تضطلع بادوار عديدة وهامة  ،وذلك من خالل الوظائف التقليدية المنوطة بها وخاصة السيادة ،
وتعد السيادة من األفكار التي أسس عليها صرح وبنيان القانون الدولي المعاصر  ،وقد مرت نظرية
السيادة بمراحل متعددة  ،فبعد أن كان نطاق السيادة للدولة على شعبها واقليمها مطلقا  ،فان تطور
العالقات الدولية على مر الزمن حمل معه تعديل على هذا النطاق بصورة تدريجية ( أبو الوفا،1111 ،
ص.(38
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وبعد دخول مسألة حقوق اإلنسان إلى نطاق القانون الدولي ثار الخالف القانوني حول جواز
التدخل في الشؤون الداخلية للدول لمنع انتهاك حقوق اإلنسان  ،مما آثار الجدل حول مبدأ السيادة
باعتباره مطلقا أم نسبيا خصوصا مع التغيرات الدولية الجديدة  ،وبناء على هذا سنتناول ثالثة محاور
أساسية يتركز المحور األول حول تراجع مفهوم السيادة المطلقة  ،والمحور الثاني يتناول تفسير تحول
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة من التفسير الجامد إلى التفسير المرن  ،أما المحور الثالث
فسوف ينصب على بيان جدلية العالقة بين المجال المحفوظ لسيادة الدولة والمجال الدولي.

 1.1.1تراجع مفهوم السيادة المطلقة إلى السيادة المحدودة
دفعت التحوالت الحديثة في النظام الدولي إلى إحداث تغييرات وتحوالت في الكثير من المفاهيم،
وأهم هذه المفاهيم مفهوم السيادة الويستفالية  ،حيث ظهرت توجهات تزعم أن السيادة في خطر أو أنها
في حالة تأكل وانحسار  ،وهو األمر الذي يستلزم إعادة تعريفها بشكل يضمن فهما أفضل للتحوالت
وللقوى الفاعلة الجديدة في السياسة الدولية  ،ومن اجل معالجة هذا التطور الحديث ال بد من توضيح
مضمون السيادة وأثارها .
فالسيادة وضع قانوني ينسب للدولة عند توافرها على مقومات مادية من مجموع أفراد واقليم وهيئة
منظمة وحاكمة  ،وهي تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به األفراد داخل إقليمها  ،وتواجه به الدول
األخرى في الخارج  ،ومن مقتضيات هذا السلطان أن يكون مرجع تصرفات الدولة في مختلف شؤونها
إرادتها وحدها .ويعني ذلك أن سلطة الدولة في الداخل والخارج ال يعلوها أية سلطة فبعد أن عرفها بودان
" بأنها السلطة العليا على المواطنين والرعايا والتي ال تخضع للقوانين " نجد أن عدد كبي ار من الفقهاء
اتفقوا على أوصافها :واحدة ،ال تتج أز وال تقبل التصرف وغير خاضعة للتقادم المكتسب أو التقادم
المسقط ( حداد  ،1111 ،ص. ) 19
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وللسيادة وجهان وجه داخلي ووجه خارجي ،داخليا تتمتع السيادة بمضمون ايجابي من خالل
سموها بالنسبة لألفراد المجتمع  ،ويتضمن ذلك الحرية التامة في اتخاذ الق اررات ووضع القوانين واألنظمة
واالحتكار الشرعي ألدوات القمع  ،أما خارجيا فإن مضمون السيادة يصبح سلبيا وذلك بعدم قبول أية
سلطة أعلى منها  ،فالسيادة الخارجية تعني أن الدولة ال تقر سلطة فوقها  ،فال تقيدها في الميدان الدولي
إال العهود واالتفاقيات الدولية التي عقدتها هي نفسها معبرة في ذلك عن سيادتها واستقاللها في أمرها ،
فالسيادة هي المعبر عن أعلى درجات السلطان في الدولة  ،وهي تأخذ المضمون االيجابي داخليا
والمضمون السلبي في العالقات الدولية ( المرجع السابق ،ص.) 19
ويذهب االتجاه العام لكثير من الكتاب إلى أن للسيادة خمس خصائص ،هي ( :مهنا  ،2777 ،ص )55

 -1مطلقة :بمعنى أنه ليس هناك سلطة أو هيئة أعلى منها في الدولة فهي بذلك أعلى صفات الدولة
ويكون للدولة بذلك السلطة على جميع المواطنين  ،ومع ذلك فإنه مما ال شك فيه توجد عوامل تؤثر على
ممارسة السيادة يمكن اعتبارها  ،حدودا قانونية  ،فحتى الحاكم المطلق ال بد أن يتأثر بالظروف التي
تحيط به سواء كانت هذه الظروف اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية كما يتأثر أيضا بطبيعته اإلنسانية ،
كما يجب أن يراعى تقبل المواطنين للقوانين وامكان إطاعتهم لها.
 -2شاملة :أي أنها تطبق على جميع المواطنين في الدولة ومن يقيم في إقليمها باستثناء ما يرد في
االتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية ودور السفارات  ،وفي نفس
الوقت فإنه ليس هناك من ينافسها في الداخل في ممارسة السيادة وفرض الطاعة على المواطنين .
 -3ال يمكن التنازل عنها :بمعنى أن الدولة ال تستطيع أن تتنازل عنها واال فقدت ذاتها ،يقول روسو:
"لما لم تكن السيادة سوى ممارسة اإلرادة العامة فإنها مما ال يمكن التنازل عنه  ،إن صاحب السيادة الذي
ليس سوى كائن جماعي ال يمكن أن يمثله غيره  ،فالسلطة مما يمكن نقله ولكن اإلرادة ال يمكن نقلها
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والواقع أنه إذا لم يكن من المتعذرات أن تلتقي إرادة خاصة في نقطة مع اإلرادة العامة فإنه من المستحيل
على األقل أن يكون هذه االلتقاء ثابتا ومستم ار".
 -4دائمة :بمعنى أنها تدوم بدوام قيام الدولة والعكس صحيح  ،والتغير في الحكومة ال يعني فقدان أو
زوال السيادة  ،فالحكومات تتغير ولكن الدولة تبقى وكذلك السيادة .
-5ال تتج أز :بمعنى أنه ال يوجد في الدولة الواحدة سوى سيادة واحدة ال يمكن تجزئتها  ،ويقول "روسو"
إن السيادة ال تتج أز  ،ألن اإلرادة إما أن تكون عامة واما أال تكون كذلك  ،فهي إما إرادة الشعب في
مجموعه  ،واما إرادة جزء منه فقط  ،وفي الحالة األولى تكون اإلرادة العامة المعلنة عمال من أعمال
السيادة ولها أن تسن القوانين  ،وفي الحالة الثانية ليست سوى إرادة خاصة أو عمل من أعمال اإلدارة وال
تكون إال مرسوما على أكثر تقدير".
وجاء ميثاق األمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ليحدد النطاق القانوني الذي تبدو فيه
سيادة الدولة في عصر التنظيم الدولي  ،حيث تعني سيادة الدولة في هذا السياق ووفقا للقانون الدولي
التقليدي سلطتها العليا على إقليمها ومن فيه من سكان واستقاللها عن أية سلطة خارجية.
لقد ظل مبدأ السيادة منذ أن نبه إليه جان بودان عام  2592يمثل حجر الزاوية للتنظيم الدولي
الحديث  ،إذ نصت عليه وأقرته كافه القوانين والمعاهدات والنظم واألعراف الدولية  ،وعلى الرغم من
التراجع التدريجي الذي لحق بهذا المفهوم عبر العصور نظ ار لما وجه إليه من انتقادات فقهية تمس صفة
اإلطالق فيه  ،ونظ ار لما صادفه في التطبيق من المعوقات فرضتها حقائق البيئة الدولية  ،مما استلزم
التمييز بين السيادة كمفهوم قانوني  ،بمعنى االعتراف للدول قانونا بحقها جميعا على قدم المساواة في أن
تتخذ ما تراه مناسبا من ق اررات أو من سياسات تكفل لها حماية مصالحها الوطنية  ،وبين السيادة
كواقع سياسي  ،بمعنى القدرة الفعلية للدولة على إنفاذ إرادتها في المجال الدولي ( منصور،1113 ،
ص.)44
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ومن بين أهم وأدق الصياغات الحديثة لمفهوم السيادة ما تفضل به االتجاه الذي يتزعمه
"فرانسيس دينك" في كتابه مسؤولية السيادة  ،بحيث تعني السيادة المعنى العام المندرج ضمن إفهام كونها
ال يجب النظر إليها كامتياز مطلق  ،وانما يمكن تعليقه إذا ما أخفقت الدول في أداء واجباتها
ومسؤولياتها تجاه مواطنيها ،إذا فالدولة التي تبحث عن األمن القومي ينبغي عليها أن تحافظ على السالم
واألمن الوطني  ،وأن تهتم برفاهية مواطنيها وحمايتهم  ،إذا لم تف من حيث طبيعة وحجم إمكانياتها بكل
ذلك الواجب يسعها بعد ذلك وبصورة آلية الترحيب بالمساعدة الخارجية أو ما عرف بالتدخل ألغراض
إنسانية  ،وعلى الرغم من ذلك فقد أصاب مفهوم السيادة التغير بشكل ملحوظ منذ منتصف القرن
العشرين  ،وقد كان مرد ذلك إلى أمور عدة منها ( :المرجع السابق،ص.)45

-

التوسع المتزايد في إبرام االتفاقيات  ،والنظم الدولية التي تتضمن قواعد وأحكام ملزمة لعموم
الدول.

-

االتجاه المتنامي نحو احترام حقوق اإلنسان ،وحرياته األساسية  ،ونحو كفالة الضمانات الدولية
التي تمكن الحترام هذه الحقوق وتكفل عدم انتهاكها من جانب الحكومات الوطنية.

-

االتجاهات الحديثة في مجال تقنين قواعد المسئولية الدولية والتي تجيز للشخص الدولي
المتضرر إمكانية تحريك دعوى المسؤولية الدولية.

-

االتجاه المتزايد نحو إقامة الكيانات الدولية عابرة القومية أو فوق القومية.
وهناك رأي جانب كبير من الباحثين وعلى رأسهم "جون أرت شولت" بأن عصر السيادة ولى

وانتهى  ،وان مبررات بقائها انتهت  ،وقد أسهمت العولمة إلى حد بعيد في زعزعة النظام الويستفالي
التقليدي  ،فحين تذوب الحدود في سيل عارم من تدفق المعلومات االلكترونية  ،وغيرها فان شروطا
مسبقة مهمة لمزاولة سيادة فاعلة فوق أراضي دولة ما تزول من الوجود  ،فالسيادة أصبحت مهددة بفعل
النظام الدولي الجديد الذي يسود عالمنا اليوم  ،ولعل كل ما قيل بشان أفول السيادة وانتهائها ينطلق من
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مبررات واقعية فرضتها فترة عالم ما بعد الحرب الباردة وعوامل أخرى في السياسة العالمية  ،ولكن ال
يعني ذلك اإلطالق والتوسع لتلك األفكار  ،الن هناك جانب آخر سواء على مستوى السياسات العالمية
أو على مستوى الدول يقول بان السيادة ال تزال ولكنها تتغير وتتحور  ،والتغيرات التي أصابت مفهوم
السيادة  ،أحدثت تحوال في تفسير مضمون مبدأ عدم التدخل من الناحية الجامدة إلى الناحية المرنة وهو
ما أثر في جدلية العالقة بين االختصاص الداخلي والدولي .

 1.1.1تحول مبدأ عدم التدخل من التفسير الجامد إلى التفسير المرن
يعد مبدأ عدم التدخل من المبادئ التقليدية الراسخة في القانون الدولي ،وقد انبثق عن فكرة
السيادة التي ترتب عليها منع أية دولة من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى باعتبار أن التدخل
يعد انتهاكا لسيادتها ويعرض النظام الدولي للخطر  ،وأن التزام الدول باحترام حقوق بعضها البعض
يفرض عليها واجب عدم التدخل في الشؤون الخاصة بغيرها  ،وقد جعل بعض الفقهاء من مبدأ عدم
التدخل مبدأ مطلقا إال إذا كانت الدولة في حال دفاع شرعي  ،كما أخذت لجنة القانون الدولي لألمم
المتحدة في مشروعها الخاص بحقوق وواجبات الدول عام  ، 2749بهذا الرأي عندما نصت المادة ()3
على أنه" يجب االمتناع عن أي تدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى" ( ميثاق األمم المتحدة ،
المادة .) 3

ومع تطور العالقات الدولية و زيادة التداخل بين مصالح الدول المختلفة  ،وما تبع ذلك من عدم
إمكانية مراعاة مبدأ عدم التدخل بصفة مطلقة واضطرار الدول في بعض األحيان إلى الخروج عنه
لصيانة مصالحها الخاصة أو المصالح العامة للجماعة الدولية  ،اضطر الفقهاء إلى اعتبار التدخل عمال
غير مشروع في األصل مع التسليم بأن هناك حاالت يجوز فيها التدخل على سبيل االستثناء إذا وجدت
أسباب مشروعة تبرر ذلك.
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وبذلك تبنى الفقه الدولي مبدأ عدم التدخل كأساس للتفاعالت الدولية  ،فهذا المبدأ يقيد سلوك
الدولة ويمنع ارتكابها سلوكا يشكل اعتداء على سيادة دولة أخرى  ،فعدم التدخل هو الحالة المعبرة عن
ظروف عدم المساس بالوحدة الترابية واستقالل دولة أخرى  ،بذلك يوفر هذا المبدأ االستقرار للنظام
الدولي  ،يحمي أمن وسالم الدول ومصالحها الوطنية  ،وأصبح مبدأ عدم التدخل عنص ار قانونيا هاما في
ميثاق األمم المتحدة عام  2745وبعد صدور عدد من الق اررات عنها في هذا الشأن  ،فقد أقرت
المادة( )2/1صراحة بمبدأ المساواة القانونية بين الدول األعضاء بقولها "تقوم الهيئة على مبدأ المساواة
في السيادة بين جميع أعضائها" ( ميثاق األمم المتحدة ،المادة .)2/1

وبالرغم من عدم إدراج مبدأ عدم التدخل صراحة في الميثاق فإن هناك عددا من اإلشارات إليه ،
فالمادة ( )4/1التي تنص على أن (يمنع أعضاء الهيئة جميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال
القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على وجه آخر ال يتفق
ومقاصد األمم المتحدة) فسرت بأن على الدولة أال تحدث تعديال على االستقالل السياسي والوحدة
اإلقليمية للدول األخرى .كما أن المادة ( )9/1التي تنص على " ليس في هذا الميثاق ما يسوغ لألمم
المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما  ،وليس فيه ما يسمح
للدول األعضاء بأن تطرح هذه الشؤون على أجهزة األمم المتحدة لمعالجتها بمقتضى الميثاق"(حمدي
،1111،ص.)297

ويالحظ على هذا المبدأ أنه قصد أن يكون عاما يسري على جميع وجوه نشاط األمم المتحدة ،
وسائر فروعها وبذلك يقيد من تدخل الهيئة في الشؤون االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء حتى ال
تصبح هذه الهيئة دولة عالمية أو كيانا يعمل لصالح مجموعة من األعضاء.
وقد حاولت الدول الضعيفة استغالل هذا المبدأ  ،لتحوله إلى قاعدة قانونية دولية مطلقة من
خالل إصدار الجمعية العامة عددا من اإلعالنات منها:إعالن عدم جواز التداخل في الشؤون الداخلية
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للدول وحماية استقاللها وسيادتها رقم 1232لعام  ، 2725وقد نصت الفقرة األولى منه على "أن الجمعية
العامة إذ تدرك أن المراعاة التامة لمبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية والخارجية للدول األخرى ،
هي ضرورة لتحقيق مقاصد األمم المتحدة  ،تعلن رسميا أنه ليس ألي دولة حق التدخل بصورة مباشرة أو
غير مباشرة وألي سبب كان في الشؤون الداخلية والخارجية ألية دولة أخرى  ،ويشجب بالتالي كل تدخل
مسلح أو غير مسلح أو أي تهديد يستهدف شخصية الدولة أو عناصرها السياسية واالقتصادية والثقافية"
( الجمعية العامة ،2729،ص.) 31

كما أصدرت الجمعية العامة إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين
الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة رقم  1215لعام  2791الذي تضمن مبدأ خاصا بواجب عدم التدخل في
الشؤون التي تكون من صميم الوالية القومية للدولة الذي نص على أن "ليس ألية دولة أو مجموعة من
الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة وألي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية ألية
دولة أخرى  ،ولذلك فالتدخل بكافة أشكاله والذي يستهدف شخصية دولة وعناصرها يمثل انتهاكا للقانون
الدولي  ،وال يجوز ألية دولة استخدام التدابير السياسية أو االقتصادية أو أي نوع آخر من التدابير إلكراه
دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية أو للحصول منها على أية مزايا  ،ولكل دولة حق
غير قابل للتصرف في اختيار نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية دون أي تدخل من جانب دولة
أخرى"( الجمعية العامة ،2791 ،ص.) 328-329

وأصدرت الجمعية العامة إعالن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية بجميع أنواعه رقم
 213/32لعام  ، 2782وقد تضمن هذا اإلعالن تفاصيل مبدأ عدم التدخل  ،فحدد حقوق الدول في
السيادة واالستقالل وحرية اختيار نظامها السياسي واالجتماعي باإلضافة إلى حقها في تملك المعلومات
بحرية  ،ثم في القسم الثاني حدد اإلعالن واجبات الدول في االمتناع عن جميع أشكال التدخل التي تهدد
حقوقها السابقة  ،كما اعتبرت المادة (/3ج) أن "من حق الدول وواجبها مراعاة جميع حقوق اإلنسان
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والحريات األساسية وتعزيزها والدفاع عنها والعمل للقضاء على االنتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق
الدول والشعوب وبوجه خاص العمل للقضاء على الفصل العنصري وجميع أشكال التميز العنصري" (
الجمعية العامة ،2783 ،ص.) 215-213

وكما أن القضاء الدولي أثرى بدوره القانون الدولي باجتهاداته في تعزيز مبدأ عدم التدخل ،
ونذكر في هذا الخصوص أن محكمة العدل الدولية اعتبرت قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية في
نيكاراغوا وضدها عام  ، 2782تدخال محظو ار عندما يصعب على المسائل التي يسمح مبدأ سيادة الدولة
ار فيها بحرية ومنها اختيار نظامها السياسي واالقتصادي وتقرير سياستها الخارجية  ،حيث
باتخاذ قر ا
رفضت المحكمة ادعاءات الواليات المتحدة بأن تدخلها كان من أجل إلزام نيكاراغوا على بتنفيذ التزاماتها
الداخلية التي تعهدت بها أمام منظمة الدول األمريكية ولم تنفذها في مجال احترام حقوق اإلنسان واقامة
نظام ديمقراطي باعتبار أن المسألة داخلية بحتة تخص نيكاراغوا  ،وليس للواليات المتحدة أي حق في
التدخل ألن ذلك يخرق قاعدة حظر القوة في العالقات الدولية ويناقض مبدأ احترام سيادة الدول األخرى
ويشكل خرقا لمبدأ عدم التدخل ( قاسم  1113 ،ص.)519

ورغم أن مبدأ عدم التدخل يشكل حجر الزاوية في العالقات الدولية  ،فإن الممارسات الدولية
تكشف عن عدم تقيد الدول في سياستها الخارجية  ،فهي تبرر التدخل إذا اتفق مع مصالحها الدولية ،
وتستنكره إذا لم يكن لها فيه مصلحة  ،وبذلك تعرض هذا المبدأ لالهتزاز.
ويعتقد الدكتور "ديفيد متراني" أن الدولة عاجزة من حيث اإلمكانيات عن تحقيق السالم  ،كما
أعتبر أن الصراع والحرب هما نتيجة لتقسيم العالم إلى وحدات قومية منفصلة ومتناحرة"( ديفورتي،
وبالستغراف روبرت ،2785،ص.)192

لذلك نجد أن الدول االشتراكية والنامية قد تمسكت بمبدأ عدم التدخل باعتباره مبدأ عاما وجامدا
يشمل جميع الدول بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي واالقتصادي القائم فيها  ،وأنه ال يقبل أية
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استثناء حتى لو كان األمر متعلقا بحماية حقوق اإلنسان  ،باعتبار أي سلوك دولي ال يلتزم بهذا المبدأ
يعنى توجيه مسار معين للدولة المعنية وفرض أسلوب محدد عليها  ،هو ما يعد انتهاكا لسيادتها.
فإن الدول الغربية تمسكت بالتفسير المرن لمبدأ عدم التدخل  ،باعتبار أن للدول والمنظمات
الدولية الحق في حماية حقوق اإلنسان في أية دولة أخرى  ،ألنها تهم اإلنسانية جمعاء وتفرض واجبا
على الدول بحمايتها بغض النظر عن النظام القانوني الذي ينتمي إليه اإلنسان بجنسيته  ،وعليه ال يجوز
أن تصطدم حقوق اإلنسان بمبدأ السيادة  ،ألنه ال يمكن إعمال مبدأ السيادة إال إذا كان المتدخل أجنبيا ،
ألنه ال يعد اهتمام أي فرد من أي دولة بانتهاك حقوق اإلنسان في أي دولة أخرى أجنبية تدخال باعتبار
أن فكرة حقوق اإلنسان نفسها تنادي بوحدة اإلنسانية بصرف النظر عن االختالفات الدينية أو العنصرية،
فاإلنسانية وحدة تشمل أفرادا لهم نفس الحقوق  ،وبالتالي على كل عضو فيها واجب احترام هذه الحقوق
والعمل على فرض احترامها وحمايتها.
إن مبدأ عدم تدخل الدولة في الشؤون الداخلية للدول األخرى  ،شرط أساسي لتحقيق السالم
الدولي كما أنه ضمان يقدم الحماية للدول الصغيرة من السياسات القوى الكبرى حيث يضمن حرية
الضعيف في وجه القوى ،ويحقق االستقالل الذي هو المضمون الثابت للسيادة  ،وهكذا يتوخى مبدأ عدم
التدخل  ،ضمان حرية الدول  ،في أن تتبع السبيل األكثر نجاعة لمصالحها الوطنية ويضمن تحريم
اللجوء إلى التدابير اإلكراهية ضد إرادة الدولة  ،ويصبح لهذا المبدأ وظيفة اجتماعية سياسية هي تحقيق
الحرية للشعوب والحفاظ على السالم الدولي.
ولذلك يقدس القانون الدولي ومواثيق المنظمات الدولية مبدأي سيادة الدولة وعدم التدخل  ،ألن
سلطة اإللزام لهذه الهيئات الدولية ضعيفة  ،فالدول غير مستعدة لقبول تشريعات ملزمة لها وذلك لتفاوت
عالقات القوة بينها على المستوى العالمي  ،األمر الذي يعني أن القاعدة القانونية الدولية تفرض بالقوة
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من قبل الدول العظمى  ،سواء تبنتها عن طريق العرف أو االتفاقيات الدولية أو عن طريق فرض
ررات تبعا للفصل السابع من الميثاق ( ناي  ،2779،ص .) 115 -114
الق ا

ومع تطور العالقات الدولية تطور مضمون مبدأ عدم التدخل  ،وانعكست عليه التغيرات التي
أصابت مفهوم السيادة  ،األمر الذي أحدث تحوال في تفسيره من الناحية الجامدة إلى الناحية المرنة وهو
ما أثر في جدلية العالقة بين االختصاص الداخلي والدولي.

 1.1.1التدخل الدولي اإلنساني بين المجال المحفوظ لسيادة الدولة والمجال الدولي
لقد أصبح القانون الدولي في ظل " النظام العالمي الجديد " إحدى أدوات اختراق حرمة
االختصاص الداخلي والوسيلة المثلى للحد من السيادة  ،ولقد كتب الدكتور"أوركارات براين" تحت عنوان
"تألم السيادة" ما يلي " :إن الكثير من التطورات في عصرنا أصبحت تتحدى مصداقية مبدأ سيادة
الدولة  ،ونحن نعيش اليوم مرحلة نمو االعتماد المتبادل الشامل  ،ذلك أن االهتمام بآالم اإلنسانية
وبحقوق اإلنسان كان عادة ما يتوقف في الماضي عند حدود " (الحسيني  ، 1111 ،ص .)238-239

وانطالقا من مبدأ سيادة الدولة التي تتجذر في ارتباطها بفكرة االختصاص اإلقليمي يأتي المبدأ
المصاحب والمكمل لسيادة الدولة وهو مبدأ عدم التدخل وحسب نص المادة 9/1من الميثاق األممي التي
قصد منها عدم تدخل األمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول األعضاء  ،إال انه في نفس الوقت لم
يحدد كنه هذه الشؤون الداخلية  ،حيث يرى الدكتور محمد المجذوب بأن نص المادة  9/1ال يزودنا
بتعريف واضح للسلطان الداخلي للدول ما جعل من الصعب تحديد المسائل التي تدخل في صميم هذا
السلطان ( توفيق  ،1111،ص.)387
فالقضية الجوهرية تبقى معرفة ما هي " الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدول
والتي يعبر عنها أيضا بالمجال المحفوظ ولتحديده فقد سلك الفقه الدولي األكثر نفوذا كمعهد القانون
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الدولي أسلوبا بسيطا وفعاال لتحديده عندما عرفه بأنه " ذلك الذي تكون فيه جميع أنشطة الدولة أو
اختصاصاتها غير مقيدة بالقانون الدولي" .وينتج عن هذا التعريف مسالة في غاية األهمية  ،وهي أن
المجال الخاص للدولة يتقلص كلما توسعت التزامات ذات طبيعة تعاقدية أو عرفية ( المرجع السابق ،ص
.)388

وبهذا توسعت مبادئ القانون الدولي إلى الحد الذي أصبح يضع قيودا على الدول ويحدد لها ما
الذي تستطيع أو ال تستطيع فعله حتى في قضايا شديدة الحساسية  ،كعالقة الدولة مع مواطنيها في
مجال الحريات وحقوق اإلنسان وقضايا المرأة وعمالة األطفال والبيئة وغيرها  ،و ظهر في النظام الدولي
فاعلون دوليون في تلك القضايا  ،والتي كانت إلى عهد قريب من اختصاص الدول ال ينازعها فيها أحد،
وفي هذا اإلطار ازداد التعاون الدولي من خالل االتفاقيات وااللتزامات المتعددة األطراف على صعيد
حقوق اإلنسان أو حفظ السالم بين الدول فعملية االنخراط هذه أدت لنقل مجال حقوق اإلنسان من
المجال السياسي لالختصاص الداخلي للدولة إلى المجال الدولي وبالتالي تزايد إمكانية التدخل في الشؤون
الداخلية للدول األخرى ؛ وقد ساعدت عوامل عديدة في الواقع على ترجيح كفة االتجاه المطالب بتقييد
االختصاص الداخلي للدول لصالح التوسع في اختصاصات المؤسسات الدولية وتمكين هذه األخيرة من
إدارة أكثر فاعلية لشؤون ومصالح المجتمع الدولي ككل من هذه العوامل ( :نافعة ،1113،ص.) 21

-1عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين ما هو شأن داخلي وما هو شأن دولي وضوحا كامال وقاطعا في
القانون الدولي  ،مما أتاح مجاال واسعا للتفسيرات المختلفة وربما المتعارضة.
 -1تداخل وتشابك المصالح بين الدول والمجتمعات اإلنسانية وتعاظم درجة االعتماد المتبادل بينها نتيجة
تطور العالقات بينها في جميع المجاالت تحت تأثير الثورات العلمية والتكنولوجية المتعاقبة  ،مما
ضاعف من صعوبة الفصل القاطع بين "شؤون الداخل" و"شؤون الخارج".
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 -3تأكل الدور التقليدي للدول في العالقات الدولية بسبب بروز ومزاحمة فاعلين دوليين آخرين مثل
المنظمات الدولية  ،الحكومية وغير الحكومية ،والشركات متعددة الجنسية وغيرها  ،مما ساعد على
ظهور شبكات وخرائط جديدة للتفاعالت والمصالح الدولية ال تتطابق بالضرورة مع خريطة التقسيم
السياسي للعالم على أساس الدول القومية .
وبذلك أظهر واقع الحال مستجدات خطيرة على مبدأ السيادة للدول  ،متمثلة في تلك الممارسات
التي بدأت تظهر للعيان بعد انهيار االتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة والمتمثلة في صور التدخل
الخارجي في أمور تعد من صميم االختصاص الداخلي للدول  ،وذلك باسم القانون الدولي واألمن
الجماعي  ،وتحت لواء" الشرعية الدولية " وهناك ثالث حاالت على األقل بات الحديث عن التدخل
الدولي مقترنا بها وهي"  :التدخل ألسباب إنسانية" لمنع انتهاك واسع النطاق لحقوق اإلنسان أو وقفه ،
و"التدخل ألسباب أمنية" لوقف استعمال وشيك أو محتمل ألسلحة الدمار الشامل  ،و"التدخل ألسباب
بيئية "لوقف إطالق مواد تسبب أض ار ار شديدة وواسعة النطاق لمناخ ومعالم األرض والبحر أو إلحتواء
األضرار" ( الضمور  ، 1114 ،ص.)222

ولهذا لم يعد مقبوال  -لدى البعض -أن تتعلل الدول بسيادتها وبمبدأ تحريم التدخل في شؤونها
الداخلية  ،مثلما كان يحدث عادة في الماضي  ،للحيلولة دون تمكين المؤسسات الدولية من االضطالع
بمسؤولياتها.
ويبدو أن التقارب بين الدول دعم اإلحساس بفكرة المصلحة الدولية المشتركة التي أحدثت تغيرات
جذرية في بنية القانون الدولي  ،وبالذات فكرة السيادة  ،فقد قبلت الدول بموجب المواثيق الدولية تغيرات
جوهرية في فكرة السيادة  ،وأعلت المصلحة الدولية على المصالح الوطنية الفردية  ،األمر الذي اقتضى
وضع قيود على مبدأ السيادة الوطنية سواء في تحريم اللجوء إلى الحرب أو االعتراف بالحقوق والحريات
األساسية لألفراد أو بدور المنظمات الدولية في العالقات الدولية وغيرها.
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ومنذ صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي مهد الطريق إلقرار العديد من معاهدات
حقوق اإلنسان على المستويين العالمي واإلقليمي التي تشتمل كلها على إشارات إلى اإلعالن في
مقدماتها الخاصة بها  ،ويعتبر هذا اإلعالن تفسي ار رسميا لشروط حقوق اإلنسان الواردة في ميثاق األمم
المتحدة  ،وبذلك يصبح اإلعالن جزء من اللغة المشتركة للجنس البشرى  ،أصبحت حقوق اإلنسان ضمن
االلتزامات الدولية  ،وال تعتبر من صميم السلطان الداخلي الذي يمنع الدول والمنظمات الدولية من الرقابة
الدولية عليها بحجة مبدأ عدم التدخل ألن الرقابة من صميم التزام الدول بتطبيق هذه المعاهدات.
وهكذا أصبحت حقوق اإلنسان من المسائل الدولية التي تهتم األمم المتحدة بها وتسعى جاهدة
لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان داخل الدول  ،والخالصة أن السيادة ترتبط ارتباطا وثيقا من حيث
طبيعتها ومدى اتساع أو ضيق نطاق تطبيقها بقدرات الدولة وامكاناتها الذاتية  ،أي أن القوة -
باختصار -شرط من شروط ممارسة السيادة والحفاظ عليها  ،وهو ما يثير في النهاية قضية العدالة
الدولية على كافة األصعدة  ،والواقع أن نظرية السيادة أسيء استخدامها لتبرير االستبداد الداخلي
والفوضى الدولية وتسلط الدول القوية على الدول الضعيفة .

 2.1المبحث الرابع :مشروعية التدخل الدولي اإلنساني وضوابطه
أصبح تطوير القانون الدولي بالشكل الذي يستجيب فيه للمتغيرات الدولية الحاصلة في العالقات
الدولية أم ار ملحا  ،وذلك من خالل الموازنة بين حقوق الفرد من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى ،
فالمجتمع الدولي واجهته تحديات واقعية نتيجة ألحداث مأسوية يذهب ضحيتها مدنيون وأناس عزل  ،مما
يتطلب البحث عن كيفية التوفيق بين القيود القانونية على التدخل ،وهي مبدأ السيادة الوطنية ومبدأ عدم
جواز التدخل ،وبين التحرك الفعال من أجل التصدي للتحدي اإلنساني الناجم عن التجاوزات التي تؤدي
إلى معاناة إنسانية داخل دول غالبا ما تكون سببا في تلك الممارسة أو تقاعسا منها ،ومن جهة أخرى فإن
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التعارض بين التفسير التقليدي لمبدأ السيادة والممارسات العملية من شأنه أن يؤمن لألطراف الدولية
المتحكمة في مسار العالقات الدولية تعزيز استغاللها لهذا الفراغ القانوني في اتجاه تكييف المواقف بشكل
ذاتي وتعسفي يعكس تصوراتها ومصالحها ،أو حتى في سعيها لعرقلة وضع ضوابط في هذا الصدد ،
والتي من شأنها أن تخدم البشرية جمعاء.
إن حق الدفاع الشرعي الذي كان سائدا خالل فترة الحرب الباردة لتبرير ما تم من تدخالت  ،فان
العامل اإلنساني برز كأساس لمشروعية التدخالت اإلنسانية في فترة ما بعد الحرب الباردة وهذا ما دعى
البعض إلى وضع معايير لضبط هذه التدخالت.

 1.2.1مشروعية التدخل الدولي اإلنساني
إن موضوع التدخل الدولي اإلنساني بقدر ما تم من نقاش واختالف حول مفهومه  ،فانه وبأكثر
حدة واختالف طرح مسألة مشروعيته وانقسم حول هذه المسالة اتجاهات بين مؤيد ومعارض ومتحفظ .

 1.1.2.1الرأي األول :أنصار التدخل
يرى هذا التيار ذي االعتبارات األخالقية واإلنسانية في القانون الدولي  ،أن التدخل اإلنساني
مبدأ مشروع وال يتعارض مع مبدأ السيادة ويدعمون رأيهم بالتأييد للتدخل بمبررات قانونية وسياسية أبرزها:
 -2القول بمشروعية التدخل الدولي اإلنساني ،كآلية دولية لحماية حقوق اإلنسان ،وبالذات من خالل
استخدام القوة المسلحة وذلك استنادا إلى الحجج اآلتية :أن التدخل الدولي اإلنساني ،يندرج ضمن صور
التدخل التي يشملها أحد االستثناءات الثالثة التي ترد على مبدأ عدم جواز استخدام القوة أو التهديد
باستخدامها في نطاق العالقات الدولية المتبادلة ،ونعني به مبدأ الدفاع الشرعي الفردي والجماعي الذي
نص عليه الميثاق في المادة  ، 52ما يوضح نتيجة مؤداها توسيع مفهوم الدفاع الشرعي  ،والذي ال يقف
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عند التصدي للعدوان المسلح الذي تتعرض له الدولة ،بل يمتد ليشمل حق الدولة في اتخاذ اإلجراءات
الالزمة للدفاع عن حقوق مواطنيها خارج إقليمها ( الرشيدي ،1115 ،ص)231-231

 -1يستهدف التدخل الدولي اإلنساني بالدرجة األولى توفير الحماية اإلنسانية الواجبة لجماعات من
األفراد يعانون من االضطهاد أثناء نزاع مسلح غير دولي ،وهو وفق اللجنة الدولية للصليب األحمر" قتال
ينشب داخل إقليم دولة ما بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة تتصارع فيما بينها ،ولكي
يعتبر القتال نزاعا مسلحا غير دولي يتعين أن يبلغ مستوى من الكثافة وأن يمتد لفترة ما" ( اللجنة الدولية
للصليب األحمر).

لذا فإنه يمكننا أن نجد سندا قانونيا لهذا التدخل في أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام ، 2774
بشأن معاملة المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة أو تحت االحتالل ،فالثابت ،أنه طبقا لنص هذه
االتفاقية ،فإنه يتعين على اللجنة الدولية للصليب األحمر أن تبادر إلى التدخل لتقديم العون واإلغاثة
اإلنسانية في كافة النزاعات المسلحة ،بما في ذلك تلك التي تكون غير ذات طابع دولي .والحق ،أن مثل
هذه الصورة من صور التدخل اإلنساني والتي تتم انطالقا من اعتبارات إنسانية محضة ليست محل
منازعة من أحد ،حتى ولو لم يوجد نص قانوني صريح بشأنها.
 -3مشروعية التدخل الدولي اإلنساني ،يمكن تبريره أيضا باإلحالة إلى نص المادتين  55و 52من
ميثاق األمم المتحدة واللتين تعترفان صراحة بوجود مصلحة للمجتمع الدولي في تعزيز االحترام الواجب
لحقوق اإلنسان والعمل على االرتقاء بها في جميع المجاالت ،ولكن هذه الحجة تعني مزيدا من التسيس (
الرشيدي ، 1113 ،ص. )121

 -4يدعون إلى التفكير في آليات بديلة عندما يعجز مجلس األمن عن التدخل لحماية حقوق اإلنسان و
إتخاذ إجراءات مناسبة بسبب استعمال حق النقض  ،وتُدعم تلك المقولة بإعالن فيينا لحقوق اإلنسان
 2773و ينص في الفقرة السابعة منه على أن كل الدول ملزمة بإيجاد آليات بديلة لمعالجة انتهاكات
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حقوق اإلنسان  ،وال يعني ذلك تمردا على القانون الدولي ولكنه المالذ األخير (ايفانز ،وسحنون1114 ،

ص . )22ومن خالل الخبرة العملية في هذا النوع من التدخل  ،ظهر جليا التحدي السياسي والقانوني
عندما قام حلف الناتو بالتدخل في كوسوفو  2777دون االلتزام بالمرجعية األممية.

 1.1.2.1الرأي الثاني :معارضو التدخل
يرفض هؤالء فكرة التدخل اإلنساني من أساسها ،ويعتبرونها خروجا صريحا وانتهاكا صارخا لمبدأي
السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية للدولة  ،ويرون أنه ال يجوز استخدام القوة إال في حالة الدفاع
الشرعي ،ويسوق أنصار وجهة النظر هذه بدورهم حججا شتى لشرح موقفهم :
 -2أن األصل في العالقات الدولية هو عدم التدخل  ،والذي نص عليه في عموم المواثيق المنشئة
للمنظمات الدولية ،بدءا من عهد عصبة األمم المادة  ،21ومرو ار بميثاق األمم المتحدة المادة ، 9/ 1
وانتهاء بالمواثيق اإلقليمية ( باسيل  ،1112 ،ص . )87 -77

 -1مضمون نص المادة ( ) 4/1من ميثاق األمم المتحدة ،والذي يؤكد على وجوب أن" :يمتنع أعضاء
الهيئة جميعا أي أعضاء األمم المتحدة في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة ،أو استخدامها
ضد سالمة األراضي ،أو االستقالل السياسي ألية دولة ،أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم
المتحدة" (ميثاق األمم المتحدة  ،المادة .)4/1
 -3االعتماد على خلو المواثيق المنشئة لعموم المنظمات الدولية أو االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق
اإلنسان من اإلشارة إلى اللجوء باستخدام للقوة أو إلى التدخل المسلح كإحدى الضمانات المتعددة التي
أشارت إليها ( الرشيدي ، 1113 ،ص.)127ويضيف أنصار هذا االتجاه أن الواليات المتحدة األمريكية
والدول الكبرى هي التي أوجدت مبدأ التدخل الدولي اإلنساني كأداة للتدخل في شئون الدول  ،بما يخدم
مصالحها  ،وفرض قيمها على الدول األخرى.
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 1.1.2.1الرأي الثالث :تضييق التدخل
يطالب أصحاب هذا الرأي إلى تقنين مجال التدخل اإلنساني ،و أن يكون هناك انتهاكات
صارخة منظمة لحقوق اإلنسان ويحددونها في حاالت التطهير العرقي ،والقتل الجماعي والمذابح  ،ويكون
انجاز المهمة في إطار الهيئات الدولية المخولة قانونا وفق قواعد القانون الدولي وهي األمم المتحدة، ،
فالدول التي ال تحترم حقوق مواطنيها يجوز للمجتمع الدولي اتخاذ اإلجراءات المناسبة شرط الحصول
على موافقة مجلس األمن ،وعدم االستخدام لهذا التدخل اإلنساني ،وأن ال يكون استخدام القوة إال كملجأ
أخير بعد استنفاذ الوسائل األخرى.
ويستند أصحاب هذا الرأي على المادة  37من الميثاق التي تدخل ضمن الفصل السابع ،والتي
تعطي لمجلس األمن صالحية تقدير واتخاذ إجراءات عقابية إذا رأى أن هناك تهديد للسلم واألمن
الدوليين ،وهذا اإلتجاه يبرر التدخل لكن عبر مجلس األمن وبإرادة جماعية دولية ( الرشيدي ،1115،ص
.)231

وتقديرنا ،أن السير في ذلك االتجاه األول المؤيد للتدخل وبإطالق له محاذيره الخطيرة  ،حيث إنه
يفتح الباب واسعا أمام المزيد من التسييس على نظرة القوى المهيمنة في المجتمع الدولي وتقويمها
للتطورات الحادثة في دولة ما ،ناهيك عن أنه يخرج " التدخل اإلنساني" من مضمونه الحقيقي كآلية مهمة
لحماية حقوق اإلنسان على مستوى المجتمع الدولي؛ فاالعتبارات األخالقية قد تكون مجرد ستار يخفي
مطامع سياسية للطرف الدولي المتدخل لدى الطرف المستهدف من جراء هذا التدخل .ولذلك ،فقد ذهب
بعض الباحثين إلى عدم التعويل على هذه االعتبارات بإطالق ،بالنظر إلى أن التدخل أيا كانت صورته،
إنما هو سلوك غير مقبول ،فأنصار التدخل يرون أنه " رد فعل مالزم لالنتهاك الصارخ لحقوق اإلنسان،
ومن ثم فقد أجاز هذا الفريق استخدام القوة وشن الحرب دفاعا عن حقوق اإلنسان التي قد تتعرض
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النتهاكات جسيمة ،كما في حاالت التطهير العرقي والقتل الجماعي واإلبادة الجماعية" ( الرشيدي،1113 ،
ص )151

وبالرغم من االعتراف بالحق في المساعدة كنوع من الحماية ،إال انه غالبا ما تظل المسائل
اإلنسانية على حالها بسبب مبدأ السيادة  ،إذ عادة ما تنزع الدول إلى رفض االعتراف بوجود أي نزاع
مسلح في أراضيها أو اإلقرار بضرورة المعونات الخارجية  ،ورغم مخاوف بعض الدول إزاء إمكانية
استغالل الدول القوية لمبرر حماية حقوق اإلنسان للتدخل في الشؤون الداخلية  ،إال أن التدخل اإلنساني
أصبح أكثر اعتيادا بإقرار مجلس األمن له في البوسنة  ،العراق  ،الصومال  ،هاييتي  ،رواندا  ،وفي
إطار الفصل السابع في تيمور الشرقية  ،وسيراليون والكونغو ،باإلضافة إلى إحالة قضية دارفور على
المحكمة الجنائية الدولية  ،وبالمقابل نجد حدوث التدخل القسري دون العودة إلى هيئات األمم المتحدة
بشأن التدخل األطلسي في كوسوفو واألمريكي في العراق ،1113مما جعل مواقف بعض الدول ليس من
حيث أن حماية حقوق اإلنسان تعتبر مبر ار مقبوال للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ،بل فيما إذا كان
التدخل يقتضي الرجوع إلى مجلس األمن للحصول على ترخيص  ،وبذلك تجاوز النقاش مرحلة التدخل
من عدمه إلى مرحلة الحديث حول الشكل والجوانب اإلجرائية للتدخل  ،أي إذا كان يمكن قبول التدخل
الدولي خارج إطار الشرعية األممية.
وفي ظل تنامي الرفض الميداني لفكرة التدخل في الشؤون الداخلية للدول بدواعي السيادة ،فان
الواقع ينبئ بأن أغلب دول العالم ال يمكنها أن تلتزم بمعايير المسئولية الداخلية تجاه مواطنيها باحترام
حقوق اإلنسان ،وحتى الخارجية التي تتضمن التزاما ايجابيا بالتدخل لصالح المجموعات المضطهدة ،
فهناك هوة كبيرة بين معايير سلوك الدول المستند إلى التجربة الغربية  ،وبين قدرات أغلب دول العالم
الثالث  ،وهذا ما يصعب الحديث عن نسق دولي موحد ومقبول للتعامل مع األزمات الداخلية للدول،

217

خاصة مع تنامي الشعور بالخوف لدى صناع القرار في تلك الدول من التذرع بالقضايا اإلنسانية لتبرير
شرعية التدخل الخارجي في الشئون الداخلية لهذه الدول.

 1.2.1ضوابط ومعايير التدخل الدولي اإلنساني
عند الحديث عن ممارسة التدخل الدولي اإلنساني المشروع ينبغي الوقوف عند مجموعة من
الضوابط والشروط التي هي في األصل غير جامعة وال مانعة ،إال أنه يتعين توافرها قبل الترخيص
بالتدخل لضبطه قانونيا وسياسيا ،بحيث يحول ذلك دون االستخدام الذرائعي للتدخل  ،وفي ظل معايير
تلقى إجماعا دوليا  ،وهذه الضوابط والمعايير هي ( :عطا اهلل  ،1119 ،ص)491

 -2تحديد الحاالت التي تبيح التدخل اإلنساني فقط في الحاالت الخطيرة المؤدية النتهاكات جسيمة
لحقوق اإلنسان ال سيما حاالت القتل الجماعي وأعمال اإلبادة واالغتصاب الممنهج للمدنيين وتمارس
بسياسة منهجية  ،وعلى نحو يؤدي إلى انتهاك قواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان.
 -1أال يكون التدخل اإلنساني في شكله العسكري  ،إال المرحلة األخيرة بعد استنفاذ الوسائل السلمية
في وجه االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.
 -3ضرورة أن يمر التدخل بالمراحل التالية:
 إعطاء الفرصة للدول المعنية لحل المشكالت الداخلية بنفسها. أال يكون إال بناء على اإلرادة الجماعية للمنتظم الدولي سواء كان إقليميا أو دوليا. إحالة الموضوع على األمم المتحدة لبحث المشكلة داخل مجلس األمن التخاذ الق ارر المناسب وفقاألحكام الميثاق.
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 -4أن ال تستخدم القوة إال وفقا لمبدأي الضرورة والتناسب  ،أي أن تكون حجم القوة المستخدمة وفترة
وجودها متناسبة مع الهدف األساسي  ،وأن تنسحب القوة فور تحقيق هذا الشرط .
 -5أال يكون من بين أهداف التدخل  ،السعي إلحداث تغيير في هيكل السلطة في المجتمع محل
التدخل ،مما قد يفيد طرفا داخليا معينا لمصلحة أطراف أخرى  ،وأن يكون محكوما بهدف أساسي وهو
التوكيد على احترام حقوق اإلنسان وليس أي هدف أخر ( الرشيدي،1115 ،ص . )231

 -2أال يؤدي هذا التدخل إلى إحداث أضرار أو مخاطر تتجاوز الهدف المقصود منه ،كأن يؤدي إلى
وقوع خسائر جسيمة في األرواح أو في الممتلكات  ،أو يؤدي للفوضى وعدم االستقرار ،على نحو ما
حدث في حالة الصومال.
 -9أن يلجأ المجتمع الدولي بعد عمليات التدخل إلى بناء السالم وتوفير الدعم الالزم للهياكل التي توطد
استقرار األوضاع وبناء الثقة بين األطراف المتصارعة.
واستجابة للتحديات التي واجهها المجتمع الدولي في العديد من حاالت التدخل  ،طلب األمين
العام لألمم المتحدة السابق كوفي عنان من أعضاء المنظمة عام  1111بلورة تصور مشترك بين كافة
الدول حول التدخل اإلنساني وذلك في سياق التوفيق بين سيادة الدولة وسيادة الشعب ،واستجابة لذلك قام
وزير الخارجية الكندي حينذاك بتشكيل" اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول" تضم عدة
شخصيات (رؤساء دول ورؤساء وزراء سابقين وممثلين عن األمم المتحدة) وقد أصدرت اللجنة تقريرها
سنة  1112وكان موضوع التقرير هو " مسؤولية الحماية" " "The Responsibility To Protectحيث
أكدت فيه على ثالثة مبادئ أساسية (:لكريني  ، 1114 ،ص.)29

المبدأ األول :هو استخدام مفهوم "المسؤولية الدولية للحماية بدل التدخل اإلنساني  ،لتجنب ما قد يثيره
التعبير من مخاوف السيطرة والهيمنة وانتهاك السيادة الوطنية.
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المبدأ الثاني :يتعلق بوضع مسؤولية الحماية على المستوى الوطني في يد الدولة الوطنية وعلى المستوى
الدولي تحت سلطة مجلس األمن لتفادي التحرك االنفرادي.
المبدأ الثالث :يركز على أن عملية التدخل ألغراض" الحماية اإلنسانية" يجب أن تتم بجدية وكفاءة
وفاعلية وبناءا على سلطة مباشرة مسئولة ضمن إطار الشرعية الدولية.
وقد حدد التقرير في هذا اإلطار أيضا مجموعة معايير رأى أنه من الضروري االحتكام إليها في عمليات
التدخل القسري وهي( :اللجنة الدولية المعنية بالتدخل  ، 1112،ص.) xii

 -2القضية العادلة :يجب اعتبار التدخل العسكري بهدف الحماية اإلنسانية كعملية استثنائية وغير
عادية ،ولكي يكون مبر ار يجب أن يحصل ضرر خطير وغير قابل لإلصالح يصيب البشر سواء أن
يكون حاصال أو مهددا بالحصول في أي وقت.
 -1اإلذن الصحيح :ليس ثمة هيئة أفضل من أو أنسب من مجلس األمن قبل القيام بأي تدخل عسكري
ألغراض الحماية البشرية  ،وليست المهمة إيجاد بدائل لمجلس األمن كمصدر لإلذن ،وانما جعل مجلس
األمن يعمل بصورة أفضل مما عمل.
 -3النية الصحيحة :إن الهدف األول للتدخل  ،مهما كانت األسباب األخرى التي تدفع لمشاركة الدول
األخرى  ،هو وقف أو تجنب اآلالم البشرية ،ولتحقيق مبدأ النية الحسنة على أفضل وجه  ،فإن العمليات
يجب أن تأخذ طابعا متعدد األطراف وتستفيد من الدعم الواضح للرأي العام وللضحايا في المنطقة
المقصودة ،ومن المعايير التي تساعد على استيفاء معيار "النية الصحيحة" أن يتم التدخل العسكري
اإلنساني دائما على أساس جماعي ،متعدد األطراف ،ال على أساس بلد منفرد .
 -4الملجأ األخير :ينبغي أن يكون قد تم استطالع كل طريق دبلوماسي وغير عسكري لمنع حدوث أزمة
إنسانية  ،أو لحلها سلميا إن حدثت ،وأن التدخل العسكري ال يمكن تبريره إال عندما يتم استنفاذ كل
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الخيارات غير العسكرية للحماية أو للحلول السلمية لألزمة ،وأن يتم االقتناع أن أسبابا أقل جذرية لن
تؤدي للنتيجة المطلوبة.
 -5التناسب :إن التدخل العسكري المتوقع بحجمه ومدته وشدته يجب أن يتوافق مع الحد األدنى
الضروري لتحقيق هدف الحماية اإلنسانية المحدد  ،إذ يجب أن تكون الوسائل متناسبة مع الغايات،
وغني عن القول أنه يجب مراعاة جميع قواعد القانون اإلنساني الدولي ،مراعاة تامة في هذه األوضاع،
مركز على نحو أضيق
ا
فنظ ار إلى كون التدخل العسكري ينطوي على شكل من أشكال العمل العسكري
كثي ار وموجه إلى هدف أكثر تحديدا من القتال في حرب شاملة  ،يمكن القول بضرورة تطبيق معايير في
هذه الحاالت أعلى كثي ار حتى من المعايير التي تطبق في الحرب.
 -2االحتماالت المعقولة :ال يمكن تبرير العمل العسكري إال إذا كانت أمامه فرصة معقولة للنجاح ،أي
وقف أو تجنب ارتكاب الفظائع أو المعاناة التي أدت إلى التدخل في المقام األول  ،فال مبرر للتدخل
العسكري إذا لم يتسن تحقيق حماية فعلية  ،أو إذا كان من المرجح أن تكون عواقب التدخل أسوأ من
عواقب عدم اتخاذ أي إجراء.
كما أكد التقرير على أن مسؤولية حماية األرواح ،ورفاهية المواطنين تقع أوال وأخي ار على عاتق
الدولة ذات السيادة ،واذا اتضح أن الدولة المعنية غير قادرة أو غير راغبة في حماية مواطنيها من
العنف ،ففي هذه الحالة يجب أن تنتقل المسؤولية إلى األسرة الدولية ممثلة في مجلس األمن وقد خلص
التقرير إلى أن التدخل العسكري ألغراض الحماية اإلنسانية يجب أن ينظر إليه على انه حالة خاصة
واستثنائية ل مواجهة ضرر إنساني ال يمكن إصالحه وأصبح وشيك الحدوث ،أي أن التدخل العسكري
ينبغي أال يحدث إال كخيار اضطراري أخير(اللجنة الدولية المعنية بالتدخل  ،1112 ،ص.)xi

ولم يتوقف الجدل حول التوفيق بين مبدأ السيادة ومبدأ الحماية بدافع السيادة كمسؤولية عند
مستوى الدول المستهدفة بالتدخل بل تعداه إلى مستوى أخر ،بحيث جاء الرفض لهذا الطرح من الدول
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الغربية ذاتها من منطلق صعوبة إقناع الشعوب الغربية  ،بضرورة التزامها بالتدخل لتوفير الدعم لصالح
ضحايا الدول غير المسئولة ،ومن هنا جاء مكمن التناقض في مقاربة السيادة كمسؤولية  ،فإذا رفض
الشعب التدخل خارجيا  ،فهل يتعين على حكومات هذه الدول أن تتجاهله.
فالمسأ لة بالنسبة للدول الغربية تتمثل في االنعكاسات السلبية المحتملة للتدخل الدولي على
الشرعية الداخلية  ،وقد حدث ذلك أن تحرك الرأي العام األمريكي تحث تأثير اإلعالم  ،وأرغم صانع
القرار األمريكي على سحب قواته من الصومال نتيجة الصور التي بثتها قناة  CNNاألمريكية لجنوده
وهم يسحلون في شوارع مقديشيو ،وقد تكرر المشهد بقرار الرئيس األمريكي أوباما بتعجيل سحب قواته
من العراق تحث تأثير الرأي العام الداخلي المتضرر من األزمة المالية ولقناعته بارتفاع فاتورة التواجد في
العراق.

 1.1المبحث الخامس :الممارسة الدولية للتدخل اإلنساني ما بعد الحرب الباردة و إشكاليته
تشير الممارسة الدولية في فترة الحرب الباردة أن التدخل الدولي من قبل الدول المتدخلة استند إلى
حق الدفاع الشرعي كأساس لتبرير تدخالتها القسرية  ،وأما في فترة ما بعد الحرب الباردة برز العامل
اإلنساني كأساس للتدخل الدولي  ،وتشير كذلك الخبرة الدولية إلى زيادة حاالت التدخل بشكل ملحوظ،
خاصة في فترة التسعينات وبعد أحداث سبتمبر ولدوافع مختلفة  ،كما حدث في العراق و الصومال و
رواندا وكسوفو وتيمور الشرقية وهاييتي وليبيا مؤخ ار ،و العديد من هذه النزاعات الدولية ذات طابع إثني
وعرقي  " ،وهي تلك النزاعات التي تكون أطرافها الفاعلة جماعات عرقية ،ويكون االختالف العرقي أو
الحضاري أو الثقافي أو اللغوي أو القبلي هو السبب الرئيس في السلوك النزاعي لهذه الجماعات ،فمثل
هذه الن ازعات كانت خامدة أثناء فترة الحرب الباردة لكن بعد انتهائها برزت هذه الصراعات داخل الدول
بشكل واضح من خالل مطالبة هذه األقليات باالنفصال أو الحكم الذاتي (هنتجون  ،2777،ص .)32
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وشهدت التدخالت لالعتبارات اإلنسانية خروجها عن أهدافها المنشودة وغلبة االعتبارات
السياسية عليها .ويمكن القول أن ممارسات التدخل الدولي لالعتبارات اإلنسانية فيما بعد الحرب الباردة ،
قد شهدت نوعين من التدخل الدولي اإلنساني وهما التدخل عبر مجلس األمن وسنتناول بالدراسة من
خالله ثالث حاالت هما ،العراق ،والصومال ،وهاييتي وأما النوع األخر وهو التدخل خارج مجلس األمن
وسنتناوله من خالل حالة إقليم كوسوفو.

 1.1.1التدخل عبر إطار الشرعية الدولية
لقد تناول مجلس األمن مسألة التدخل اإلنساني في كثير من الحاالت التي شهدت أزمات إنسانية
كبرى ،من خالل ق ارراته التي صدرت لتضفي الشرعية عليه  ،ورغم أن بعض هذه الحاالت كان فعال
لحماية حقوق اإلنسان وتحقيق األغراض اإلنسانية  ،فإن الكثير منها شهد خلطا واضحا بين االعتبارات
اإلنسانية واالعتبارات السياسية ،ومن ناحية أخرى أثارت حالة التدخل اإلنساني عبر مجلس األمن
إشكالية مدى شرعيته القانونية وهل يعد مخالفا للميثاق وللشرعية الدولية وتجاوز المجلس لصالحياته  ،أم
أنه تطوير عرفي للميثاق وللقانون الدولي اإلنساني  ،وكما صرح األمين العام السابق لألمم المتحدة
بطرس غالي في صدد حديثه عن عمليات حفظ السالم حيث صرح بالقول" أن مجلس األمن قد أنشئ
لكي يعطي أساسا قانونيا للق اررات التي تسمح بالتدخل" مبر ار بأن التدخل يسمح به في الحاالت التي تهدد
السالم.
وقد عكست حاالت التدخل هذا الخلط بين اإلنساني والسياسي  ،والحاالت التي شهدت تدخالت
لالعتبارات اإلنسانية فيما بعد الحرب الباردة كان من أبرزها:
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 -1التدخل الدولي في العراق : 1991
شكل قرار مجلس األمن الدولي رقم  288الصادر في  5ابريل عام  2772بشأن مشكلة األكراد
في شمال العراق  ،نقطة تحول جديدة في مسار المجلس  ،وفي تطور التدخل لالعتبارات اإلنسانية  ،فتم
توسيع مفهوم تهديد السلم واألمن الدوليين  ،وجلب قواعد جديدة في مجال أعمال القانون الدولي
اإلنساني ،من خالل الربط بين انتهاك حقوق اإلنسان وتهديد السلم واألمن الدوليين  ،بالتالي أصدر ق ارره
الذي شكل الغطاء الشرعي للغارات الجوية التي قامت بها الواليات المتحدة انطالقا من قاعدة انجليرك
الجوية التركية لفرض مناطق حظر الطيران العراقي فوق إقليم كردستان( لكريني  ،1114،ص. ) 24
وقد عالج قرار مجلس األمن قضيتين ( :هنداوي  ،2779،ص)113

األولى  :حماية السكان من القوة واإلرهاب والقمع الذي يمارسه النظام العراقي المركزي ضد األكراد
وضرورة الكف عن تلك الممارسات واحترام حقوق اإلنسان ،و أنشأ مناطق أمنة بشمال العراق وجنوبه
حيث سمح للوكاالت اإلنسانية المعنية بالقيام بأعمال اإلغاثة لمساعدة المدنيين ضحايا القمع الحكومي
دون موافقة الدولة المعنية العراق على ذلك  ،كما ألزم الحكومة العراقية على التعاون معها ألداء مهامها
اإلنسانية وأرفقها بقوة أممية لمساعدتها على القيام بذلك  ،شرط أن يقتصر تسليمها على األسلحة
الخفيفة.
الثانية  :فرض مناطق حظر الطيران شمال العراق لحماية أكراد العراق  ،ورغم انه لم يصدر طبقا
للفصل السابع  ،فانه اعتبر استخدام القوة المسلحة أم ار واردا  ،كما أن هذا القرار اوجد آلية جديدة تمثلت
في وجود غير عسكري لهيئة األمم المتحدة  ،بعد انسحاب قوات التحالف من شمال العراق  ،األمر
الذي وفر وجود غطاء دولي واضح للقيام بنشاطات إنسانية .والسؤال هو :هل كان الوضع في شمال
العراق يتطلب هذا التدخل الدولي اإلنساني  ،وهل يمثل تدخل مجلس األمن في النزاع القائم بين األكراد

والحكومة المركزية في بغداد تعارضا مع السيادة العراقية  ،وتدخال في شئون العراق الداخلية بما يعني
عدم مشروعيته.
الواقع أن النظام العراقي السابق استخدم القوة بكثافة وافراط ضد المدنيين األكراد لقمع انتفاضتهم
التي كانوا يطالبون فيها باالنفصال عن الحكومة المركزية في بغداد  ،وكما يرى هنتجتون أن هذه
النزاعات العرقية واإلثنية ستجعل من العوامل الدينية واالجتماعية والثقافية مرجعا أليديولوجيتها على
حساب متغير الهوية واألصل (.هنتجتون  ،2777،ص. )38- 32
وقد مثل رد الفعل العنيف من جانب السلطات العراقية ضد مطالب األكراد انتهاكا صارخا
لحقوق اإلنسان  ،كما أنه وبرغم أن القانون الدولي يؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في
شئونها ،فإن قرار مجلس األمن يمثل مصد ار للشرعية في التدخل وتطوي ار لمفهوم السيادة واعطاء األولوية
لحماية حقوق األكراد على سيادة الدولة العراقية  ،ولكن في المقابل  ،فإن القرار استخدمته الواليات
المتحدة بتعسف تجاوز حماية األكراد إلى إقامة إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي ،و رأى البعض
بإنشاء مناطق أمنة في شمال وجنوب العراق كان آلية للضغط على النظام كي تأتي الفرصة المناسبة لها
لإلطاحة به وهذا ما تم فعال في ابريل  ( 1113خليفة ،1118 ،ص.) 142

 -1التدخل الدولي في الصومال
جاء التدخل الدولي في الصومال ونتيجة العتبارات إنسانية لتقديم المساعدات إلى السكان نتيجة
الستمرار الحرب األهلية والفوضى وغياب الدولة  ،فدافع التدخل كان باألساس إيصال المساعدات
اإلنسانية إلى المدنيين والالجئين والمشردين نتيجة للحرب األهلية  ،وقد أصدر مجلس األمن الدولي عدة
ق اررات دولية تعالج األزمة اإلنسانية في الصومال ،وأبرزها القرار  974لعام  ،2771الذي أكد فيه خطورة
األوضاع اإلنسانية في الصومال  ،وخاصة مشكلة الالجئين واعتبارها تهديدا للسلم واألمن الدوليين
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وطالب الدول بمساعدة الصومال إلنقاذ الضحايا في النزاع األهلي ( قرار مجلس األمن رقم  ،974بشأن
الصومال)

إن التدخل اإلنساني الدولي عبر مجلس األمن تميز بأنه ألول مرة في تاريخ األمم المتحدة يلجأ
مجلس األمن إلى الوسائل العسكرية لحماية المساعدات اإلنسانية وضمان وصولها إلى المستهدفين ،
خاصة بعد مهاجمة بعض الفصائل المتحاربة لقوات األمم المتحدة لحفظ السالم في أداء مهمتها بتوزيع
تلك المساعدات  ،وقد قام مجلس األمن بإعطاء تفويض رسمي لدول أعضاء في المنظمة على رأسها
الواليات المتحدة للتدخل في دولة أخرى وذلك إلنقاذ مواطنيها من الموت جوعا  ،وقد أثار ذلك إشكالية
قانونية وهي إلى أي حد يمكن لمجلس األمن التفويض لدول معينة بالتدخل في دول أخرى دون موافقتها
العتبارات إنسانية ؟ فقد اعترضت بعض الدول النامية على ذلك واعتبرته سابقة دولية لوضع دولي
جديد يمكن فيه تبرير التدخل وانتهاك سيادة الدول ( لكريني  ، 1114 ،ص. ) 22

أما اإلشكالية األخرى التي أثارها التدخل اإلنساني في الصومال  ،فهي خروج مهام قوات حفظ
السالم التي قادتها الواليات المتحدة عن مسارها وهدفها األساسي وهو المساعدة في إيصال المساعدات
اإلنسانية  ،إلى الدخول كطرف في الصراع داخل الصومال  ،فبعد أن تخلى مجلس األمن عن سلطاته
في المراقبة واإلشراف  ،وبالتالي التزام الحياد بين األطراف الصومالية  ،تخلى عن مهامه للواليات
المتحدة التي ناصبت العداء ألحد أطراف الصراع وهو الجنرال فارح عيديد  ،ومن أجل القبض عليه
ارتكبت القوات األمريكية أشد الجرائم اإلنسانية في حق الشعب الصومالي .
وبعد أن هاجمت قوات فرح عيديد قوة حفظ السالم الباكستانية  ،انحاز الممثل الخاص للسكرتير
العام لألمم المتحدة األدميرال األمريكي جوناثان هاو ،إلى القوات األمريكية في االنتقام من عيديد ،مما
جعل األمم المتحدة تتورط في الصراع الدائر في الصومال .
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ووصل األمر إلى أن قامت طائرات الهليوكوبتر األمريكية بقصف المتظاهرين الصوماليين الذين
طالبوا بانسحاب القوات الدولية  ،مما أدى إلى مصرع أعداد كبيرة منهم ،إضافة إلى أن قوات األمم
المتحدة ذاتها قامت بارتكاب جرائم تخالف القانون الدولي اإلنساني مثل االعتداء على األطفال والشيوخ
والتعذيب في المعسكرات التابعة لألمم المتحدة .
وبالتالي فقد أظهرت عملية التدخل اإلنساني في الصومال غياب منهج واضح والخلط بين ما هو
سياسي وما هو إنساني  ،كذلك اختالط الدور األممي بالدور األمريكي  ،حيث هيمن الثاني على األول
بعدما تدخلت القوات األمريكية في مسار الصراع السياسي وتجاوزت بذلك مهامها اإلنسانية  ،وكذلك
استمرار مظاهر تردي األوضاع اإلنسانية  ،وعدم تحقق البيئة اآلمنة للعمل اإلنساني بعد انتهاء عملية
التدخل في ، 2775وهي خير دليل على أن التدخل الدولي لم ينجز كامل واليته اإلنسانية في ذلك البلد،
مما أدى في نهاية المطاف إلى فشل عملية إعادة األمن في الصومال (خليفة ،1118،ص. )182

-1التدخل في هاييتي
لقد كان التدخل الدولي في هاييتي ألسباب إنسانية وسياسية  ،حيث حدث انقالب ضد الرئيس
المنتخب "جون أرستيد" من قبل الجنرال "راؤول شيدراس"  ،2772فأصدر مجلس األمن ق ارره رقم 841
يجيز فيه التدخل العسكري في هاييتي ،فاستنادا إلى الفقرة الرابعة من هذا القرار“ :فإن مجلس األمن
يجيز للدول األعضاء إنشاء قوات متعددة الجنسيات تكون تحت قيادة ومراقبة موحدة  ،إلعطاء الوسائل
الممكنة لتسهيل رحيل النظام العسكري وعودة الحكومة الشرعية" وهذه هي المرة األولى التي يقضي فيها
المجلس باستعمال القوة من أجل إعادة نظام منتخب ديمقراطيا ،وهي بدورها من المهمات الجديدة التي
أصبح يباشرها المجلس بعد اعتباره للوضعية في هاييتي شكال من أشكال تهديد السلم واألمن الدوليين (

لكريني  ، 1114ص. ) 22
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وأصدر المجلس ق ار ار آخر بخصوص األزمة السياسية في هاييتي ،ويحمل هذا القرار رقم 842
بتاريخ  29يونيو  2773جاء فيه … ” :لقد الحظ المجلس بقلق تدهور األزمة اإلنسانية مما أدى إلى
النزوح الجماعي للسكان مما يشكل تهديدا للسالم واألمن الدوليين” (قرار مجلس األمن ،رقم  ،842بشأن
هاييتي).

قد شكل القرار أساسا لتدخل الواليات المتحدة بعشرين ألف جندي الحتالل هاييتي  ،وللتأكد من
تنفيذ اتفاق تسليم السلطة للرئيس أرستيد ،وقد أثار هذا التدخل إشكالية مهمة بشأن التفويض من قبل
مجلس األمن باستخدام القوة لحماية الديمقراطية وحقوق اإلنسان في هاييتي ( سليم  ،1114 ،ص .)284

 1.1.1التدخل خارج إطار الشرعية الدولية
 التدخل في إقليم كوسوفوشهدت فترة ما بعد الحرب الباردة حاالت تدخل خارج مظلة األمم المتحدة دون الرجوع لمجلس
األمن ،ويعتبر التدخل اإلنساني العسكري لحلف شمال األطلسي في إقليم كوسوفو حالة من الحاالت
الشهيرة في العالقات الدولية  ،وذلك إليقاف المعاناة اإلنسانية عن ألبان كوسوفو والذين يرغبون في
االنفصال عن يوغسالفيا السابقة ،وبالرغم من أن أوروبا كانت تريد حل الصراع خوفا من امتداده إلى
دول أخرى حيث الوجود القوي لأللبان ،في مقدونيا ،وألبانيا ،واليونان ،وبلغاريا ،وتركيا ،و الخوف من أن
يتحول هذا النزاع إلى حرب إقليمية في أوربا ،و تيقنها بعجزها الفعلي عن حل النزاع لوحدها دون إشراك
الواليات المتحدة األمريكية ،التي لن تسمح لها بأي حال من األحوال ،باالنفراد بحل النزاع في كوسوفو،
حيث للواليات المتحدة حسابات في اإلقليم وفي المنطقة أيضا ،خصوصا وهي تسعى لتكريس دورها
القيادي في القارة األوربية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ( جاد ،1111،ص .)212
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وبتاريخ  32مارس  ، 2778وبعد انفجار الوضع األمني في كوسوفو أصدر مجلس األمن ق ار ار
أيد فيه جهود مجموعة االتصال األوربية في التوصل إلى تسوية سلمية ،وأدان كافة األعمال العدوانية
التي تقوم بها القوات اليوغسالفية ضد المدنيين في اإلقليم ،مع تأييده منح اإلقليم درجة أكبر من
االستقاللية واإلدارة الذاتية.
وبعد أن باءت مفاوضات رامبولييه بالفشل في  27مارس  ، 2777بعد أن قاربت األطراف من
التوقيع على اتفاق تسوية بشقيه السياسي والعسكري ،بادرت واشنطن بإطالق تهديد فحواه " أن تردد
الصرب في توقيع االتفاق يعني بدء حلف األطلسي غاراته الجوية على يوغسالفيا ".ومن هنا توقفت
المفاوضات في  27مارس  ،2777وتسارعت األحداث بعد ذلك ،وبعد ذلك بأربعة أيام تدخل حلف
شمال األطلسي عسكريا وبدأ يشن غاراته الجوية ،والبحرية على أهداف عسكرية و إستراتيجية يوغسالفية،
ولمدة تسعة وسبعين يوما متواصلة ،ومن دون تفويض مسبق من قبل مجلس األمن الدولي ،إلى أن
رره بتأييد التدخل بتاريخ  21يونيو ( 2777جاد،1111 ،ص .)212
أصدر ق ا

بعد مضي ما يزيد عن الشهرين من بدء الحملة العسكرية الجوية والبحرية على يوغسالفيا ،بدأت
التحركات األوربية وبمشاركة من روسيا والصين ،وتم التوصل إلى اتفاق يقوم على وقف إطالق النار
وسحب القوات اليوغسالفية من إقليم كوسوفو ونشر قوات دولية تحت إشراف منظمة األمم المتحدة في
اإلقليم ،وانشاء إدارة مدنية مؤقتة لإلقليم أيضا تحت إشراف األمم المتحدة ،وتسهيل عودة جميع الالجئين
إلى ديارهم،ومنح اإلقليم حكما ذاتيا موسعا في إطار جمهورية يوغسالفيا السابقة. .
وعلى هذا األساس تم وقف إطالق النار في  3يونيو  ، 2777وتم تبني هذا االتفاق من قبل
مجلس األمن من خالل القرار  2144الصادر بتاريخ  21يونيو  ،2777وقد جاء هذا القرار متأخ ار
ليعطي الشرعية على التدخل العسكري تحت مظلة التدخل اإلنساني (قرار مجلس األمن رقم  ،2144بشأن
كوسوفو) .
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واذا كان تدخل المجتمع الدولي في هذه الحالة يمثل تطو ار جديدا في القانون الدولي ،ويدعمه
تيار أنصار التدخل إذا ما حدث خرق لحقوق اإلنسان  ،وهو ما حدث بالفعل مع األلبان المسلمين ،
حتى وان خارج مجلس األمن  ،فان التدخل في كوسوفو العتبارات إنسانية تتداخل معه بوضوح
االعتبارات السياسية ومصالح الدول الكبرى ،فالواليات المتحدة تدخلت عسكريا في كوسوفو دون تفويض
من المجلس ،العتبارات عديدة ،أبرزها أنها أرادت أن تجعل يوغسالفيا نموذجا لتأديب الدول المتمردة
على الدور األمريكي المسيطر في السياسة الدولية ( سليم ،1114،ص.)925

وكذلك ،تأكيد حاجة أوروبا إلى الدور األمريكي بعد فشلها في حل األزمة ،واعادة ترتيب أمور
منطقة البلقان بعد الحرب الباردة من خالل دمج المنطقة في أوروبا ما بعد الحرب الباردة  ،ومن خالل
التدخل اإلنساني للحلف التقت المصلحة األمريكية مع الدوافع اإلنسانية التي تنطوي بدورها على مصلحة
ذات طابع أخالقي لتعزيز مصداقية الواليات المتحدة األمريكية  ،واثبات صحة ما أدعته بعد الحرب
الباردة من انتهاج الدفاع عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان( عبد الرحمن 1114،ص .) 139

وقد اعتبر البعض أن اتخاذ قرار التدخل العسكري في كوسوفو في عواصم حلف األطلنطي دون
تصريح بذلك من مجلس األمن كان بمثابة حقل تجارب في إدارة الصراع المحتدم بين المعسكر الفائز في
الحرب الباردة  ،وبقايا المعسكر الذي خسر تلك الحرب (جاد  ،1111،ص. )71
واتضح أن تطور الوضع في إقليم كوسوفو فتح جدل واسع النطاق حول دور حلف ومستقبله،
وحول اإلستراتيجية األمنية الجديدة التي ينتهجها والتي تشبه إلى حد كبير ما تقوم به األمم المتحدة من
حماية للسلم واألمن الدوليين ( سعيد،1113،ص . )222

وقد أظهر التدخل أن حلف الناتو سعى إلى تغيير جذري في مهامه والتي هي باألساس مهمة
الدفاع الجماعي ضد أي عدوان يقع على أي عضو من أعضائه  ،إلى استخدام القوة ضد مصادر
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الخطر وعدم االستقرار الناجم عن مشكالت سياسية وانسانية واقتصادية  ،وتشمل النزاعات اإلثنية
واإلقليمية ،الممكن حدوثها في دول البلقان وخاصة بعد تفكك االتحاد السوفيتي.

 1.1.1إشكالية االزدواجية واالنتقائية في تطبيق التدخل اإلنساني
وبالنظر إلى ما يثيره التدخل الدولي اإلنساني في الشؤون الداخلية للدول المستهدفة ،من
إشكاليات قانونية تعد في مجملها انحرافا عن القاعدة األصلية والمتمثلة في عدم الجواز بالتدخل  ،فقد
أظهرت ممارسات التدخل اإلنساني في فترة ما بعد الحرب الباردة  ،أن تطبيق مبدأ محدودية السيادة
وامكانية التدخل اإلنساني  ،كان موجها باألساس ضد دول العالم الثالث فقط  ،فالدول الغربية الرأسمالية
لم تقبل أن تكون سيادتها محدودة أو أن تتدخل قوة خارجية  ،بما في ذلك األمم المتحدة ،في شئونها
الداخلية ( سليم ،1114 ،ص .)227

إضافة لذلك هناك إشكالية مدى شرعية التدخل ألغراض ديمقراطية أو إنسانية ،إذا كانت
تستهدف تعميم قيم معينة ونشرها دوليا ،دون األخذ بعين االعتبار الخصوصيات الثقافية للمجتمعات
المستهدفة وأظهرت بعض حاالت التدخل مثل حالة كوسوفو إشكالية من يمتلك سلطة التدخل الدولي
اإلنساني :األمم المتحدة ومجلس األمن أم الدول المسيطرة على النظام الدولي  ،فقد أسست األمم المتحدة
لكي تكون عنصر التماسك المركزي للنظام واالستقرار  ،ويكون أساس سلطة األمم المتحدة ليس القوة
القسرية ولكن دورها كجهة تطبيق للشرعية  ،ويكون من حقها تفويض استخدام القوة أو حق التدخل
للمنظما ت اإلقليمية أو لدول محددة وفق اتفاقيات مسبقة وقواعد ومعايير صارمة تحكم عملية التدخل ،
لذلك فان التدخل األحادي دون تفويض من مجلس األمن يظل غير مشروع ( لكريني ،1114،ص. )95

فالتعامل مع األزمات الناجمة عن صراعات اثنيه وعرقية أو انتهاكات حقوق اإلنسان بأسلوب
انتقائي من قبل مجلس األمن  ،وتطبيقه معايير مزدوجة عند التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان ليس أم ار
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مستجدا ،بل إن هذه اإلشكالية تعود إلى مرحلة الحرب الباردة  ،فالواليات المتحدة األمريكية واالتحاد
السوفيتي سعت كل منهما الستخدام حقوق اإلنسان كسالح في سياستهما الخارجية لتحقيق أهداف
إيديولوجية أو إستراتيجية وكانت كل قوة منهما تركز على الحديث عن حقوق اإلنسان بما يخدم
مصالحها  ،و كانا كذلك يتبادالن االتهامات بخصوص التغاضي عن انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل
الدول الصديقة لكال المعسكرين.
تتضح إشكالية االزدواجية واالنتقائية في التطبيق السياسي لفكرة التدخل اإلنساني  ،ونرى كيف
أبدت الواليات المتحدة حماسها لبذل جهود ضخمة مع كل ما يتهدد األمن والسلم الدوليين منها انتهاكات
حقوق اإلنسان ،كما حدث في كوسوفو وهاييتي و العراق ،وبصفة خاصة انتهاك حقوق األكراد في
الشمال والشيعة في الجنوب .وعلى الرغم من أن قرار مجلس األمن بالتدخل لم يتخذ في إطار الفصل
السابع من ميثاق األمم المتحدة المعني باإلجراءات العسكرية لمواجهة ما يشكل تهديدا فعليا للسلم واألمن
الدوليين ،فان الدول الغربية اتخذته منطلقا للتدخل بحجة حماية األكراد والشيعة في العراق (خليفة ،
،1118ص.)383

ولكن بالمقابل  ،تجاهلت الدول الغربية ومجلس األمن حاالت إنسانية أخرى أكثر خطورة مثلما
حدث في رواندا وبوروندي ومطالب الشعب الفلسطيني بتوفير الحماية الدولية من المجازر واالنتهاكات
اإلسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين ،فمجلس األمن كان سهال عليه في إصدار ق اررات استنادا للفصل
السابع في حاالت كثيرة العتبارات إنسانية  ،فيما أصيب بالعجز السياسي في القضايا المتعلقة بمجازر
"إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني ،و في التجاوب مع المطالب الفلسطينية المشروعة.
و رغم التركيز المتصاعد والمتنامي على قضايا حقوق اإلنسان ،وتزايد االتفاقيات الدولية
والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان  ،إال أن التدخل اإلنساني يمثل خدمة لمصالح دول أو
مجموعات دول دون غيرها  ،وان استمرار وجود هذه اإلشكاليات من شأنه جعل أي تدخل تحت مبرر
214

حماية حقوق اإلنسان محاطا بعالمات االستفهام  ،وما يتفرع عنها من جدليات  ،بين من يعتقدون بأن
هذا التدخل مشروع وواجب على المجتمع الدولي  ،للمحافظة على حقوق اإلنسان  ،وبين من يعتقدون انه
تدخل غير مشروع من شأنه أن يفتح المجال النتهاك سيادة الدول الصغرى  ،والتدخل في شؤونها
الداخلية (عطا اهلل ،1119 ،ص. ) 127

وخلصت الدراسة ان هناك اتجاهات مختلفة في تحديد مفهوم التدخل الدولي االنساني يتسع
ويضيق حسب الوسائل التي يتم استعمالها في التدخل االنساني ،فالمفهوم الضيق يعتبر القوة هي أساس
التدخل ،وأما المفهوم الواسع للتدخل اإلنساني فيحظر استخدام القوة أو التهديد بها لوقف االنتهاكات
اإلنسانية ،فحق التدخل يمكن أن يتم بوسائل أخرى غير القوة المسلحة  ،وذلك كاستخدام وسائل الضغط
السياسية أو االقتصادية أو الدبلوماسية  ،فالتدخل االنساني باستخدام القوة يعتبر انتهاك صارخ لمبادىء
القانون الدولي وميثاق االمم المتحدة وخاصة حظر استخدام القوة في العالقات الدولية.
ان طغيان الروح الليبرالية على المجتمع الدولي من أبرز تحوالت النظام الدولي الجديد ،والذي
أصبح خالله االنتقال من الحديث عن مبدأ عدم التدخل الى مبدأ شرعية التدخل في شؤون الدول  ،والذي
عد انتهاكات حقوق اإلنسان من المصادر األساسية لتهديد السلم واألمن الدوليين  ،فالمذابح واإلبادة
الجماعية واالنتهاكات الواسعة لحقوق اإلنسان أدت إلى تزايد ظاهرة التدخل الدولي اإلنساني في مرحلة ما
بعد الحرب الباردة  ،بصورة الفتة في العديد من مناطق العالم  ،وهذا التدخل كان له تأثيره على سيادة
الدول حيث انه يتعارض مع المفهوم التقليدي لسيادة ولمبدأ عدم التدخل  ،الذي يحظر التدخل في شئون
الدول تحت أي اعتبارات  ،ولذلك البد من التوفيق بين سيادة الدول من جهة وبين حماية حقوق االنسان
من جهة اخرى.
وأثار التدخل الدولي اإلنساني العديد من التساؤالت حول مشروعيته وهل يجوز لمجلس األمن
أن يبث في قضايا متعلقة بالتدخل العتبارات إنسانية  ،واذا كان هذا تطوير لدور مجلس األمن في حفظ
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األمن والسلم الدوليين  ،فالبد من وضع آليات ومعايير لضبط هذا التدخل ،وان اليتم اال في الحاالت
الخطيرة المؤدية النتهاكات جسيمة لحقوق االنسان  ،ومنع توظيفه العتبارات سياسية  ،أو تطبيقه بشكل
انتقائي على دول دون سواها .
على الرغم من التطور الذي شهده ميدان حقوق اإلنسان  ،إال أن إحباطا واسعا أصابه نتيجة
طغيان جانب االعتبارات السياسية إلى حد كبير في سياسات التدخل على االعتبارات اإلنسانية  ،ويكاد
يكون صفة أساسية مالزمة للتدخل الدولي اإلنساني أيا كانت تطبيقاته ،وأن تلك السياسات لم تطبق إال
في مواجهة الدول الصغرى  ،فقد تحولت حقوق اإلنسان إلى سالح إيديولوجي وسياسي في يد القوى
الكبرى للضغط به على الدول التي ال تتجاوب مع مصالحها  ،فهو يحمل ظاهريا قيما أخالقية نبيلة
ويخفي في حقيقته أطماع ومصالح متعددة  ،إال أن استعراض خبرة العمل الدولي في هذا الخصوص
يكشف عن وجود ما يشبه اإلجماع بين الباحثين على أن ثمة دوافع وأهداف معلنة لهذا النوع من التدخل
 ،هي التي تسوغ في نهاية األمر مشروعيته .وترقى به إلى درجة الحق الذي يتعين على المجتمع الدولي
أن يباشره دون ما إعتبار لمبدأ السيادة الوطنية.
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 املبحث الرابع :مستدقبل التدخل الدولي يف ليبيا

الفصل الرابع
دراسة حالة التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا
تعرضت ليبيا شأن العديد من البلدان العربية لتسونامي التغيير الذي أحدث تحوال كبي ار في تاريخ
ليبيا السياسي  ،والتي كانت خاضعة لحكم العقيد معمر القذافي وأفراد أسرته لما يقارب  41عاما،
وسيطرة القبلية على مفاصل الدولة ،مما حرم أغلب فئات المجتمع من المشاركة في عملية صنع القرار،
وقد كانت هناك مجموعة من التراكمات والدوافع االجتماعية واالقتصادية داخل المجتمع الليبي دفعت
الشعب إلى إعالن انتفاضته والمتمثلة بالكبت السياسي والتمايز المناطقي والحرمان االقتصادي الذي زاد
من حدة الصراع بين مناطق شرق ليبيا وغربها  ،ولعل هذا ما يفسر سر انطالق األحداث في المناطق
الشرقية من البالد .ومن خالل تحليل األحداث التي شهدتها ليبيا منذ تولي العقيد القذافي سدة الحكم ،
نستدل على قوة النظام  ،فنرى أن الشعب لم يستطع قيادة عملية التغيير بنفسه ،نتيجة للسياسة الصارمة
لنظام القذافي ،والذي جعل لنفسه أسسه الفكرية  ،وأوجد لنفسه األدوات واآلليات التي تضمن إستم ارريته
ومنها تشكيل اللجان الثورية ،إلى جانب اعتماده على السياسة القبلية ،كعنصر أساسي في نظام حكمه.
لذا نجد أن حركة االحتجاجات التي حدثت في ليبيا قد طال مداها وتطورت لتصبح نزاعا مسلحا
بين المعارضة والنظام  ،وتعدى هذا النزاع نطاق التحكم والسيطرة  ،بالشكل الذي دفع المجتمع الدولي
إلى التدخل من خالل قوات حلف الناتو  ،فالدول الغربية لها أجندة  ،لكن األجندة لم تكن سابقة للثورة
الليبية  ،ولكنها أجندة بدأوا رسمها للتعامل مع النتائج  ،بل وكيفية توجيه النتائج ،واالنطالق نحو الوجهة
التي يريدونها( الفقيه ،1121 ،ص ،) 122وسنقوم بدراسة حالة التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا من خالل
البحث في خلفيات اندالع األزمة ومسارها والدوافع واألسباب المحركة للسلوك اإلقليمي والدولي تجاه
التدخل اإلنساني واألسس القانونية للتدخل ،ومن تم تقييم مستقبل التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا.
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 1.2المبحث األول :خلفيات ومسار األزمة الليبية
لقد ظهرت األزمة في ليبيا على شكل مواجهات بين المتظاهرين وقوى المعارضة الليبية من جهة
وقوات وكتائب معمر القذافي من جهة أخرى  ،وقد تطورت األزمة إلى نزاع مسلح  ،تقوده حركات
سياسية وميليشيات مسلحة تطالب بإسقاط النظام الليبي القائم بزعامة معمر القذافي ،وفي ظل تراكم
األحداث الدامية ،وتجاوزها لألطر الداخلية التي لم تقدر على احتوائه وضبط تداعياته  ،األمر الذي
أفضى إلى تدويله  ،وذلك بنقله إلى مجلس األمن وتدخل المنظمات اإلقليمية وتسليط اآللة اإلعالمية
العالمية على األحداث في ليبيا وتداعياتها وخاصة ما تعلق منها بالبعد اإلنساني  ،فما هي األسباب التي
أدت إلى اشتعال الحراك الشعبي في ليبيا ،ومن ثم تطوره إلى نزاع مسلح ؟.

 1.1.2جذور األزمة في ليبيا والعوامل المغذية لها
من المسلم به بأن األوضاع السياسية تتأثر إلى حد ما وتتشكل وفقا للظروف التاريخية السائدة
في المنطقة وما يحيط بها  ،وكذلك فان الكراهية المتراكمة والم اررات وفقدان الثقة بين الشعب الليبي
والنظام القائم تحولت إلى سبب كافي لتفجير األزمة  ،و تعتبر الظروف السياسية واالقتصادية من أقوى
الدوافع تأثي ار في تأجيج األزمة  ،فالبعد السياسي ذات صلة بمظالم مرفوعة ضد السلطة السياسية ،
وكذلك عملية التوريث في السياسة ألبناء القذافي بحيث يتحكمون في الملفات الرئيسية السياسية واألمنية
و االقتصادية.
كما أن للموقع الجغرافي الذي تختص به ليبيا أهمية إستراتيجية كبيرة إذ تشغل جزءا مهما من
دول المغرب العربي وشمال إفريقيا ،فبذلك تأتي أهميتها سياسيا وجغرافيا من موقعها كدولة متوسطية ،
وتبلغ مساحتها 2957541كم ،1وعدد سكانها ستة ماليين نسمة  ،يدين جميع سكانها اإلسالم وهم على
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مذهب اإلمام مالك ( إسماعيل ،1121،ص .)2وسنحاول رصد وتحليل أهم العوامل الداخلية المباشرة والغير
مباشرة التي دفعت إلى األزمة الليبية.

 1.1.1.2العوامل التاريخية والسياسية
تاريخيا كان هناك تنافس ضمني بين واليات شرق ليبيا وغربها على المكانة والسيادة ،واقتصا ار
على حقبة حكم العقيد القذافي  ،يمكن القول أنه وان كانت الواليات الشرقية وبخاصة بنغازي أكثر المدن
الليبية التي ساندت حركة االنقالب التي قادها "القذافي" عام  2727في سنواتها األولى ضد النظام
الملكي ،فإن تحول تلك المدن إلى معقل للمعارضة اإلسالمية وغير اإلسالمية  ،ومصد ار لالضطرابات
والمحاوالت االنقالبية ضد نظام "القذافي" منذ السبعينيات من القرن العشرين وما بعدها ،قاد إلى
مواجهات عنيفة بين الطرفين وموجة من هجرة الكفاءات والمهنيين إلى الخارج قدرها البعض في
الثمانينيات بنحو ثالثين ألف مهاجر اتجه معظمهم إلى أوروبا وهو ما رسخ حالة القطيعة بين "القذافي"
ونظامه وتلك المدن ،في ظدل فجدوة عدددم الثقة بين الطرفين ،ومحدثا حلقة مفرغة عناصرها :اإلقصاء
والقمع الذي يقود إلى االحتجاج والتمرد ،فيقود بدوره لمزيد من القمع واإلقصاء  ،وعلى الصعيد السياسي،
يمكن القول إنه عبر عقود حكم القذافي تآكلت أسس شرعية النظام الليبي  ،والتي تمثلت في أربع ركائز
أساسية  ،أولها:الثورية القومية ،وثانيها :المساواة والعدالة االجتماعية ،والركيزة الثالثة :شرعية الكرامة
والهوية الوطنية ،وأخي ار القيمة الرمزية للقذافي كمناضل ضد اإلمبريالية الدولية ( مهدي  ،1122،ص .)34
من المعلوم أن أحد الركائز األساسية للنظام الليبي والتي أكد عليها م ار ار العقيد القذافي ،هي أنه
يمثل امتدادا للناصرية ،وأنه أمين الوحدة العربية بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر ،وأمل من ذلك
مساعدته في مقاومة ما كان يسميه بالرجعية من أقرباء الملك المخلوع وحاشيته وبطانته والقبائل التي
كانت مواليه له  ،وهو أمر كانت له انعكاساته على التوجهات الداخلية والخارجية للسياسة الليبية  ،أدت
231

بدورها إلى سلسلة من المغامرات على الساحتين اإلقليمية العربية واألفريقية وعلى الساحة الدولية( مهدي

 ،1122،ص . )18
فتقلبات السياسة الخارجية الليبية بين السعي للوحدة العربية تارة ،والوحدة اإلفريقية تارة أخرى ،وما
بين مشاريع وحدوية ثنائية حينا ،ومشروعات اتحادية جماعية حينا آخر ،ومغامرات النظام في دعم
ومساندة العديد من منظمات وحركات التمرد في أركددان المعمورة المختلفة ،رسخت شعو ار بالم اررة لدى
قطاعات كبيرة من المواطنين الليبيين.
حيث أن القذافي وصل إلى السلطة بانقالب عسكري في 2سبتمبر 2727على الملك إدريس
السنوسي ،وفي سبيل أن يضع له شرعية سياسية قام بتأسيس حزب سماه االتحاد االشتراكي العربي ،
محاكاة لما فعله جمال عبد الناصر في مصر ،لكن األمر لم يدم طويال فقد ُحل االتحاد االشتراكي
العربي .وكان حله لهذا التنظيم السياسي قد جاء العتقاد القذافي بأنه لم يكن يمثل آلية من آليات الزعامة
التي ينشدها لنفسه  ،إضافة إلى ذلك إن قيام هذا التنظيم قد يشجع أو يحفز قوى لتأسيس أحزاب أخرى،
و هذا ما يتقاطع مع الزعامة التي يبتغيها القذافي وطموحاته الشخصية في االحتفاظ بالحكم لوحده ،
فليبيا التي شهدت حياة سياسية حزبية لمدة قليلة في األربعينيات ،دامت لبضع سنوات ،وانقطعت لمدة
ستين عاما ،بل إن االنتخابات نفسها ظلت غائبة طوال عهد القذافي الذي امتد ألكثر من اثنين وأربعين
عاما ،وأصبح ما ال يقل عن  91في المائة من أبناء الشعب جاهال لكلمة اقتراع أو صناديق انتخاب (
الفقيه  ،1121 ،ص . )92

وكان للعامل القبلي األثر الكبير في استبداد النظام الليبي السابق  ،فعدت القبيلة واحدة من
العوامل التي أثرت في تشكيل الثقافة السياسية الحديثة والمعاصرة في ليبيا  ،ولهذا ال يمكن ألي سياسي
ليبي أن يتجاوز دور القبيلة وتأثيرها السياسي  ،فلجأ إلى دعم القبائل من أجل التخلص من معارضيه أو
رفاق دربه الذي شاركوه في االنقالب  ، 2727بل استثمر القبيلة كأحد آليات التنافس وربما الصراع بين
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مكونات المجتمع الليبي بما يديم حكمه ألطول مدة ممكنة  ،إن هذه الطريقة التي لعب فيها القذافي الورقة
القبلية من االستبعاد إلى شراء الوالءات أدت إلى منافسات بين القبائل في محاولة كل منها الحصول على
المنافع واالمتيازات مستفيدا من توزيع الريع النفطي عليها بشكل واسع (المديني ،1122،ص.)231

وفي حقبة السبعينات ،أخذ القذافي يطبق أفكاره الواردة في الكتاب األخضر الذي يدافع فيه عن
النظرية العالمية الثالثة ،وهي طريق ثالث يمزج به الرأسمالية والماركسية  ،فقد دعت النظرية الثالثة إلى
الديمقراطية المباشرة المؤسسة على التنظيمات الشعبية المتمثلة في المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،
ويتمثل أحد المبادئ التأسيسية للجماهيرية الليبية في المقولة التي ُيعلنها الكتاب األخضر والتي تقول بأن
"التمثيل تدجيل" وبعدم السماح بأي تمثيل سياسي رسمي ،وقوض القذافي في الوقت نفسه ،التنظيمات
السياسية واالجتماعية في النقابات المستقلة واالتحادات الطالبية  ،كما قوض الجيش ذاته ولقد كانت
المناصب اإلستراتيجية داخل هيكلية السلطة خصوصا قيادة الوحدات األكثر والء في قوات األمن في يد
أعضاء أسرة القذافي نفسها ،وعشيرته وقبيلته وغيرها من القبائل المتحالفة معها على نحو وثيق ( إحميده،
 ،1117ص.)238

تنامت المعارضة الليبية منذ سبعينات القرن الماضي  ،وأدت االنشقاقات واالنقالبات المضادة
ضد النظام إلى إعدام سبعون شخص بعد اتهامهم بالتخطيط النقالب في سنة  2795وهؤالء كانوا
يمثلون نصف التنظيم الثوري الذي قاد الثورة ضد الملكية  ،و تزايدت المحاوالت االنقالبية للتخلص من
النظام الليبي ومنها االنقالب الذي قادته الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا في عام  ، 2782والى جانب انقالب
عام  2772والذي قاده مجموعة من الضباط في القوات المسلحة ،و تمكن القذافي من القضاء عليه (
احميده  ،1121 ،ص.)3

ومارس القذافي القمع الشديد ضد كافة صور ورموز المعارضة داخل وخارج البالد ،والذي بلغ
قمته في التسعينيات من القرن العشرين عبر العقوبات الجسدية  ،والحبس  ،والنفي اإلجباري ضد اآلالف
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من المنشقين بهدف الحفاظ على سلطته ،مما أدى إلى انسداد سياسي في هيكل الدولة  ،ومن جهة أخرى
عمل النظام على التكيف مع متغيرات ما بعد الحرب الباردة ،وما بعد أحداث  22سبتمبر  1112والتي
قادت إلى تخلي ليبيا عما لديها أو مشروعات أسلحة دمار شامل وقبولها دفع تعويضات باهظة لضحايا
حادثتي " لوكيربي" ،والطائرة الفرنسية.

 1.1.1.2العوامل االقتصادية
تعد ليبيا واحدة من الدول العربية المهمة المصدرة للنفط والغاز وتشكل الموجودات و االحتياطات
النفطية هدفا أساسيا للشركات النفطية الغربية األمريكية واألوروبية  ،إذ تقدر االحتياطات الليبية من النفط
بثالثين مليار برميل أي أكثر من احتياطي نفط بحر الشمال،هذه الثروة لم يستفيد منها المجتمع الليبي
في بناء بنية تحتية سليمة ونظام إقليمي فاعل بسبب استئثار النظام السياسي الليبي بالثروة سيما ثروة
النفط  ،الذي بقيت عائداته س ار من أسرار النظام الذي ال يمكن ألي جهة أن تعرف حجم عوائدها
واستثماراتها  ،وبما أن هذه الثروة من المفترض أن تسهم في فرص ازدهار المواطنين بالمقابل همشت
قطاعات واسعة من المجتمع ( علي  ، 1113 ،ص) 1

فرغم الثراء النسبي للشعب الليبي مقارنة بشعوب عربية أخرى  ،إذ تقدر أرصدة الفوائض المالية
النفطية ،بالمليارات من الدوالرات فإنه توجد حاالت تفاوت كبير في توزيع الثروة  ،فبدال من التوزيع
العادل لمليارات الدوالرات من العوائد النفطية على الشعب الليبي ،استأثرت بها دائرة ضيقة تلتف حول
القذافي وعائلته .ويبدو أن الوصف الدقيق لهذه العقود األربعة التي هيمن عليها القدافي هو :تبديد أرصدة
الثروة والقوة في المجتمع الليبي ،بسبب الفساد المستفحل الذي عزز من دور اللجان الثورية وكثير من
ضباط الجيش والكتائب و مكاتب االتصال الخارجي وغيرها من الدوائر التي تؤيد النظام  ،ففي تقرير
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مؤشرات مدركات الفساد لعام  1121جاءت ليبيا بالمرتبة ( ) 242من بين ( )298بلدا (منظمة الشفافية ،
تقرير مدركات الفساد .) 1121،

لقد اغتنت عائلة القذافي وأتباعها على حساب تنمية البالد ،وبدال من أن يجعل القذافي من
ليبيا ،بمواردها النفطية الكبيرة وبعدد سكانها المحدود ،ومن خالل حكم ديمقراطي سليم ،دولة حديثة تكون
نموذجا عربيا ويؤثر ايجابيا في الدائرة األفريقية  ،أصبح النموذج الذي يثير السخرية ،ويمثل واحدا من
أبشع األنظمة القمعية العربية( حسيب ،1122 ،ص. ) 2

وبدد القذافي ثروة البالد في مشاريع غير ذات جدوى في الداخل والخارج ومغامرات باهظة
التكاليف في الخارج  ،فضال عن تبديد األموال في بناء برامج أسلحة الدمار الشامل والتي سرعان ما
تنازل النظام عنها .في حين يعاني الكثيرون منهم من الفقر والحرمان النسبي في مجاالت التعليم
والصحة والمرافق العامة والبنية التحتية ،على الرغم من ثراء بلدهم.
لقد كلفت العقوبات التي فرضها مجلس األمن على ليبيا  ،المليارات من الدوالرات إلى جانب
تدهور صناعة النفط والى إضعاف النظام بصورة كبيرة  ،وأدت إلى تدهور الظروف االجتماعية
واالقتصادية لشرائح كبيرة من المواطنين الليبيين ال سيما من ذوي الدخل المحدود من الموظفين ،
وأصحاب القطاع الخاص  ،وما رافقه من تقييد الملكية الخاصة  ،ومنع القطاع الخاص من أخذ دوره في
تنمية الواقع االقتصادي  ،واالتجاه بدال من ذلك إلى تعزيز دور القطاع العام ومركزية الدولة في التعاقد
مع الشركات األجنبية لالستثمار في بعض القطاعات التي تعود بالفائدة على النظام وأهمها القطاع
النفطي مما شكل فرصة كبيرة للمقربين من النظام الليبي لإلثراء على حساب الشعب الليبي مستغلين
غياب الشفافية وانتشار الرشوة في العقود مع هذه الشركات.
نخلص مما تقدم إلى أن النظام الليبي السياسي الليبي السابق مال إلى التركيز الشديد للسلطة في
يد القذافي وبأيدي مجموعة صغيرة من األفراد في ظل عدم وجود مؤسسات رسمية تتميز بالكفاءة ،
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واحتكار االقتصاد وسوء توزيع الثورة  ،فنشأت طبقة من المستفيدين والمحتكرين للسلطة والثروة يصعب
التغلب عليها ،في ظل مناخ الفساد واإلفساد الذي ضرب كافة جوانب المجتمع بما في ذلك أعلى
مستويات النظام خاصة مع عدم وجود مؤسسات مجتمع مدني حقيقي مستقلة عن النظام  ،وانعكست كل
هذه الظواهر االستبدادية في السياسة واالقتصاد على طبيعة القرار السياسي لغير صالح الشعب الليبي ،
مما أدى إلى تصاعد نقمة الرأي العام ضد النظام الليبي .

 1.1.1.2تدهور أوضاع حقوق اإلنسان والحريات العامة
من الحوادث التي توضح طبيعة حكم القذافي مجزرة سجن أبو سليم في شهر يونيو ، 2772
حيث قامت قوات األمن الليبي بإطالق النار على السجناء  ،وهو ما أسفر عن مقتل نحو  2111سجين
ولم تخضع هذه الحادثة ألي تحقيق فعال( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،1121 ،ص.) 14

ووجهت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية انتقادات شديدة
للممارسات القمعية للنظام الليبي ،فقد أعربت األولى عن قلقها إزاء العدد الكبير المزعوم لحاالت االختفاء
القسري وحاالت اإلعدام خارج القضاء( مهدي  ،1122،ص .)39
وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية لعام  1121م أنه "ظلت حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين
وعوقب
الجمعيات تخضع لقيود مشددة  ،ولم تظهر السلطات قد ار ُيذكر من التسامح إزاء المعارضةُ ،
بعض منتقدي سجل الحكومة في مجال حقوق اإلنسان ،واستمر احتجاز معتقلين سابقين في معتقل خليج
جوانتنامو ،كانت السلطات األمريكية قد أعادتهم إلى ليبيا ،وقُبض على بعض أهالي الضحايا الذين كانوا
يسعون لمعرفة الحقيقة ،ولم يتضح مصير مئات من حاالت االختفاء القسري وغيرها من االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارتُكبت في عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين،
وظل جهاز األمن الداخلي ،الذي كان ضالعا في هذه االنتهاكات ،يمارس عمله وهو بمنأى عن المساءلة
والعقاب (منظمة العفو الدولية ،تقرير حالة حقوق اإلنسان)1121 ،
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 2.1.1.2التغير الديموغرافي
عامل آخر ساهم في تصاعد االحتجاجات ضد النظام وهو التغير الديموغرافي وازدياد شريحة
الشباب العمرية ،وانفتاحهم على العالم الخارجي  ،فالشباب الليبي يشكل الغالبية من مجموع السكان
(تحت سن  15عاما) وكذلك يعيش  %81من الليبيين في المناطق الحضرية  ،أي المدن والبلدات  ،لم
يكن الشباب مستعدا أن يقبل التناقضات بين الشعارات والسياسات التي تربى عليها ونشأ في إطارها
والتي تؤكد على قيم االشتراكية والعدالة االجتماعية وملكية الشعب وبين واقع يناقض ذلك تماما في ظل
سياسات االنفتاح والخصخصة ،التي هددت قطاعات كبيرة من هؤالء الشباب ،بل وهددت مصالح بعض
أنصار النظام ،األمر الذي خلق شعو ار بعدم الرضا تجاه تلك السياسات ،مما جعلهم يعيشون أزمة
اقتصادية ونفسية واجتماعية أدت إلى قمع روح االبتكار وتدني جانب اإلبداع  ،فقل والئهم للوطن( مهدي
 ،1122،ص .)34

مثل الشباب الوقود األساسي الندالع حركة التمرد والثورة في ليبيا  ،وكذلك قادة االنتفاضة
واالحتجاج كانوا محامون وقضاة ومثقفون وصحفيون وكتاب  ،فنجاح النموذج المصري والتونسي ساعد
علي انتقال "النموذج" إلي ليبيا ،وحيث تشهد المنطقة العربية تفاعالت وتأثيرات سياسية متبادلة عابرة
للحدود بين دولها في إطار المد االنفتاحي السياسي في دولة معينة  ،والذي يتم استيعاب جانب منه
بحالة مد سياسي في دول أخرى( احميدة ،2.12 ،ص. )17

 1.2.2.1مجال اإلعالم والمعلومات واالتصاالت:
لعبت التكنولوجيا وثورة االتصاالت دو ار أسياسيا في عملية التعبئة والتحضير لالنتفاضة ومسيرات
االحتجاج الليبية  ،ومكنت الشباب وقوى المعارضة الليبية من التواصل واالتصال بالعالم الخارجي
بسهولة ويسر بعيدا عن رقابة الدولة ،مما يسمح لها بحشد رأي عالمي أو لفت االنتباه الدولي إلى
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انتهاكات حقوق اإلنسان التي قد يتورط فيها النظام الحاكم  ،فوسائل االتصال الحديثة مثل الفيس بوك
وتويتر وغيرها من وسائل االتصال ،كما هي وسائل الهاتف المحمول واستخدام االيميل التي يجيدها
الشباب( الفقيه  ،2.12 ،ص. )75

ومن خالل هذه التقنيات تنتقل القيم واألفكار والممارسات والمطالب الديمقراطية من دولة إلي
أخرى  ،وهو ما يساعد علي نشر ما يعرف بعدوى الديمقراطية عبر الحدود  ،كما لعبت المساجد ودور
العبادة دو ار مماثال كأطر للحشد وملتقيات للتجمع يصعب على النظام القائم إغالقها ومنع الناس من
ارتيادها ،خاصة مع كسر حاجز الخوف.

 1.1.2مسار األزمة
كان من الممكن أن ينتفض الشعب الليبي على نظامه إلسقاطه  ،كما فعل الشعب العربي في
تونس ومصر ،وكما تحاول شعوب عربية أخرى فعله في أقطارها  ،من خالل ثوراث شعبية سلمية غير
مسلحة ،إال أن هذه الظروف لم تتوافر جميعها للشعب الليبي  ،واضطرت األحداث أن تجر أطرافا منه
إلى انتفاضة مسلحة ،وهي مهما كانت التبريرات المقدمة لذلك  ،ال تكافؤ بينها وبين كتائب القذافي
المدججة بالسالح والتي يقود معظمها أبناؤه  ،كما لم تشارك في بداية االنتفاضة مدن رئيسية أخرى غير
بنغازي( حسيب، 1122 ،ص.) 9

اتسمت المظاهرات بالسلمية في بادئ األمر سيما في بنغازي والمدن الشرقية ،حيث نادى
المحتجون بإصالحات ومطالب شعبية متعلقة بالقضايا االجتماعية والسياسية وانتهاكات حقوق اإلنسان ،
إال أن النظام السياسي لجأ إلى الرد العنيف بإطالق النار على المحتجين في بنغازي والبيضاء في 25
شباط /فبراير  ،1122مما أدى إلى أن تأخذ االحتجاجات والمظاهرات منحى أخر نحو تمرد على نمط
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العالقات السائدة في الدولة  ،والمطالبة في شكل أهداف محددة بإسقاط النظام القائم ( احميدة،2.12 ،
ص. )11

ومما زاد من وتيرة االنتفاضة المسلحة نجاح المحتجين في تحرير بعض المناطق من سلطة
النظام واستيالءهم على معظم مراكز األمن وأجهزة االستخبارات وتحديدا المناطق الشرقية من البالد،
وعلى أثر تصاعد المواجهة بين الثوار والنظام  ،قام النظام باستخدام الطائرات والمدافع في قصف
المناطق الثائرة ،وانشق الكثير من ضباط الجيش من أبناء المناطق الشرقية  ،فلقد أسهم انحياز العديد
من القادة العسكريين والجنود في القواعد العسكرية لصالح الثورة في عزل نظام الحكم  ،وتعزيز مواقع
الثوار الذين بدأوا يسيطرون على منطقة بعد منطقة والتي بدأت بالسيطرة على شرق ليبيا وامتدت إلى
باقي المناطق األخرى  ،حيث تم إنشاء المجلس العسكري المؤقت الذي شرع بدوه في تشكيل جيش
التحرير بهدف الدفاع عن المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار ( المديني  ،1122 ،ص. )217

أدت هذه األحداث إلى تدفق أعداد كبيرة من الالجئين إلى كل من مصر وتونس وبلدان الساحل
األوروبي ،مما أضاف إلى الوضع القائم تراكمات إنسانية  ،وهي تشكل بذلك إشهار للنزاع بالشكل الذي
يوفر على القوى الدولية الجهد في إيجاد مصوغات للتدخل  ،فالتدويل الحقيقي للنزاع نفذ من بوابة
األوضاع اإلنسانية.
إن الطبيعة الشخصية للعقيد معمر القذافي تتسم بالعناد والتصلب في مواقفه  ،والتهور في ردود
فعله ،ومن غير المتوقع أن يتنازل بسهولة لمطالب المنتفضين  ،فهو لم يتنازل لمطالب زمالئه في
مجلس قيادة الثورة  ،وتعامل مع معارضيه بقسوة غير معهودة  ،إن العديد من رجال نظام القذافي تخلوا
عنه قبل سقوطه  ،وانضموا إلى صفوف المعارضة بعد أن فتحت ثورة  29شباط أفقا أمام التغيير( بلقزيز،
،1122ص . )227
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وأعلنت الكثير من الشخصيات السياسية الليبية احتجاجها على ممارسات النظام القمعية  ،ومن
ثم انسحابها من العمل السياسي مع النظام القائم  ،وكان في مقدمة هؤالء المستشار مصطفى عبد الجليل
وزير العدل آنذاك ،وكذلك وزير الخارجية األسبق وممثل ليبيا في األمم المتحدة عبد الرحمن شلقم واللواء
عبد الفتاح يونس وزير األمن ،وموسى كوسه وزير الخارجية آنذاك  ،وهو ما أدى إلى اتساع دائرة
االحتجاج والتمرد ،وعلى الرغم من تعدد الدعوات والمبادرات الدولية من أجل إيجاد حل سلمي للصراع
المسلح المحتدم في ليبيا  ،بيد أن اإلشكالية الكبرى التي تواجه جميع هذه المبادرات السلمية أنها ال تفي
بالحد األدنى من م طالب الثوار الليبيين الذين ال يرون إمكانية وجود القذافي أو عائلته عند تقرير مستقبل
ليبيا بعد الثورة ( عبد الرحمن  ،1122 ،ص .)11

ثم قامت قيادة االنتفاضة ،وبتشجيع من جهات في الداخل والخارج ،وبمبادرة خليجية ،ثم من
جامعة الدول العربية ،باالستعانة بالقوات الجوية لحلف شمال األطلسي بتبريرات مختلفة  ،وكان أهم هذه
التبريرات هو حماية المدنيين الليبيين من بطش نظام القذافي  ،وتم ذلك من خالل استصدار مجلس
ررين رقم  2791و  2793إلعطاء الشرعية للتدخل الدولي في ليبيا ( حسيب ،1122 ،ص.) 9
األمن للق ا

وقد ساهم اعتراف المجتمع الدولي بالمجلس الوطني االنتقالي في تأكل مكانة النظام الليبي
وانهيار شرعيته السياسية وعزله ،إذ تم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره ممثل شرعي للشعب الليبي،
وبالفعل فقد تم إسقاط نظام القذافي وتم تشكيل الحكومة االنتقالية برئاسة عبد الرحمن الكيب في 11
أكتوبر 1122لتتولى إدارة شؤون ليبيا.

 1.2المبحث الثاني  :األسس القانونية للتدخل الدولي اإلنساني في ليبيا
أدى استخدام القوة المفرطة والقصف الجوي لقمع المتظاهرين أثناء الثورة الليبية إلى مقتل العديد
من المدنيين جراء العمليات العسكرية  ،والى ظهور مأساة إنسانية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق
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اإلنسان ،كما اضطر الكثير لمغادرة ليبيا إلى دول أخرى كالجئين خاصة إلى تونس ومصر  ،وازداد
الوضع تأزما ،ووجد المجتمع الدولي نفسه ومن خالل منظمة األمم المتحدة وعبر مجلس األمن الدولي
مضط ار التخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية وانقاذ المدنيين الليبيين من ويالت النزاع المسلح في ليبيا
فأصدر القرار رقم  2791و القرار  2793ليشكال المظلة الشرعية للتدخل الدولي اإلنساني في ليبيا.

 1.1.2إعمال مسئولية الحماية على ضوء قراري مجلس األمن
مفهوم مسئولية الحماية ما هو إال إعادة إنتاج محسن لمفهوم التدخل اإلنساني سيئ السمعة الذي
ارتكز عليه  ،وتنفرد الحالة الليبية عن دونها من حاالت التدخل اإلنساني باالستناد لفظا وقانونا للواجب
في الحماية.
وظهرت قناعات لدى المجتمع الدولي بأن المسألة الليبية ليست هي حق التدخل من جانب أي
دولة بل هي مسؤولية الحماية التي تقع على عاتق كل دولة عندما يتصل األمر بمعاناة السكان من كارثة
يمكن تفاديها  ،كالقتل الجماعي والتطهير العرقي والجرائم ضد اإلنسانية  ،لذلك وجدت األمم المتحدة من
خالل مجلس األمن أهمية اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه الحالة الليبية واعمال مبدأ مسؤولية الحماية في
ليبيا من أجل التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا في إطار الشرعية الدولية  ،وذلك تالفيا للتدخل العسكري
لحلف شمال األطلسي في إقليم كوسوفو الذي ثار جدل عنيف حول مشروعيته  ،السيما وأنه حدث في
دولة ذات سيادة ودون موافقة مجلس األمن  ،فلقد ساهمت هذه الحالة في ظهور مفهوم " مسؤولية
الحماية" وذلك إل نها جاءت في وقت كانت توجد فيه توقعات كبيرة باتخاذ تدابير جماعية فعالة عقب
انتهاء الحرب الباردة.

وهذا ما رأته اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول أثناء إعداد تقريرها " ، 1112انه ال
توجد هيئة أفضل وال أنسب من مجلس األمن الدولي للتعامل مع قضايا التدخل الدولي اإلنساني ،باعتباره
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الجهاز التنفيذي للمنظمة األمم المتحدة ،وتقع على عاتقه المسؤولية الرئيسية في حفظ األمن والسلم
الدوليين بموجب المادة  14من الميثاق ( اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول  1112ص.)51

و لقد تمخض عن التحرك على مستوى مجلس األمن صدور القرار  2791في  12فبراير
 1122باإلجماع  ،و لعل ما يبرر حصول هذا اإلجماع هو السابقة التي تميزت بها ليبيا دون غيرها من
الدول العربية التي شهدت و تشهد نفس األحداث ،والمتمثلة في العقوبات التي تعرضت لها سابقا على
إثر قضية لوكربي و التي تمثلت في قرار رقم 948في 32مارس  2771صادر عن مجلس األمن بفرض
حظر اقتصادي عليها  ،كما أنه ناتج عن تضافر استثنائي للظروف على الساحة الدولية لن يتأتى
بسهولة في وضعيات مماثلة تشهدها بعض الدول لغاية اليوم منها سوريا على سبيل المثال.
ويعد القرار  2791وكذلك الق ارر الثاني  2793الذي سنتعرض له الحقا أول تفعيل لمسؤولية
الحماية من قبل األمم المتحدة بعد التنظير الذي عرفته المسألة ،و هو ما ورد بصفة صريحة ضمن
القرار في الفقرة التاسعة من ديباجته( :ملحق قرار مجلس األمن )2791

" واذ يذكر بمسؤولية السلطات الليبية عن توفير الحماية لسكانها"
وهو تكريس صريح ال يحتاج إلى أي تأويل ،يؤدي بنا إلى اعتبار هذا المفهوم بدأ يعرف عهدا
أخر ،و نقلة إلى التطبيق العملي  ،لكن هذا التفعيل لن يخلو من بعض العثرات والتساؤالت كما سنبينه
عند تحليل الق اررين.
ويتجسد في مسؤولية الرد الذي تقع على المجموعة الدولية ممثلة في مجلس األمن الذي يتولى
هذه المهمة في إطار األمم المتحدة  ،ويعتبر اللجوء إلى الفصل السابع من الميثاق من أجل مواجهة
أزمات إنسانية داخلية توجها جديدا بالنسبة لهذا الجهاز ،ينبع من التفسير الواسع الذي أصبح يمنحه لهذا
الفصل بعد أن كان في السابق يرفض التدخل في كل ما يتعلق بالقانون الدولي اإلنساني ،و رغم هذا
التطور ،إال أن الفقهاء وجهوا بعض االنتقادات فحواها أنه إذا كان من المتيسر تحديد مفهوم اللجوء إلى
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استخدام القوة باعتباره يتمثل في العمل المادي المكرس لذلك ،فإن مسألة التهديد باستخدام القوة تبقى
محل تأويالت متعددة ومتباينة مما يجعل المفهوم غير مضبوط و هو ما يؤدي إلى تضارب وجهات نظر
الدول في هذا الشأن ( زيدان  ،1118 ،ص .)255

و نجد أن مبررات هذا القرار تتمثل في إدانة العنف الممارس من قبل السلطات الليبية ضد
المدنيين و كذلك االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني  ،حيث ورد في الفقرة األولى من
ديباجة القرار أن مجلس األمن ":إذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع في الجماهيرية العربية الليبية و
يدين العنف واستخدام القوة ضد المدنيين "،مواصال في الفقرة الثانية" :واذ يشجب االنتهاكات الجسيمة
والممنهجة لحقوق اإلنسان  ،بما في ذلك قمع المتظاهرين المسالمين  ،واذ يعرب عن قلقه العميق لمقتل
المدنيين ويرفض رفضا قاطعا التحريض من أعلى مستويات الحكومة الليبية على أعمال العدوان و
العنف ضد المدنيين"( ملحق قرار مجلس األمن .)2791

و يمكننا هنا التذكير بما ورد في تقرير مسؤولية الحماية و الذي يتطابق مع الوضعية التي أشار
لها مجلس األمن في ديباجته المشار إليها ،حيث اعتبر التقرير أنه في حالة وجود نزاع يرافقه قمع
وحشي ،وعندما يكون السكان المدنيين مهددين بهذا القمع  ،يتم إعمال مسؤولية الحماية.
كما أن تدخل مجلس األمن جاء طبقا للفصل السابع من الميثاق الذي يجيز له التصرف من
أجل المحافظة على السلم و األمن الدوليين ،واستنادا باألخص على المادة  42من الميثاق التي تجيز له
اتخاذ ما يراه مناسبا من التدابير التي التكون مستندة على قوات مسلحة والتي من ضمنها وقف الصالت
االقتصادية والمواصالت بمختلف أنواعها  ،وكذلك إمكانية قطع العالقات الدبلوماسية.
غير أن إستمرار العنف والقمع الموجه ضد المدنيين ،وعدم امتثال السلطات الليبية لاللتزامات
التي جاءت في هذا القرار جعل مجلس األمن يعقد اجتماعا آخر ،تمخض عنه صدور القرار  2793في
 29مارس  1122والذي على خالف سابقه اتخذ بتصويت عشرة دول لصالحه و امتناع خمسة منها عن
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التصويت ،مما يشكل ابتعادا واضحا عن اإلجماع الذي اتخذ به القرار األول ،وبالرغم من أن القرار لم
يكن متوافقا عليه إال أنه أعطى الدول الغربية الكبرى ذريعة لالدعاء بأن وحدة المجلس قد أتاحت القيام
بعمل جماعي تحت الفصل السابع للميثاق مما مكن من حماية أرواح عشرات اآلالف من المدنيين في
بنغازي وسائر أنحاء ليبيا( العاليلي  ،جريدة الشروق. )1121 ،

و لعله من المهم التوقف عند طريقة اتخاذ الق اررين ،فالذي يبرر اعتماد القرار  2791باإلجماع
هو الوضعية المأساوية التي شهدتها ليبيا ،والتي تميزت بقمع واستخدام للقوة ضد المدنيين  ،أدانته أطراف
عديدة في المجتمع الدولي  ،وعلى رأسها المنظمات اإلقليمية المعنية والمتمثلة في جامعة الدول العربية
،اإلتحاد اإلفريقي ومنظمة المؤتمر اإلسالمي  ،وكذلك مجلس حقوق اإلنسان ،مما حدا بالدول التي
عرفت بكونها مقربة من النظام الليبي(روسيا ،والصين مثال) إلى التصويت لصالحه.
غير أن عدم إتيان هذا القرار بنتائجه المرجوة  ،وتحفظ بعض الدول من مسألة استخدام القوة
حتى ولو كانت في إطار مفهوم مسؤولية الحماية  ،جعلها تمتنع عن التصويت  ،ونجد من بينها روسيا
والصين العضوين الدائمين في مجلس األمن  ،المعروفتين بمعارضتهما لمبدأ التدخل في الشؤون الداخلية
للدول ،ونجد دوال كبرى مثل ألمانيا والتي لم تساند هذه المرة الدول التي تربطها معها عالقات تحالف ،
أما فيما يخص الدول البارزة  ،فلقد امتنعت كونها ال تعتبر نفسها جاهزة لتتعاطي مع األمن الجماعي كما
تقوده الدول الكبرى  ،فالهند والب ارزيل اللتان تبرزان بصورة متطورة و فعالة على المستوى االقتصادي  ،ما
زالتا لم تتجها نقس االتجاه على المستوى الدبلوماسي.
ويجدر بنا في هذا المقام التوقف عند التدبير المتضمن إخطار المحكمة الجنائية الدولية  ،إذ
تضمنت الفقرات من  4إلى  8من القرار  2791هذا اإلجراء حيث جاء في الفقرة  4أن مجلس األمن( :
ملحق قرار مجلس األمن .)2791
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"يقرر إحالة الوضع القائم في الجماهيرية العربية الليبية منذ  25شباط/فبراير  1122إلى المدعي
العام للمحكمة الجنائية الدولية" وهي صالحية تخولها له المادة /23ب من نظام روما األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية التي تنص":للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5
وفقا ألحكام هذا النظام األساسي في األحوال التالية:
إذا أحال مجلس األمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة  ،حالة إلى
المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت" (النظام األساسي للمحكمة الجنائية

الدولية  .)2778 ،و تم تكييف ما يجري في ليبيا من قمع على أنه جريمة دولية في الفقرة السادسة من
ديباجة القرار 2791التي نصت":و إذ يعتبر أن الهجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تُشن حاليا في
الجماهيرية العربية الليبية ضد السكان المدنيين قد ترقى إلى مرتبة جرائم ضد اإلنسانية" ( ملحق قرار مجلس
األمن .)2791

و تعد هذه المرة الثانية التي يستعمل فيها مجلس األمن هذه الصالحية بعد ق ارره  2573الصادر
في  1115بشأن الوضع في دارفور ،ومن المالحظات التي يمكن إبداؤها أن ثالثة دول أعضاء دائمة
التي صوتت على هذا اإلجراء ليست طرفا في نظام روما األساسي و هي الواليات المتحدة األمريكية،
روسيا والصين مما يعيد طرح المخاوف التي أبدتها عدة دول من أن يتحول مجلس األمن أداة في يد
البعض من أجل تطبيق عدالة جنائية دولية انتقائية  ،كما يعيد طرح إشكالية تدخل جهاز سياسي في
مسائل قانونية بحتة ،وهو األمر الذي عارضته عدة دول خالل مؤتمر روما( النظام األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية .)2778 ،

فنجد أن مجلس األمن في ق ارره  2791قام بتكييف قانوني ال يعود في األصل إليه  ،و ليست
هذه المرة األولى التي يتدخل فيها في مسائل قانونية هي بعيدة عنه كجهاز سياسي ،و ما الق اررات التي
اتخذها بداية التسعينات بشأن العراق إال دليل على ذلك بتدخله في خط التقسيم بين العراق والكويت.
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ولقد صدر عن الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة الجنائية الدولية أم ار بالقبض على ثالث
مسؤولين في النظام من بينهم الرئيس الليبي في  19يونيو  ، 1122إلحالة من تسبب في مجازر
جماعية وابادات ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية" ،إلى المحكمة الجنائية الدولية ،والتي سيكون للمدعي
العام دور أساسي في تركيب البيئة القانونية إلطالق المحاكمة ( حسين  ،الخليج اإلماراتية .)1122،

 1.1.2االنعكاسات اإلنسانية و ذات الصلة بحقوق اإلنسان بين المنشود والواقع
الحقيقة أن الق اررين  2791و  2793بالرغم من استنادهما على مسؤولية الحماية األمر الذي يعد
سابقة كما أشرنا إليه آنفا ،إال أنهما يتميزان بالغموض وعدم الدقة في فحواهما بالنسبة لبعض التدابير
المقررة ،األمر الذي فتح الباب أمام تفسير اعتمدته بعض الدول لتطبيقهما بالطريقة التي تراها على أرض
الواقع ،وهي مسألة ذات أهمية كبرى بالنسبة ألثار أية عمليات تدخل مستقبلية يجيزها مجلس األمن (
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،1121 ،ص.)44

فنجد أن القرار  2791تضمن مجموعة من التدابير ،وباإلضافة إلى إحالة الوضع إلى المحكمة
الجنائية الدولية  ،تمثل أهمها في حظر األسلحة و الذي جاءت صياغته بطريقة غامضة  ،وكما تقرر
حظر السفر بالنسبة لألشخاص الواردة أسماؤهم بالمرفق األول من القرار  ،وتمثل آخر إجراء في تجميد
األصول تجاه نفس األشخاص .
فإذا كان القرار  2791يتميز بأنه قرر حظر األسلحة في بداية النزاع  ،فإن الغموض الذي شابه
جعل بعض الدول ترى أن الحظر موجه للسلطات الليبية فقط و ال يشمل الثوار ،مما حدا بها إلى تمويلها
بالسالح لحماية نفسها ،مما يجعل رسم الحدود بين مسؤولية الحماية و التدخل اإلنساني غير ميسور في
الواقع  ،أما فيما يخص حظر السفر ،فلقد تقرر تجاه األشخاص الواردة أسماؤهم في المرفق األول من
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القرار بناءا على معايير حددتها الفقرة  11منه ،والتي تطال األشخاص المشاركين أو المتواطئين في أمر
ارتكاب االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ضد أشخاص في ليبيا.
و نجد أن القرار  2793يشير بدوره إلى مسؤولية الحماية في الفقرة الرابعة من ديباجته مما
يجعله يسير في نفس سياق القرار األول  ،وهو باألحرى ناتج عن عدم احترام السلطات الليبية لاللتزامات
التي فرضها كما تشير إليه الفقرتان األولى و الثانية من ديباجته :
"إذ يشير إلى ق ارره  )1122( 2791المؤرخ في  12شباط /فبراير  ، 1122إذ يعرب عن استيائه
لعدم امتثال السلطات الليبية للقرار ( 2791ملحق قرار مجلس األمن .)2793

كما أدخل القرار تعديال على إجراءي حظر السفر وتجميد األرصدة بتوسيع قائمة المشمولين
بحظر السفر وفقا للمرفق األول منه ،وقائمة الذين تقرر تجميد أصولهم في المرفق الثاني منه.
أما بالنسبة للجديد في القرار  2793فنجده واردا بالنسبة لحماية المدنيين كما نصت عليه الفقرة
الرابعة منه " :يأذن للدول األعضاء التي أخطرت األمين العام ،وهي تتصرف على الصعيد الوطني أو
عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية ،وبالتعاون مع األمين العام ،بإتخاذ جميع التدابير الالزمة  ،رغم
أحكام الفقرة  7من القرار ،)1122( 2791لحماية المدنيين والمناطق اآلهلة بالسكان المدنيين المعرضين
لخطر الهجمات ..مع استبعاد أي قوة احتالل أجنبية أيا كان شكلها و على أي جزء من األراضي
الليبية( "..قرار مجلس األمن  )2793و هو ما تم تفسيره باستبعاد أي تدخل من اليابسة على التراب الليبي.
و كذلك في الفقرات من  2إلى  21منه بإنشاء منطقة حظر الطيران ،حيث جاء في الفقرة : 2
" يقرر فرض حظر على جميع الرحالت الجوية في المجال الجوي للجماهيرية العربية الليبية من أجل
المساعدة على حماية المدنيين" ( ملحق قرار مجلس األمن . )2793

و لقد جاء قرار حظر الطيران بعد الدعوة التي وجهتها جامعة الدول العربية إلى فرضه في 21
مارس ، 1122غير أن التساؤل يطرح عن سبب عدم اعتماده من قبل مجلس األمن في القرار 2791
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خاصة أن المعطيات عن االنتهاكات الخطيرة التي تمارسها السلطات الليبية ضد السكان المدنيين كانت
متوفرة منذ مطلع العام . 1122
إن قيام الدول بممارسة اختصاصاتها و تحمل مسؤولياتها باحترام حقوق اإلنسان يندرج ضمن ما
يوصف بااللتزامات ،األمر الذي يسمح بانتقال هذه المسؤولية إلى الدول األخرى في إطار مسؤولية
الحماية ،و الذي إن كان مبر ار في أصله ،وما زال يعرف تحفظات في تطبيقه ،ولعل التطورات الجديدة
التي عرفها تطبيق هذا المفهوم في قراري مجلس األمن اللذان شكال أول تكريس لها تعد تحوال في التعامل
معه.
و هنا تثور مشكلة تطبيق مسؤولية الحماية بقرار من مجلس األمن  ،تطبيق ال يمكن تصوره في
مواجهة أحد األعضاء الدائمين في مجلس األمن أو أحد حلفائه  ،ويعيد إلى السطح مخاوف العديد من
الدول من أنها تعد في الواقع الوجه الجديد للتدخل اإلنساني  ،متحفظين تجاهها ،حيث أنه منذ بداية
التسعينات  ،تم الحديث عن حق التدخل الدولي اإلنساني الذي تتمتع به الدول تجاه تلك التي ترتكب
انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ( توريللي ،1111 ،ص .)421

غير أن هذه الفكرة وان لقيت قبول البعض إال أنها ظلت محل تحفظ و رفض من قبل العديد من
الدول و حتى الفقهاء معتبرين أنها تشكل غطاءا للتدخل في الشؤون الداخلية للدول و المساس بسيادتها.
وتثور منذ التطورات األخيرة لألحداث في ليبيا مسؤولية إعادة البناء التي تشكل ربما أكبر تحدي تواجهه
الدول في تطبيق مسؤولية الحماية  ،والتي تأخذ التعويض أفضل تكريس لها ،بالرغم من كونها تتعدى
الجبر المادي لألضرار التي تكبدها المدنيون إلى إعادة بناء مجتمع تسوده العدالة ومبادئ حقوق
اإلنسان.
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و تبقى المعاقبة على ارتكاب االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني تجد أفضل
تكريس في مسؤولية الحماية منظو ار إليها من جانبها القضائي ،فإذا كانت السياسة تشكل فن الممكن ،فإن
االجتهاد القضائي يشكل فن ما يعتبر عادال وجيدا ،شرط أن تكون عدالة فعالة ال انتقائية.

 1.2المبحث الثالث :الدوافع المحركة للسلوك اإلقليمي والدولي تجاه التدخل اإلنساني في ليبيا
إن أغلب التغيرات السياسية في المنطقة العربية سيما في بداية القرن الواحد و العشرين  ،لم يكن
دافعها الوحيد البيئة الداخلية  ،بل كان للبيئة اإلقليمية و الخارجية ( العامل الخارجي ) أثر كبير في
إحداث التغيرات  ،مع عدم إهمال البيئة الداخلية أو االنتقاص من عدم قدرة الشعوب على التغيير ،إال
أنها – البيئة الداخلية – لم تتمكن بشكل فاعل من خلق أو تكوين القدرة المطلوبة إلحداث أي تغيير
وربما يعود السبب بعدم رغبة القوى الخارجية في إنضاج الظروف المناسبة للتغيير إال وفق إستراتيجيتها
المرسومة  ،وسنحاول البحث في العوامل المحركة للتدخل الدولي اإلنساني على المستوى اإلقليمي
والدولي من خالل دراسة دوافع ومصالح القوى المتدخلة والتي تحركها نحو المنطقة المستهدفة بالتدخل،
وسنلقي الضوء على الدوافع على المستوى اإلقليمي لكل من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي
واالتحاد اإلفريقي وعلى المستوى الدولي لكل من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وخاصة
فرنسا وكذلك حلف شمال األطلسي.

 1.1.2الدوافع المحركة للسلوك اإلقليمي
لعبت البيئة اإلقليمية المحيطة بليبيا دو ار كبي ار في تطور األحداث الليبية  ،فقد وقفت جامعة الدول
العربية ومجلس التعاون الخليجي موقفا مساندا للتدخل الدولي اإلنساني في ليبيا  ،وأما االتحاد اإلفريقي
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فقد كان موقفه متحفظا من التدخل الدولي الغربي ،وسنتطرق لدوافع ومواقف هذه األطراف اإلقليمية من
التدخل اإلنساني في ليبيا.

 1.1.1.2الجامعة العربية
مثل موقف جامعة الدول العربية غير المسبوق من األحداث في ليبيا باكورة خروجها المفاجئ عن
نهجها المألوف ،حيث مثل هذا الموقف استثناء في مثل هذه الحاالت ،خاصة أنه أعقب موقفها الحيادي
السلبي من أحداث ثورتي تونس ومصر ،فقد جاء الموقف من ليبيا نقطة تحول مهمة ،حيث تعاطت
الجامعة بإيجابية واضحة مع األزمة الليبية منذ بدايتها ،حين اتخذت موقفا رسميا صريحا من األحداث
في ليبيا ينحاز إلي الثوار ضد النظام القائم ،ثم سرعان ما اتخذت ق ار ار في  21مارس  1122بالموافقة
علي فرض حظر جوي علي ليبيا من أجل حماية المدنيين (جامعة الدول العربية  ،ملحق قرار رقم .)9321

ومهد موقف الجامعة الطريق إلصدار قرار مجلس األمن رقم  ،2793الذي خول قوات حلف
شمال األطلسي صالحية القيام بفرض الحظر الجوي ومراقبته  ،وربما يجد موقف الجامعة من األزمة في
ليبيا تفسيره في عدة اعتبارات أهمها ( :عيد ،السياسة الدولية)1121 ،

 حرص الجامعة علي اتخاذ موقف إيجابي باالنحياز المبكر إلي جانب الثوار الليبيين ،تداركا منهالموقفها السلبي إزاء ما حدث في تونس ومصر ،فالزخم الشعبي الذي أوجدته الثورات العربية ،
والذي منح الجامعة قد ار ولو يسي ار من الجرأة السياسية ،والشعور بالقدرة علي الفعل ،والتأثير في
مجري األحداث ،وأنها لم تعد عاجزة واهنة  ،كما كان شائعا علي مدى العقود الماضية .

 إدراكها أن المعطيات الدولية تشير إلي وجود توافق دولي علي التدخل الخارجي في ليبيا ،وأنق ار ار دوليا في سبيله إلعالن التدخل إلسقاط النظام القائم  ،وان كان تحت ذريعة حماية الشعب
الليبي.
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 الدور الالفت والمتصاعد الذي باتت تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي وباألخص دولة قطرداخل أروقة الجامعة العربية  ،فعلي سبيل المثال جاء قرار الجامعة  ،فيما يتعلق بالحالة الليبية،
بمبادرة خليجية وجدت لها صدى في إطار الجامعة  ،ونجحت قطر عبر ثقلها في إدارة الجلسات
في الحصول على الموافقة علي هذه الق اررات  ،رغم رفض دول ،وتحفظ أخرى.
لم تجد الجامعة بدا من اتخاذ موقفها هذا درءا للقول إنها صمتت علي قمع نظام القذافي ،
وتخاذلت عن نصرة الشعب الليبي في الوقت الذي تحركت فيه الدول األجنبية لرفع الظلم عنه  ،ودحر
الديكتاتورية عن كاهله  ،ومما سهل موقف الجامعة في هذا الخصوص عالقات ليبيا الرسمية السيئة مع
عدد من الدول العربية  ،السيما دول الخليج العربي  ،وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ،وبعبارة
أخرى ،أدي هذا الزخم إلى أن تشعر الجامعة العربية بأنها مفوضة سياسيا ومعنويا من الشعب العربي
لنصرته ،والوقوف إلي جانبه ضد القمع والظلم واالستبداد الذي تمارسه بعض النظم العربية الحاكمة.

 1.1.1.2مجلس التعاون الخليجي
أظهرت دول الخليج التعاطف والوقوف إلى جانب الشعب الليبي لتخليصه من نظامه الحاكم وهذا
التعاطف لم يقف عند حدود المطالبة بمحاسبة "القذافي" على ما ارتكبه في حق شعبه  ،بل تأييد أية
إجراءات دولية تستهدف رفع المعاناة عن الليبيين سواء لجهة تقديم المساعدات اإلنسانية أو الطبية
وحظي الدور اإلغاثي واإلنساني بجانب ملحوظ من االهتمام الخليجي  ،وهو ما تجلت مؤشراته ومالمحه
في قيام قطر بتسيير قوافل من المساعدات اإلنسانية إلى مدينة بنغازي الليبية  ،وكذلك قيامها بإمداد
المدينة بكميات من المنتجات البترولية بقيمة  35مليون دوالر ،أو اتخاذ خطوات داخل مجلس األمن
الدولي لمنع "القذافي" من المضي قدما في جرائمه  ،وبالتالي هي تريد أن تكون شريكا أساسيا في ترتيبات
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ما بعد "القذافي" بليبيا لضمان قيام نظام عربي ليبي يحقق طموح الشعب الليبي بعد التضحيات التي
قدمها (المصري اليوم.)1122/13/22 ،

وبالتوازي مع ذلك ،دعمت دول مجلس التعاون الثورة الليبية من خالل االعتراف بالمجلس
االنتقالي الليبي  ،واعتراف قطر به كان أول دولة عربية وخليجية في  18مارس/آذار 1122كممثل
شرعي وحيد للشعب الليبي ،وهو ما تمخض بقيام قطر بالمساعدة في تسليح الثوار الليبيين وادارة شؤون
المناطق المحررة من قبضة "القذافي ولم يقتصر الدور الخليجي في مساندة ودعم الثورة الليبية على الدور
السياسي فحسب  ،وانما امتد أيضا ليشمل الدور العسكري  ،والسيما من جانب سالح الجو الخليجي،
وهو ما تجلى في الخطوات التالية ( :العجمي  ،العرب القطرية)1122،


مشاركة أربع مقاتالت قطرية من طراز (ميراج )1111في الدوريات المسلحة ،انطالقا من جزيرة
كريت بالبحر المتوسط في إطار التحالف الدولي ضد ليبيا.



مساهمة دولة اإلمارات العربية المتحدة بست طائرات من طراز "إف –  ،"22وست طائرات من
طراز "ميراج" ،لتنفيذ منطقة حظر الطيران ،فضال عن طائرات "آباتشي" و"شينوك" وطواقمها
للبحث واإلنقاذ.



إرسال السعودية طائرة مراقبة من طراز "أواكس" ،وأخرى للتزود بالوقود ،على أن تكون قاعدتها
بمدينة مرسى مطروح قرب الحدود الليبية.
فالدافع الخليجي مرتبط بالعالقات المتوترة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونظام القذافي،

فالثابت أن العالقات بين الجانبين كانت عالقات صراع  ،وبالتالي فمن مصلحة دول مجلس التعاون
الخليجي إقصاء "القذافي" عن الحكم في ليبيا ،وقيام نظام ليبي جديد  ،يحظى بالقبول واالحترام من
جانب شعبه ومن جانب دول المنطقة جميعا.
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وهذا الصعود في الدور اإلقليمي الخليجي لم يأت من فراغ  ،وانما جاء انعكاسا لتوظيف دول
المجلس لما تمتلكه من مقومات سياسية واقتصادية تمكنها من التأثير بفاعلية في مجريات األزمات
والمشكالت التي قد تتعرض لها المنطقة العربية عموما ،ومنطقة الخليج خصوصا.

 1.1.1.2االتحاد اإلفريقي
توقع الكثيرون أن األفارقة ومنظماتهم اإلقليمية وعلى رأسها االتحاد اإلفريقي سيكون لهم الدور
الرئيسي في استعادة االستقرار لليبيا  ،والوصول إلى حلول توافقية تنهي حالة الحرب التي أفقدت نظام
القذافي شرعيته  ،فقد كان الموقف األفريقي منذ بداية االنتفاضة الليبية متحفظا ورافضا ألي تدخل
عسكري خارجي في ليبيا حتى أن االتحاد اإلفريقي امتنع في البداية عن توجيه إي إدانة مباشرة للقذافي
كما لم يعلق مشاركة ليبيا في اجتماعاته كما فعلت الجامعة العربية.
وكان لتصعيد قوات حلف الناتو لعملياتها العسكرية في اتخاذ االتحاد األفريقي موقفا متحفظا لتلك
العمليات الستهدافها المواطنين  ،وشدد االتحاد األفريقي على ضرورة تطبيق حظر الطيران بالقوانين
الدولية وبنود قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة حيث يرى أن قرار األمم المتحدة  2793المتعلق
بالشأن اإلنساني الذي يقضي بحماية المدنيين قد انتهك عمليا حتى في نصه وروحه من قبل قوات حلف
الناتو فضال عن تلك العمليات التي أعاقت مساعي السالم التي قام بها االتحاد األفريقي وبقية الدول
األفريقية الساعية لحل األزمة السياسية في ليبيا بالطرق السلمية .
فالمعروف أن االتحاد األفريقي وفي محاولة منه لوضع حد لذلك الوضع المتدهور قام بطرح
مبادرته التي عرفت بخارطة الطريق األفريقية  ،والتي جاءت بعد تشكيل االتحاد اإلفريقي لجنة خماسية
مؤلفة من خمس دول إفريقية هي (موريتانيا  ،جنوب أفريقيا  ،مالي ،الكونغو ،أوغندا ) حيث تمكنت تلك
اللجنة من صياغة مبادرة شددت فيها على ضرورة الوقف الفوري لكل األعمال العدائية  ،وفتح حوار
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بين األطراف الليبية وضمان إدارة لمرحلة انتقالية تقود لتبني إصالحات سياسية تستجيب لتطلعات
الشعب الليبي المشروعة إلى الديمقراطية واإلصالح السياسي والعدالة والسالم واألمن والتنمية االجتماعية
واالقتصادية ( أخبار مصر. ) 1122/4/21 ،

وبالرغم من مساعي االتحاد اإلفريقي للخروج من تلك األزمة لم يتمكن االتحاد اإلفريقي من إقناع
قوى المعارضة الليبية بخريطة الطريق اإلفريقية مما أدى إلى إخفاق مبادرة االتحاد اإلفريقي ،وفي محاولة
منا لفهم صمت االتحاد األفريقي ،هناك مجموعة عوامل مهمة يجب اإلشارة إليها (:زونمينو  ،مركز الجزيرة
للدراسات . )1122 ،

 -2يبقى تأثير االتحاد محدودا بسبب التأثير المالي الواضح لبلدان شمال أفريقيا على ميزانيتها ،فموازنة
االتحاد األفريقي السنوية تصل إلى حوالي  217مليون دوالر ،فنجد أن ليبيا هي من بين المساهمين
الكبار الخمسة في االتحاد األفريقي  ،باإلضافة إلى ذلك  ،يمتلك القذافي سلسلة فنادق واستثما ارت أخرى
في كل من بوركينافاسو ،زامبيا ،أوغندا ،التوغو ،والغابون  ،وغيرها  ،إلى جانب سخائه الكبير مع بعض
األنظمة األفريقية في محاولة لجلب الدعم له داخل دوائر صناعة القرار باالتحاد األفريقي وتخفيف عزلته
الدولية.
 -1طبيعة العالقة التي جمعت بين معمر القذافي واالتحاد األفريقي كمنظمة وكقادة  ،تلك العالقة التي
كانت شديدة الخصوصية للدرجة التي شعر معها االتحاد األفريقي بإمكانية فقدان ليبيا من خالل ابتعادها
عن اإلطار القاري األفريقي وانخراطها أكثر في اإلطار العربي في حال رحيل القذافي  ،وهناك مسألة
الهوية فسكان شمال أفريقيا غالبا ما يرفضون ربطهم بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  ،بينما
يفضلون أن يكونوا جزءا من الهوية العربية أو المتوسطية أو اإلسالمية (عقل ،1122 ،ص)9

 -3هناك شعور بأن االتحاد األفريقي لم يلعب دو ار أساسيا في تعزيز الديمقراطية بهذه البلدان  ،وفي
القارة األفريقية بصفة عامة  ،نظ ار للعالقات السياسية المعقدة بين بلدان االتحاد  ،فهذا األخير يتكون من
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مجموعة من الدول الضعيفة  ،ما أثر سلبا على عمله كمنظمة دولية لسنوات عدة  ،فهو ال يمكن أن
يكون سوى انعكاس للقدرات الحقيقية لدوله األعضاء.
و كانت تخشى العديد من دول االتحاد اإلفريقي من ردات الفعل االنتقامية لبلدان شمال أفريقيا
وحتى من مواطنيها ،فالخوف من قدرة القذافي على تجاوز األزمة  ،واالنتصار على معارضيه في ليبيا ،
ساهم في تأرجح القادة األفارقة بين اتخاذ موقف حازم يدين استخدامه المفرط للعنف ودعوته إلى
االستماع لمطالب شعبه المشروعة في الحرية.

 1.1.2الدوافع المحركة للسلوك الدولي
لعبت الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وحلف شمال األطلنطي دو ار كبي ار في عملية
التدخل الدولي في ليبيا  ،والذي كان مدفوعا بعدة عوامل مصلحية تحركه نحو ليبيا المنطقة المستهدفة
بالتدخل من أبرزها  ،العوامل السياسية واالقتصادية  ،وسنقوم بعرض وتحليل دوافع ومواقف هذه
األطراف.

 1.1.1.2الدوافع األمريكية
وفي حالة ليبيا  ،لم يكن التدخل العسكري األمريكي في الشأن الليبي بجديد ،ففي عام 2782
قامت الواليات المتحدة بغارات جوية على طرابلس وبنغازي استهدفت القيادة الليبية  ،ولم تتوقف عند ذلك
الحد ،بل فرضت عقوبات اقتصادية ضدها وجمدت الودائع الليبية وأمرت شركاتها – األمريكية –
بالتوقف عن العمل في ليبيا ،وقد انتهجت وسائل عديدة لتنفيذ سياستها تجاه ليبيا وتحقيق أهدافها والسيما
االقتصادية التي تجسدت بأوضح صورها عندما فرضت عقوباتها االقتصادية ضد ليبيا عام (2782
العروسي ،1122،ص.)232
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بمعنى أن هذا الوضع برمته تبلور نتيجة تصميم ليبيا على مناهضة النفوذ األمريكي والمواقف
األمريكية واستعدادها -أي ليبيا – الستخدام األدوات الدبلوماسية التقليدية كمواردها المالية وغيرها من
األدوات لمواجهة الواليات المتحدة وحلفاءها ،يقابل ذلك األهداف والمبررات األمريكية ضد ليبيا فكانت
سياسة المواجهة بين الطرفين ( نبلوك  ، 1112 ،ص.)255

وفي عام  2788حصل انفجار لطائرة بان أميركان فوق لوكربي في اسكتلندا  ،وقد أوقع الحادث
 191قتيال  ،وبدأت بعد الحادث سلسلة من التحقيقات الطويلة  ،إال أن االتهام الدولي وخاصة األميركي
البريطاني الفرنسي لليبيا لم يأت إال في عام  ،2772على أنها المسئولة عن حادثة لوكربي  ،فأصدرت
الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بيانا ثالثيا طالب ليبيا بتسليم المتهمين في حادثة لوكربي ومحاكمتهم
في اسكتلندا أو الواليات المتحدة  ،وأن تلبي ليبيا الشروط الفرنسية بشأن تفجير طائرة يوتا  ،إال أن ليبيا
نفت أي تورط لها في الحادث  ،ورفضت تسليم المتهمين مؤكدة أن تلك العملية تتناقض مع السيادة
الليبية ( نبلوك  ، 1112 ،ص.)252 -251

ومن ثم قامت الواليات المتحدة بتحويل القضية لمجلس األمن الدولي وأصدر مجلس األمن
أعلن عن موافقة القذافي تسليم
ق اررين بشأن القضية واتخذ إجراءات عقابية ضد ليبيا  ،وفي عام ُ 2777
المتهمين ،وتم تعليق العقوبات عن ليبيا ودفعت ليبيا تعويضات لعائالت الضحايا.
إن الواليات المتحدة أعادت ترتيب إستراتيجيتها وأولوياتها بحسب اهتمامها باألمن األمريكي،
واعادة ترتيب الخارطة السياسية العربية  ،بما يحقق مصالحها ومصالح حلفاءها ،فبعد تفاقم الخسائر
األمريكية في العراق وأفغانستان استدعت الضرورة اإلستراتيجية مواجهة التحديات النوعية التي تمثلها
(القاعدة) كمنظمة إرهابية وعلى بعض األنظمة السياسية العربية االستجابة لدعوة الواليات المتحدة
بضرورة إحداث نقله نوعية في مجال إطالق الحقوق والحريات العامة واالنتقال السلمي للسلطة  ،ونبذ
مبدأ التوريث السياسي أو التقاعس في االستجابة لمطالب اإلصالح الداخلي  ،فتغير السياسة األمريكية
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إزاء المنطقة العربية أسهم نسبيا في جعل الحراك السياسي ممكنا من خالل التخلي عن دعم األنظمة
الدكتاتورية ودعم المعارضة .
ويتساءل "هنري كيسنجر" في مقال بصحيفة واشنطن بوست عن مدى جدوى ما وصفه بعقيدة
التدخل األميركي الجديدة تحت اسم "التدخل اإلنساني" في الشرق األوسط ،وقال :هل تحل إعادة البناء
الديمقراطية محل المصالح القومية كمرشد للسياسة الخارجية في الشرق األوسط ،وهل إعادة البناء
الديمقراطية هي ما تمثله الربيع العربي بالفعل؟ ويقول كيسنجر إن الواليات المتحدة -التي تراجعت عن
جهود عسكرية في العراق وأفغانستان قامت على أسس األمن القومي األميركي -تنخرط مجددا في عدة
دول في المنطقة باسم التدخل اإلنساني  ،ويضيف أن اإلجماع الراهن هو أن الواليات المتحدة ملزمة
أخالقيا باالصطفاف إلى جانب الحركات الثورية في الشرق األوسط  ،كنوع من التعويض عن سياسات
الحرب الباردة التي تعاونت في إطارها مع حكومات غير ديمقراطية في المنطقة ألسباب أمنية ( كيسنجر،
واشنطن بوست .)1121،

ليس إل ن هذه األنظمة كذلك ،بل الن وجودها لم يعد يحقق المصالح األمريكية حيث أظهرت
النخب السياسية مقدرة ضعيفة على إدارة موارد البالد التي تحكمها وتعرضها باستمرار لتحديات داخلية ال
تنجح في معالجتها بغير العنف  ،وهذا ما سوف يجعل من التدخل في شؤون الدول أم ار واردا أكثر من
ذي قبل ،وبصورة متزايدة باستمرار  ،وهو ما سوف يدفع الرأي العام أيضا إلى القبول بشكل أكبر بمثل
هذه التدخالت  ،وربما إلى تقنينها بصورة أدق في المرحلة القادمة في إدارة األمم المتحدة إلضفاء شرعية
دولية مباشرة عليها (العروسي ،1122 ،ص. )215

فالواليات المتحدة والقوى الغربية التي انتُقدت لتقاعسها عن مساندة االنتفاضات العربية  ،تبنت
مبك ار مواقف مناوئة للنظام الليبي – الذي دخل دائرة أعدائها مبك ار والتحق بدائرة حلفائها متأخ ار جدا -
حيث صبت عليه جام غضبها ُليغفر لها ما سبق ،وهناك جملة من األسباب المتداخلة التي جعلت أميركا
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تتحرك ضد ليبيا وتعمل على استصدار القرار األممي  2793وتطبيقه ،ويمكن حصرها في األسباب
اآلتية:
 -2ارتكاب القذافي لخطأ إست ارتيجي تمثل في استخدامه القوة المسلحة ضد المنتفضين  ،الذين تحولوا
إلى متمردين مسلحين  ،ليسقطوا مرغمين في فخ عسكرة االنتفاضة  ،وأصبح على أميركا اتخاذ موقف
إزاء حرب أهلية تلوح في األفق في بلد نفطي يتوسط بلدين خرجا للتو من انتفاضتين ناجحتين  ،فكان من
الضروري الحفاظ على نوع من االستقرار بالتدخل في ليبيا للتعجيل بإيجاد حل لألزمة.
 -1الحسابات التاريخية واإلستراتيجية مع نظام القذافي :فقد ُعرف عن نظام القذافي تمويله لحركات
انفصالية وعناصر وعمليات إرهابية مست المصالح األميركية ،وبالرغم من صورة الرضوخ لنظام القذافي
سيما بعد اتفاق  1113باإلعالن عن تخلي ليبيا عن أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها ،فوافقت على
فتح منشأتها للمفتشين الدوليين مقابل حماية النظام ( بيبرس  ،1114،ص.) 283

 -3التزمت ليبيا بموجب نفس االتفاق بتدمير كل ما تملكه من صواريخ يفوق مداها  351كيلومت ار بمعنى
أمن النظام على حساب أمن الدولة ،وبعدم حيازتها لها مستقبال؛ وبهذا فإن القوى المتدخلة متيقنة من أنها
طائرتها أو حتى أراضيها .
ا
ال تملك صواريخ تهدد
 - 4يعد النفط عامال حاسما ليس من أجل السيطرة عليه فحسب وانما لضمان موضع قدم للشركات
النفطية األمريكية ،وضمان التعويض ،فثراء ليبيا النفطي يطمئن القوى المتدخلة بأن مجهودها العسكري
سيدفع نقدا بطريقة أو بأخرى (مشاريع إعادة اإلعمار ،استثمارات ،تسلح .)....وهذه مسألة حساسة
ُ
بالنسبة لقوى تعيش أزمة مالية خانقة.
التدخل في ليبيا بغطاء أممي كان مناسبة ثمينة ألميركا لتكفر عن ذنوبها في العراق  ،ولتظهر
للعالم أن عهد التحرك األحادي قد ولى ،وأنها تعمل مع "المجموعة الدولية" عبر مجلس األمن وبغطاء
عربي  ،على أساس أن الجامعة العربية طالبت بفرض منطقة الحظر الجوي  ،وألول مرة ُيسمع فيها
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لألمم المتحدة صوت وتستجيب المجموعة الدولية لطلب تتقدم به الجامعة العربية بعدما حاولت األخيرة
منذ عقود أن تضغط على المجموعة الدولية لتفعل الشيء نفسه في فلسطين ،وهنا تكمن االنتقائية التي
ستضع "المجموعة الدولية" أمام استحقاق أخالقي /قيمي في غاية الصعوبة ؛ حيث أن الواجب األخالقي
 -حماية المدنيين -يقوم على صالحيات جغرافية ال حدود لها ،فكيف به أن يقفز على بؤر دون سواها.

 1.1.1.2دوافع االتحاد األوروبي
أكدت األزمة الليبية مجددا أن االتحاد األوروبي ال يتكلم بصوت واحد وأنه يبقى متعددا سياسيا
رغم تحالفه اقتصاديا  ،فأول نتيجة لهذه األزمة هي تصدع محور باريس -برلين (عكس ما حدث إبان
الغزو األميركي للعراق)  ،فقد امتنعت ألمانيا عن التصويت في مجلس األمن وبقيت خارج العملية
برمتها ،فرغم أن ليبيا تزودها بحوالي  %7من حاجياتها من النفط  ،فإنها رفضت التدخل العسكري
واعتبرته غير مجد .كما أن ألمانيا تعتبر أهداف التدخل في ليبيا غامضة  ،وأن ما يحدث فيها ال يهدد
أمن الدول الغربية .ويساندها في ذلك رأيها العام الرافض بأغلبية ساحقة لمشاركتها ،بيد أن الرأي العام
ليس بالحاسم ألن ألمانيا شاركت في حملة كوسوفو رغم معارضته  ،فضال عن ذلك فإن الموقف األلماني
المتحفظ من التدخل في ليبيا ال يخلو من دافع اقتصادي أيضا ،إذ تقود ألمانيا حملة تقشف في أوروبا وال
ترى الوقت مناسبا لصرف أموال أوروبية في عملية عسكرية هي آخر ما يحتاج االتحاد إليها في زمن
"البقرات العجاف" وهكذا فعلت األزمة الليبية فعلتها في البنيان السياسي األوروبي .
وبالنسبة اليطاليا نجد رئيس وزرائها السابق بارلسكوني ووفقا للسلوك اإلنساني أول المؤيدين
للتدخل الدولي اإلنساني في ليبيا  ،وذلك عندما رأى األرض قد تزلزلت تحت أقدام القذافي  ،وكان أحد
الذين ذهبوا يسهمون في صناعة الزلزال ( الفقيه ،1121 ،ص.)122
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ولنركز على فرنسا تحديدا بحكم انخراطها -إلى جانب بريطانيا -المثير لالنتباه في هذه العملية،
والنتمائها المتوسطي ونفوذها اإلفريقي ،فقد قادت فرنسا منذ الوهلة األولى الحملة التحريضية ثم التعبوية
للحشد الدولي من أجل التدخل في ليبيا معتمدة في ذلك أيضا على موقف الجامعة العربية التي بدأت
تُسمع لها ألول مرة في تاريخها شأنها شأن أميركا ،فصرح ساركوزي في  15فبراير  /شباط  1122قائال
" القذافي يجب أن يرحل وأضاف فيما يتعلق بالتدخل العسكري ستنظر فرنسا في أي مبادرة من هذا النوع
ما يؤكد النية المبيتة لدى فرنسا وحلفائها في تشكيل جبهة عريضة من اجل التدخل العسكري فيما بعد
وهو ما تم فعال " ( خليل  ، 1122 ،ص.)4

دوافع التحرك الفرنسي في جملة من العوامل( بن عنتر ،مركز الجزيرة للدراسات )1122 ،

 تعاني فرنسا أزمة داخلية خانقة ،اقتصاديا وسياسيا ،تسببت في تدهور شعبية ساركوزي  ،فجاءتاألزمة الليبية لتكون مطية لممارسة السياسة المحلية من خالل السياسة الخارجية؛ أي الخارج
إلنقاذ الداخل.
 إن الموقف الفرنسي المتواطئ مع نظامي بن علي ومبارك إلى آخر لحظات حكمهما ،جعلهاتصب جام غضب خطابها األخالقي على نظام القذافي خاصة بعد لجوئه إلى القوة ضد
المنتفضين.
يسوقه ويبرر به سياساته  ،فمشروع االتحاد من أجل
 يفتقر ساركوزي إلى ملف أو مشروع ِّالمتوسط أصيب بانتكاسة  ،ونشاطه الدولي في إطار مجموعة العشرين أُحبِط بسبب فشله محليا
في تحسين وضع االقتصاد الفرنسي  ،فكانت األزمة الليبية فرصة ذهبية لتفعيل الدبلوماسية
الفرنسية واسماع صوت فرنسا.
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 لفرنسا أيضا حسابات تاريخية مع القذافي تريد تصفيتها السيما فيما يتعلق باإلرهاب والحرب معتشاد حول شريط أوزو (تدخلت فرنسا حينها لنصرة حليفها التشادي).
 لم ِيف القذافي بوعوده فيما يخص بعض الصفقات التي تم االتفاق عليها أثناء زيارته لفرنسا ،
حيث تأخر في تنفيذها  ،ليعلن إلغاءها في األيام األولى من الثورة .
 معارضة القذافي بشدة لمشروع االتحاد من أجل المتوسط ،ومحاولته حشد الدول العربية ضدهبدعوى أنه يفصل عرب إفريقيا عن بقية القارة مما أثار حفيظة فرنسا  ،كما أن سياسة ليبيا في
إفريقيا تقوض ،عن قصد أو غير قصد ،نفوذ فرنسا في القارة السمراء ،مما جعل منها منافسا
للوجود الفرنسي هناك؛ حيث أن تمويل القذافي لبعض االستثمارات في أفريقيا كتمويله للقمر
الصناعي اإلفريقي لالتصاالت المدنية أفقد قوى اقتصادية غربية عائدات مالية معتبرة كانت
تجنيها  ،كما أن ليبيا بقوتها المالية تساهم في بناء بعض المؤسسات اإلفريقية مثل صندوق النقد
اإلفريقي  ،وهذا ما تنظر إليه فرنسا والقوى الغربية بعين الريبة ألنها ترى القارة تفلت جزئيا من
قبضتها االقتصادية.
ولوجود صراع بين القوى الغربية حول مرحلة ما بعد الحرب  -أي اإلعمار -في مثل هذه
األزمات ،فتردد فرنسا وتأخرها في مشاركة االئتالف الدولي المناهض للعراق  ،2772ورفضها
لغزوه  1113أضر بمصالحها وبعالقتها مع أميركا ،وبالتالي تريد أن تكون هي أول من يقتسم
غنيمة االستثمارات والعقود ما بعد التدخل في ليبيا هذه المرة  ،فكانت هي بالتالي أول من
ِّ
يحضر ويقود الحملة العسكرية ضد ليبيا القذافي.

221

 1.1.1.2دوافع حلف الشمال األطلسي
إن من أهم معالم تحديث إستراتيجية حلف شمال األطلسي ما بعد الحرب الباردة هي مهمة إدارة
األزمات دون تحديدها بمنطقة جغرافية معينة  ،وجاء ذلك المفهوم في "ضرورة أن يبقى الحلف على أهبة
االستعداد لإلسهام في كل حالة على حدة وبصورة جماعية في الوقاية بفاعلية من النزاعات والمشاركة
بنشاط في إدارة األزمات بما يتضمنه ذلك من عمليات للرد على األزمات  ،وذلك وفق الق اررات األممية
ووفقا لهذا المفهوم فقد اتسعت مجاالت التدخل العسكري للحلف لتشمل األسباب اإلنسانية  ،وعمليات
حفظ السالم  ،ومنع االنتشار النووي ،سواء داخل أوروبا أو خارجها  ،وهو ما يعني تعديل المادة الخامسة
من نظامه التي لم تكن تتيح ذلك التدخل من قبل" ( سيف  ، 1118 ،ص .)212

وكانت أهم التهديدات التي تواجه حلف شمال األطلسي في ليبيا :

 -1الدولة الفاشلة ومخاطرها
تمثل الدول الفاشلة تحديا لحلف األطلسي وهي الرؤية التي عززتها بعض الدراسات األكاديمية
الصادرة عن كلية الدفاع التابعة للحلف  ،ومؤداها أن فشل الدولة هو المرحلة التي تسبق انهيارها ،ووفقا
لهذه الرؤية " ،فإن تدخل الناتو بمثل هذا النوع من الدول يتعين أن يكون سابقا والحقا لالنهيار والفشل،
يتدخل بعد فشل الدولة  -إذا لزم األمر ذلك -من خالل خطط لهذا التدخل وهو ما تجسده الحالة الليبية
بوضوح ،إذ لن يقتصر التدخل علي الهدف المعلن ،وهو حماية المدنيين ،وانما سوف يكون للحلف دور
في بناء مؤسسات الدولة ( كشك ،1122 ،ص.)13

ووفقا لورقة عمل أصدرتها كلية الدفاع بحلف الناتو ومفادها "أنه حتى بعد إسقاط النظام الحالي
وتسلم الثوار مقاليد الحكم ،ستظل ليبيا بحاجة إلي الجهود الدولية لبناء الدولة التي عانت لعقود طويلة
افتقا ار لهياكل ومؤسسات الحكم  ،ومن ثم فإن التخلي عن تلك الدولة وعدم تقديم الدعم الالزم لبناء
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عناصرها األساسية من شأنه أن يفضي إلي حالة من الفوضى واالضطراب السياسي  ،وهذا ما أعلنته
القيادة األميركية في أفريقيا مؤخ ار أنها ستقيم شراكة مع الجيش الليبي  ،وأن بناء أمن الحدود والشرطة
والجيش الوطني سيتطلب مساعدة خارجية" ( فريدريك  ،مركز كارنيغي للسالم الدولي . )1121 ،

 -1الهجرة غير الشرعية للدول األوروبية
ليست قضية الهجرة غير الشرعية باألمر الجديد ،إال أن التحوالت السياسية التي تشهدها دول
الشمال اإلفريقي أدت إلي تنامي مخاطرها ،حيث نزح آالف المهاجرين إلي إيطاليا التي قامت بدورها
بمنح هؤالء المهاجرين تأشيرة الدخول للدول األوربية األخرى ،مما دفع فرنسا للتهديد بإيقاف العمل
باتفاقية "شنجن" .فالجيران القريبون والبعيدون لديهم مخاوف مشروعة حول مخاطر اإلرهاب وتهريب
المخدرات والهجرة غير الشرعية التي تنشأ في منطقة الساحل وتنتقل إلى ليبيا وغيرها من دول شمال
أفريقيا ومن ثم إلى أوروبا"( بول  ،وأماندا ،مركز كارنيغي للسالم الدولي .) 1121،
وتكمن مخاوف هذه الدول من هؤالء المهاجرين في النقل التدريجي لألفكار والمعتقدات من دول
الجنوب إلي نظيرتها في شمال المتوسط  ،في ظل تعارض القيم بين الجانبين ،فضال عن أن تدني
المستوي التعليمي لهؤالء المهاجرين يجعل لديهم قبوال بأي وظائف  ،وهو ما يمثل ضغوطا علي فرص
العمل في الدول المضيفة ،ويعاني هؤالء المهاجرون صعوبة االندماج في المجتمعات األوروبية ،بالرغم
من حصول أغلبيتهم علي الجنسية التي تعني تمتعهم بحقوق المواطنة الكاملة  ،وبالتالي يظل هؤالء
المهاجرون في حالة من اإلقصاء المجتمعي والمهني.
 - 1تنامي نشاط تنظيم القاعدة في دول المغرب العربي :
ومن ذلك مؤشران ،األول :الشهادة التي أدلي بها األدميرال جيمس ستارينديس ،قائد قوات حلف
الناتو ،أمام مجلس الشيوخ األمريكي خالل شهر مارس  ،1122وأكد خاللها وجود مؤشرات استخباراتية
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على احتمال وجود أوتأثير للقاعدة وحزب اهلل في المعارضة الليبية  ،أما الثاني  ،فهو ما أشار إليه
الرئيس التشادي إدريس ديبي من أن تنظيم القاعدة في بالد المغرب العربي يسهم بقدر كبير فيما يجري
في ليبيا ( كشك ،1122 ،ص.)14

وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمه  ،نأخذ في االعتبار تراجع دور التنظيم بعد مقتل
زعيمه أسامة بن الدن ،فإن ذلك ال ينفي حقيقة نشاط التنظيم في الدول المنهارة عموما.

 - 2تهديدات أمن الطاقة
بدأ االهتمام المباشر بهذه القضية من جانب حلف الناتو في قمتي ريجا  1112وبوخارست
 ،1118عندما تضمن البيان الختامي ما مؤداه أن المصالح األمنية للحلف يمكن أن تتأثر بانقطاع
إمدادات الموارد الحيوية ،مما يتطلب التعاون بين الناتو والمنظمات المعنية للحفاظ علي ذلك المورد
الحيوي .بل إن األمين العام للحلف قال أمام البرلمان األوروبي في مايو " 1112إن الناتو سوف يبحث
استخدام القوة إذا ما هددت إمدادات الطاقة" ،فليبيا تملك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا تصل
إلى  42.4مليار برميل بما يعني أن األزمة الليبية ،وما ترتب عليها من انقطاع في إمدادات النفط الليبي
ألعضاء الحلف وتأثير ذلك في أسعار النفط  ،قد عدت تحديا مباش ار لمصالح دول الحلف  ،انطالقا مما
يمثله النفط الليبي من أهمية لهذه الدول ،سواء علي صعيد االحتياطيات أو اإلنتاج (

بول  ،وأماندا  ،مركز

كارنيغي للسالم الدولي ) 1121،

ونستنتج مما سبق أن تهديد تدفق النفط الليبي كان يعد أول اختبار للخطط التي سبق أن وضعها
الحلف لحماية أمن الطاقة ،وأن ارتفاع أسعار النفط  ،التي تجاوزت  221دوالرات للبرميل إبان األزمة ،
قد عد تهديدا مباش ار للدول الغربية المستهلكة للنفط الليبي  ،مما استدعي تدخال أطلسيا في تلك األزمة.
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 1.1.2مسار التدخل الدولي اإلنساني
لقد انخرط الحلف في التدخل في ليبيا منذ الساعات األولى لتبني مجلس األمن لق ارره ،2793
حيث سرعان ما أرسل بوارجه الحربية لترسو على مقربة من السواحل الليبية ليشرع  ،يوم 13
مارس ،1122في تطبيق الحظر على األسلحة على ليبيا ،وفي اليوم التالي فرض الحلف منطقة حظر
جوي في المجال الجوي الليبي تطبيقا للقرار األممي ،وفي تطور الحق دخلت فرنسا وبريطانيا والواليات
المتحدة لمساعدة الثوار في إسقاط النظام السياسي الليبي ،فاعترفت فرنسا بالمجلس الوطني االنتقالي في
بنغازي ،واعتبر تطو ار في مسار األزمة الليبية  ،بوصف فرنسا أول دولة أوروبية تعترف بالمجلس
الوطني ووعد ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق بإعداد خطة من أربعة نقاط من أجل إنهاء حكم القذافي
وتشمل النقاط ما يلي-:
-2

التشويش على الكتائب الليبية التابعة للقذافي.

-1

قصف ثكنة العزيزية التي كان يتحصن القذافي فيها.

-3

االعتراف بالمجلس الوطني االنتقالي.

-4

اإلعالن عن منطقة حظر جوي في ليبيا.
وانسجاما مع هذه المقترحات أعلنت فرنسا االشتراك ضمن التحالف لتوجيه ضربات جوية إلى

القوات الليبية  ،وتبادل السفراء مع المجلس الوطني االنتقالي داعية االتحاد األوروبي إلى بدء حوار مع
المجلس الوطني .

ولم تتوانى الواليات المتحدة وبريطانيا وايطاليا في قيادة حملة اإلدانة ضد القذافي  ،ودفع مجلس
قرره رقم  2793في استئناف الطلعات الجوية لحلف شمال األطلسي بقيادة الواليات
األمن إلصدار ا
المتحدة فوق األراضي الليبية  ،ولحماية المدنيين من هجمات كتائب القذافي وسالحه الجوي .وقد تزايد
الضغط الدولي ألجل إجبار القذافي على الرحيل  ،تمثل ذلك في مجموع اإلجراءات التي اتخذت من قبل
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المجتمع الدولي ،األمر الذي قاد إلى فرض حظر جوي على األجواء الليبية ،ومن ثم التدخل العسكري
في ليبيا.
وقد سبق ذلك إرسال مقاتالت وسفن حربية أمريكية ونشرها في البحر المتوسط وتعزيز المنطقة
بقوات عسكرية تنتظر أوامر التدخل ،فضال عن وصول مستشارين عسكريين أمريكيين وبريطانيين لقيادة
العمليات العسكرية للثوار والتخطيط لهم وامدادهم بالمعلومات المهمة  ،وهذا ما أثر بالتالي في إضعاف
البنية العسكرية لنظام القذافي ولطرق إمداداته  ،وهو ما عجل في انهيار القدرات العسكرية لكتائب
القذافي في الكثير من المدن الليبية وسمح للثوار بالسيطرة عليها .
وأكد الناتو حينها على ضرورة التقيد بنص القرار األممي (عمليات جوية دون غزو بري) .وقبل
تسلم الناتو مهمة القيادة العسكرية  ،اتخذ أمينه العام موقفا واضحا من إشكالية أثيرت وهي تسليح الثوار،
حيث أعلن راسموسن عن معارضته لهذه الفكرة قائال :إن الحلف األطلسي يتدخل لد "حماية الشعب
الليبي ،وليس لتسليح الشعب" ،وبحكم منصبه يعي معضلة التسليح وخاصة صعوبة مراقبة األسلحة
وجمعها واسترجاعها بعد انتهاء الصراع .وهذا يعني أيضا أن الناتو ال يريد التورط في "أفغانستان جديدة"
خاصة وأن أزمته المالية خانقة  ،وأعضاؤه ال يفون بالتزاماتهم حيال العمليات األطلسية  ،ويتعارض
موقفه هذا مع موقف فرنسا التي لم تستبعد مناقشة هذه المسألة (تسليح الثوار) مع حلفائها ،لكن الحسم
فيها يتطلب العودة مجددا إلى مجلس األمن مما يجعلها مستبعدة( .المركز اللبناني لألبحاث واالستشارات،
)1122

وكان الخالف داخل الحلف بين قطبين :األول :معارضة تركية وألمانية لدور الحلف في الوقت
الذي تستمر فيه العمليات العسكرية ،والثاني :تقوده فرنسا التي تطالب بتسليم الحلف القيادة العسكرية مع
احتفاظ القوى الكبرى بالقيادة السياسية  ،عبر مجموعة االتصال ،والهدف المقصود علنيا هو محاولة
إشراك الدول غير األعضاء في الناتو في اإلدارة السياسية لألزمة ،وتسليم القيادة العسكرية للناتو ينهي
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ميدانيا حالة التشرذم العملياتي أو تعدد العمليات (فرنسية ،بريطانية ،أميركية) في عملية واحدة ،كما أنه
يتطابق والتعامل الغربي مع أزمات سابقة حيث اتفق على قيادة عسكرية موحدة أميركية في العراق،
وأطلسية في أفغانستان ،وأطلسية ثم أوروبية في البلقان ،إن إصرار فرنسا على إبقاء قبضتها على اإلدارة
السياسية للتدخل يعني أنها عازمة على التخلص من القذافي أو على األقل على أن يكون لها الكلمة
الفصل في تحديد معالم التسوية السياسية ،إن وجدت ،أو في اختيار من تعتبرهم هي أهل الشرعية في
ليبيا لقيادة المرحلة االنتقالية في البالد ،وهكذا تظهر التجربة الدولية أن التوتر بين االعتبارات األخالقية
واالعتبارات اإلستراتيجية ،في السياسات الغربية تحديدا  ،يحسم دائما لصالح األخيرة( بن عنتر ،مركز
الجزيرة للدراسات.)1122 ،

 2.2المبحث الرابع  :مستقبل التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا
هناك عالقة جدلية بين تطور النزاعات الداخلية وتفاقم عجز الدولة  ،وهو ما يؤدي إلى معضلة
حقيقية بالنسبة لألطراف المتدخلة ،ومن الواضح انه كلما تفاقم عجز الدولة إال وتصاعدت وتيرة العنف
داخلها  ،وبالنسبة للحالة الليبية فبعد انهيار النظام السياسي الليبي السابق تقف ليبيا أمام درجة من
التعقيد بسبب تحديات عدة ال زالت تعترض طريق االستقرار السياسي واالجتماعي واألمني  ،فليبيا دفعت
أثناء األزمة أثمانا بشرية ومادية غالية جدا للوصول إلى مرحلة البدء في إعادة التكوين  ،اآلالف من
القتلى والجرحى وانهيار شبه تام للمؤسسات التي لم تكن يوما تشبه مؤسسات الدول المتحضرة  ،كل ذلك
في غضون شهور عدة  ،وهذا اإلحساس بفداحة الثمن  ،يعقبه اآلن إحساس أكثر فداحة ،بأن النتائج لم
تك على مقاس األمل ،وال على مقاس التضحيات ،ولعل هذه الهجمات التي تقوم بها مليشيات الثوار
على مراكز السلطة في الداخل ،دليل أكيد على حجم اإلحباط وعدم الرضا بل السخط واالحتجاج ( الفقيه،
 ،1121ص.)12
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إضافة أن حجم وحدة وطول مدة العمليات العسكرية التي قام بها حلف الناتو في ليبيا قد أدت
إلى خسائر بشرية هائلة ،في صفوف العسكريين والمدنيين في العديد من المواقع التي استهدفها حلف
ر واسعا بمدن ليبيا بأكملها مثل سرت ومصراته (المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
الناتو كما لحق دما ا
 ،1121ص.)41

إضافة إلى تكريس شريحة اجتماعية واسعة جدا سميت ببيئة الثورة  ،عالوة على عدم وجود
المؤسسات الحزبية ذات البرامج الواضحة التي من المفترض أن تسهم في الحراك السياسي الهادف
والواعي لمتطلبات الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي للشعب الليبي والحقيقة أن الق اررين  2791و
 2793بالرغم من استنادهما على مسؤولية الحماية التي يترتب عليها مسئولية إعادة البناء ،وااللتزام التام
بالمساعدة في الحفاظ على وحدة الدولة الليبية ضد محاوالت التجزئة واالنفصال  ،وبناء سالم دائم ،وقيام
حكم رشيد ،وتنمية مستدامة ،وتوفير الشروط المسبقة إلرساء األمن واالستقرار ،وتأمين إعادة إدماج
المتنازعين ،أو حاملي السالح في المجتمع ،وكل هذا يتطلب تأمين التمويل الالزم إلعادة بناء ما تهدم،
وبالتالي أمام ليبيا تحديات هامة أبرزها ما يلي:

 : 1.2.2بناء الدولة
تميزت ليبيا في عهد القذافي عن سائر المنظومة العربية بعدم استيفائها التعريف اإلجرائي للدولة
المتمثل في العقد السياسي أال وهو الدستور والبنية البيروقراطية المؤسساتية من الجيش ،البرلمان ،األمن،
و الشرطة ،إضافة إلى غياب البنية السياسية واالجتماعية خارج النظام من األحزاب والنقابات وغيرها من
المؤسسات ،ويشكل هذا تحديا كبي ار للمجلس الوطني خالل المرحلة االنتقالية لجهة إنضاج مؤسسات
سيادية كالجيش الوطني واألمن والو ازرات المختلفة ،إضافة إلى تهيئة مناخ سياسي يسمح ببلورة األفكار
السياسية على اختالف التوجهات؛ وبما يساهم في توفير البيئة الالزمة لتشكيل التكوينات المنظمة
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بمختلف تسمياتها في مرحلة ما بعد سقوط نظام القذافي ،ويتمثل مستقبل قرار الدولة والنظام القادمين في
ليبيا في ضوء حقيقة سياسية ال سبيل إلى تجاهلها ومفادها أن "حلف شمال األطلسي" كان شريكا أساسيا
ل "المجلس الوطني االنتقالي" في انهيار النظام السياسي الليبي السابق ( بلقزيز ، 1122،ص .)212

ففرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة قدمت جهود في الحملة التي قادها حلف شمال األطلسي
ضد النظام السياسي الليبي السابق  ،وأن كل منهم يسعى إلى الحصول على حصة محترمة من مشاريع
إعادة اإلعمار التي تقدر عائداتها بمليارات الدوالرات األمر الذي ستكون له تأثيرات وتداعيات على
االقتصاد الليبي.
وجاء علي لسان األمين العام لحلف الناتو أن "الحلف ال يعتزم نشر قوات برية في ليبيا ،ولكن
للحلف أشكاال أخري للوجود ،وفقا إلستراتيجية "األمن الناعم" .ويتمثل ذلك في الحالة الليبية في "بناء
المؤسسات األمنية" ،وذلك كما جاء في الرؤى األكاديمية الصادرة عن الحلف إبان األزمة الليبية،
ومضمونها "أن رحيل نظام القذافي ال يعني بالضرورة استقرار الدولة ،حيث ال تزال بحاجة إلي الجهود
الدولية لبنائها ،إذ تفتقر لهياكل ومؤسسات الحكم التي تعد عناصر ضرورية لألمن واالستقرار" (
كشك ، 1122،ص.) 15

إن المخاوف ازدادت في ليبيا الجديدة من تفكيك الدولة  ،إلى كيانات مستقلة بعد إعالن زعماء
ليبيين منطقة برقة شرقي ليبيا إقليما اتحاديا فيدراليا ،يتمتع بحكم ذاتي ،تارة تحت دعوى التعبير عن
هويات من حقها أن تعبر عن نفسها ،وتارة أخرى احتجاجا على تحيز النظام الحاكم الجديد لجماعات
دون أخرى وبرغم أن الموقعين على إعالن برقة أكدوا تمسكهم بوحدة الدولة  ،إال أنهم اعتمدوا دستور
االستقالل الصادر في  2752عندما كانت ليبيا مملكة اتحادية تتألف من ثالث واليات هي طرابلس
وبرقة وفزان ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي  ،وهو ما اعتبره البعض يطرح احتماالت لتحقق سيناريو
التقسيم في ليبيا بعد اإلطاحة بالقذافي  ،وهذا ما حذرت منه الحقوقية عزة المقهور والتي ترى أن " مقاومة
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الديمقراطية تأجيج للجهوية على حساب اللحمة الوطنية بما قد تطرحه من مواجهة بين سلطات منتخبة
وسلطة غير منتخبة"( المقهور ،موقع ليبيا المستقبل .)1121 ،

إن ثمة عالقة تصاعدية بين التدخل اإلنساني الدولي بأشكاله المختلفة ،وزيادة نزعة المجتمعات
إلي االستقالل والخروج من أسر الدولة المركزية  ،وهي عالقة نجد لها شواهد في تجارب التدخالت
الدولية في الصومال ويوغوسالفيا وكردستان والعراق  ،وتنطلق تلك العالقة من وجهين ،أولهما أن
المجتمعات الراغبة في االستقالل تجد أنه ليس هنالك جدوى في البقاء في دولة مركزية تعرضت للتدخل
الدولي ،وفقدت شرعيته  ،أما الوجه اآلخر ،فقد يحدث فيه تقاطع للمصالح مع التدخل الدولي الذي يجد
تحقيق مصالحه في التفكيك ( علي  ،السياسة الدولية. ) 1121 ،

وبناء الدولة وفق رؤية األطراف المتدخلة يقتضي المساعدة الدولية للنخب الحاكمة على تثبيت
دعائم الحكم الرشيد ،وذلك بالتركيز على شكل الحكم ال على من يحكم.

 1.2.2ضعف البنى التقليدية للدولة الليبية ومتطلبات التحديث
إن الدولة و المجتمع الليبي قد ورثت إرثا شموليا وثقافة سياسية تقليدية و خضوعية  ،فلم تشهد
ليبيا لحظة الديمقراطية بسبب النظام السياسي في عهد نظام القذافي الذي اتسم بالطبيعة الدكتاتورية.
ومن أهم المشكالت التي تواجه ليبيا ضعف البنى السياسية التي سوف تقوم (من األحزاب والنقابات..
إلى الدولة الوطنية ) أمام البنى االجتماعية التقليدية بسبب تضخم السلطة وغياب الدولة و إعدام الحياة
السياسية في ليبيا لما يزيد عن أربعين عاما مع ما يتبعه ذلك من ظواهر الخالف بين السلطة الدولة
الوليدة والسلطة األهلية التقليدية  ،وصعوبة وضع آليات توزيع الرموز الوطنية( المادية والمعنوية) على
الفئات المجتمعية ،فمن الضروري استيعاب التنوع القبلي داخل هياكل النظام الوليد في ليبيا من خالل
مبدأ تكافؤ فرص التمثيل السياسي ،عبر الديمقراطية التوافقية.وباإلمكان تجاوز األزمة من خالل بناء
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وحدة وطنية ال تغفل التنوع القبلي كمتغير أساسي في تشكل الواقع االجتماعي والسياسي لليبيا ،على أن
تتم العملية بصورة متدرجة من خالل هندسة اجتماعية وثقافية ( بلقزيز ، 1122،ص .)211

كما أن التسليم بالقبيلة كوحدة أساسية في البناء االجتماعي للمجتمع الليبي ال ينبغي أن يكون
مدعاة إلى المبالغة في االستناد إليها كمرجعية تأسيسية للدولة الوطنية ،الن ذلك مدعاة إلى االنكفاء على
الذات  ،وال ينبغي ذلك تسييس القبيلة ،فذلك يدعو إلى تفتيت الدولة وانهيارها.
أما المشهد السياسي الليبي  ،فيتوزع على خمس قوى  :األولى  :القوى الملكية المنحدرة من
(الملك إدريس السنوسي) وهي قوى متواجدة بقوة في سويس ار وبريطانيا  ،و الثانية  :القوى القومية العربية
المتشكلة من السبعينات من القرن الماضي التي خذلها القذافي ،الثالثة  :القوى اإلسالمية وهي منقسمة
إلى تيارين  :تيار يمثله اإلخوان المسلمين " حزب "العدالة والبناء" .والثاني تمثله الحركات الجهادية
(المجموعة اإلسالمية المقاتلة ،الحركة اإلسالمية للشهداء  ،مجموعة أنصار اهلل) وهي متمركزة في الجبل
األخضر  .الرابعة  :القوى الديمقراطية التي أسسها المعارض الليبي (منصور الكيخيا) الذي اختطفته
المخابرات الليبية بالقاهرة عام  ، 2773وأعدمه القذافي ،وتواجدهم بقوة في الواليات المتحدة  ،والخامسة
تمثلها (الحركة الشبابية ) والتي قامت بدور كبير في تفجير الثورة  ،إذ يشكل الشباب في ليبيا  %21من
مجموع السكان ،فإن عوامل االختالف الفكري والثقافي بين هذه التيارات قد يدخلها في صراع على
السلطة (المديني ،1122 ،ص. )232

 1.2.2التحدي األمني
وفي ظل عدم وجود جيش نظامي في ليبيا  ،حيث أن الكتائب األمنية التابعة للرئيس الليبي هي
أهم أركان الهيكل األمني غير الرسمي للسلطة في نظام ليبيا السابق" ،فإن الميليشيات التي لعبت دو ار
حاسما في اإلطاحة بنظام القذافي باتت تشكل مشكلة كبيرة بعد سقوط النظام ،يكتنف هذه الميليشيات
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وأعدادها الغموض؛ حيث يقدرها البعض بمائة مجموعة ،في حين يقدرها آخرون بثالثة أضعاف هذا
الرقمُ ،يذكر بأن أكثر من  215,111ليبي يحملون السالح  ،وقد اصطدمت هذه المجموعات ببعضها
على نحو متكرر ،و يتطلب إعادة بناء ليبيا التطرق لمصير هذه الميليشيات" ( لورانس ،مجموعة األزمات
الدولية. )1122 ،

فالفرصة تبدو مواتية لحلف شمال االطلسي لتكرار تجربتي أفغانستان والعراق  ،وهو ما يتيح
للحلف نفوذا هائال فيها ،وربما كان قرار إيفاد خبراء أمنيين من أعضاء الحلف الخطوة األولي ضمن هذه
اإلستراتيجية التي أشار إليها صراحة األمين العام للحلف ،أندريس فوج راسموسن ،بالقول " إن الرئيس
األمريكي باراك أوباما أعلن سياسة بعيدة المدى لدعم اإلصالح الديمقراطي والتنمية االقتصادية في شمال
إفريقيا والشرق األوسط ،وبإمكان الناتو تقديم إسهامات فريدة في هذا المجال .حيث ستشكل المؤسسات
الدف اعية واألمنية الحديثة ،الخاضعة بشكل كامل للمساءلة من جانب سلطات منتخبة ديمقراطيا ،أولوية
حيوية أمام ليبيا والكثير من الدول األخرى بالمنطقة" ،وأضاف "نرحب بليبيا الديمقراطية كشريك في
الحوار المتوسطي" ( راسموسن  ،الشرق األوسط.)1122،

وفيما يبقى العامل األمني يحتل حي از مؤث ار في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تثبيت نفسها
في ظل الواقع الجديد ،ويتمثل التحدي األمني في فوضى الجماعات المسلحة ،فال زالت بعض
المجموعات المسلحة تعمل بعيدا عن القيادة العسكرية المركزية التي تخضع للحكومة الليبية.
إن انهيار المؤسسات األمنية وانتشار مظاهر التسلح في المجتمع الليبي  ،ونهب مخازن األسلحة
سيشكل فرصة لبروز الجريمة المنظمة وانتشار عمليات االنتقام والثأر ضد الجماعات التي وقفت ضد
الثورة سيما وجود عشرات اآلالف من ضحايا نظام العقيد القذافي ،وقد اعترف بعض السياسيين في
المجلس االنتقالي أن الملف األمني يعد من أخطر الملفات الخطيرة التي ينبغي معالجتها لما له من
انعكاس في استقرار األوضاع.
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ومن المتطلبات األساسية لعملية بناء الدولة الليبية الجديدة هي توفر حد أدنى من االستقرار
األمني في الدولة التي أنهكتها الفوضى ،والتأسيس لالستقرار العام ،وتجريد المليشيات من سالحها ودعم
بناء قوات األمن الوطني الليبي ،و تشجيع المبادرة بانطالقة سياسية جدية إلرساء دعائم الحكم الراشد
والقضاء على تقاليد الحكم السائدة.وان يعطى جميع الليبيين حق المشاركة في النظام الجديد بدون عزل
سياسي أو تمييز سياسي واجتماعي وعلى أساس حقوق المواطنة الكاملة لليبيين كافة لما في ذلك من اثر
في استقرار الوضع األمني ( حسيب ، 1122 ،ص. )21

وترى الدراسة أن حلف شمال االطلسي كان له دو ار بار از في مجال التدخل الدولي االنساني في
ليبيا وذلك في ضوء عدم قدرة األمم المتحدة على حل النزاع الليبي بالطرق السلمية  ،مما جعل الهيئة
االممية تتبنى سياسات دولية جديدة  ،ترتكز على تفويض استعمال القوة الى منظمات اقليمية من خالل
ق اررات مجلس األمن الدولي  ،فالق اررين  2791و 2793لم يشيران بالخصوص الى الحلف األطلسي
للقيام بعمليات عسكرية في ليبيا.
لقد تجاوز الحلف الق اررات الدولية من فرض حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي
وحماية المدنيين وتقديم المساعدات االنسانية للشعب الليبي الى مهمة تجاوزت ذلك من خالل قصف
مواقع مدنية ومقرات حكومية ،وبالمقابل تغاضى مجلس األمن الدولي الرقابة على عمليات الحلف
األطلسي.
إن تغيير النظام الليبي عن طريق التدخل الدولي اإلنساني قد فتح باب المجهول أمام ليبيا إنسانيا
وسياسيا وأمنيا واجتماعيا .وقد جاء مقتل السفير األمريكي في ليبيا كريس ستيفنز خالل الهجوم على
القنصلية في بنغازي ليكشف أكذوبة أن ليبيا مستقرة وحرة وتخطو بثبات نحو بناء الديمقراطية الحديثة.
وكلما ارتبط التدخل الدولي بجهود بناء الدولة كلما زادت فرص التعامل بكفاءة وفعالية مع البنى
المجتمعية المنتجة للفوضى ،مما يعني االقتراب من تفكيكها واحالل بنى جديدة منتجة لقيم األمن والسلم،
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فالتدخل الناجع هو الذي يستهدف ترسيخ حل نهائي يجب أن يمر عبر بناء دولة قادرة على المحافظة
على االستقرار المجتمعي داخل حدودها.
واذا كان هذا الشكل من التدخل قد يكون مفيدا على المستوى المحلي بالنسبة لليبيا ،إال أن
البعض يرى بأن له أثا ار سلبية على العالقات الدولية  ،ويرى فيه تهديدا لكافة الدول ،والتهديد يكمن في
أن تنزع سيادتها على إقليمها بحجة األهداف اإلنسانية  ،وكان أهم ما في هذا التدخل انه قرر إنهاء حكم
العقيد معمر القذافي  ،مما جعل الهيئة األممية متدخلة بأقصى درجات التدخل الذي مارسته في تاريخها،
فأعتبر هذا التدخل انقالب في مفاهيم العالقات الدولية ،أو على األقل مراجعة ألهم مفاهيمها وهو مفهوم
السيادة الوطنية ،وربما تبدو ليبيا اليوم أكثر حاجة من أي وقت مضى إلى خارطة طريق واضحة
وشاملة ،تعيد هذا البلد إلى الخارطة السياسية العربية والدولية.
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النتائج والتوصيات
أصبحت ظاهرة التدخل اإلنساني بارزة ومميزة مع ظهور النظام الدولي الجديد  ،فالعالم الذي
نعيشه منذ أوائل تسعينات القرن الماضي تحديدا  ،قد اصطبغ بسمات مختلفة  ،وأبرز هذه السمات اتساع
نطاق تدخل المجتمع الدولي في الشئون الداخلية للدول وغلبة الطابع الدولي العالمي على العديد من
القضايا والمشكالت وخاصة المتعلقة بحقوق اإلنسان والديمقراطية  ،حيث لم تعد هذه القضايا والمشكالت
مقصورة على النظام الداخلي للدولة ،بل تم التأكيد على عالميتها وربطها بالسلم واألمن العالمي ،فالدولة
طالما ال تستطيع أو ال ترغب في حماية حقوق اإلنسان لمواطنيها  ،فمن حق المجتمع الدولي تفعيل
مسؤولية الحماية والتدخل اإلنساني  ،مما أوجد مبر ار للتدخل تحت مبررات حماية حقوق اإلنسان  ،وبدأ
التدخل يأخذ الشكل الجماعي من خالل مجلس األمن الدولي  ،ومن خالل تحليل فصول الدراسة خلصت
الدراسة إلى النتائج التالية:
 -2التغير في هيكل النظام الدولي فعل مبدأ التدخل اإلنساني في العالقات الدولية  ،فقد تزايد التأييد
واالهتمام الدولي لمبدأ التدخل اإلنساني في ظل النظام الدولي الجديد في مرحلة ما بعد الحرب
الباردة  ،في مقابل ذلك شهد مبدأ عدم التدخل تقويضا منظما ،وقد عرف البعد اإلنساني لسياسة
التدخل تطو ار كبي ار سواء من ناحية النطاق أو المضمون أو الكثافة.
 -1نتج عن جملة التحوالت التي ظهرت في فترة ما بعد الحرب الباردة وخاصة المتعلقة بحقوق
اإلنسان ،الربط بين حقوق اإلنسان والسلم العالمي ،وشرعنة العديد من التدخالت اإلنسانية من
خالل االستناد إلى مسألة تهديد السلم واألمن الدوليين ،وبالتالي التخويل باستخدام القوة لحماية
حقوق اإلنسان .
 -3يتبدين أن قضدايا حقددوق اإلنسدان رغددم أهميتهدا فددي خريطدة العالقددات الدوليدة المعاصدرة قدد اسددتغلت
وأسديء توظيفهدا فدي الكثيدر مدن األحيدان علدى نحدو ابتعدد بهدا عدن غاياتهدا النبيلدة  ،وتحولدت إلدى
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أداة سياسية تستخدمها الدول الكبرى وفدق مصدالحها  ،فاإلشدكالية ليسدت فدي قبدول أو رفدض مبددأ
التدددخل اإلنسدداني وانمددا فددي كيفيددة ممارسددته علددى نحددو منضددبط  ،وفددق معددايير وض دوابط حصددل
عليها إجماع أو توافق دولي.
 -4التدخل الدولي في الشئون الداخلية للدول ألغراض إنسانية يشكل تحديا على سيادة الدول ،و
عمال مناقضا لمبدأ عدم التدخل  ،و تجاو از على حق الدولة في االستقالل والحرية ألنه يتم رغما
عن إرادة الدولة المتدخل في شؤونها ،فأُنتهك مبدأ سيادة الدولة والتي أصبحت صورتها وحقيقتها
والمسؤوليات التي تنهض بها تتغير مع الزمن أو ُيعاد توزيعها ،وال تعني التطورات الحادثة اآلن
نهاية مفهوم السيادة ،ولكن تعني أن السيادة قد تغير مفهومها وتم إعادة تحويرها و تدويلها
وتوسيع نطاقها بحيث لم تعد خاصة بالدولة وحدها ولكن يشارك فيها المجتمع الدولي ممثال في
القوى المتحكمة به.
 -5جاءت دعاوي التدخل الدولي اإلنساني المعاصرة في سياق تطور دور األمم المتحدة ومجلس
األمن ،فأدخل مجلس األمن الدولي في اختصاصه األساسي في حفظ السلم واألمن الدوليين
مهمة جديدة في تنفيذ حماية حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية وقد استند في
ذلك إلى السلطات المخولة له بموجب ميثاق األمم المتحدة والمبادئ الدولية واإلنسانية.
 -2المتتبع للممارسات الدولية المعاصرة للتدخل اإلنساني يجد أن كثي ار من الدول تمسكت بنظرية
التدخل اإلنساني لتضفي الشرعية على تدخلها في الدول األخرى  ،ومن خالل تحليلنا لعملية
التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا فإننا ندحض فكرة األهداف اإلنسانية للتدخل  ،فتجاوز حلف
الناتو األهداف اإلنسانية إلى تحقيق األهداف اإلستراتيجية والسياسية التي كانت أكثر حضو ار
كدافع للسلوك الدولي للتدخل  ،من خالل انهاء حكم ونظام قائم والوصول الى منطقة
جيواستراتيجية  ،وهو ما يثبت أن المنظومة الغربية ال تستثني إمكانية اللجوء إلى آلية التدخل
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العسكري في حل المشاكل في المنطقة العربية ،ويبقى احتمال التدخل ضد أي دولة واردا مجرد
تعرض المصالح الغربية للخطر.
ومؤثر في عملية
ا
 -9لعبت األمم المتحدة وق اررات مجلس األمن على وجه الخصوص دو ار كبي ار
التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا  ،وسلوك المجلس يتسم باالنتقائية وازدواجية المعايير و سياسة
الكيل بمكيالين في تطبيقاته لعمليات التدخل ،فأحيانا نجده غير قادر على اتخاذ ق اررات عادلة
اتجاه االنتهاكات الواسعة لحقوق اإلنسان في مناطق أخرى و باألخص االنتهاكات اإلسرائيلية
ضد الشعب الفلسطيني.
 -8ارتبط التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا بنزعات تفكيكية و حركات انفصالية في شرق ليبيا ( إقليم
برقة) وجنوبها ،مما قد يؤدي إلى تفكيك ليبيا إلى دويالت صغيرة.
 -7لم يرتبط التدخل الدولي في ليبيا بجهود بناء الدولة الليبية ،فأي تدخل ناجع يجب أن يمر عبر
بناء دولة موحدة قادرة على المحافظة على االستقرار األمني والمجتمعي ،فالدولة الليبية غير
قادرة على جمع السالح ،والسيطرة على الحالة األمنية  ،وما زال الليبيون مقيدين أنفسهم بقيود
التناحر وغياب الرؤية والهدف .

التوصيات :
 .2ضددرورة تأسدديس جملددة مددن القناعددات للتواصددل والتفاعددل بايجابيددة مددع األطروحددات العالميددة فددي ميدددان
حقددوق اإلنسددان  ،حيددث أن رفددض هددذه األطروحددات بحجددة األمددن والخصوصددية الثقافيددة ال يمكددن أن
يجنب الدول االستغالل السيئ لمبدأ التدخل اإلنساني ضدها في المستقبل على غرار ما تم في ليبيا.
 .1ضرورة إعادة تعريف وضبط مفهوم التدخل اإلنساني  ،بحيث ال يتحول إلى حق مكتسب تستخدمه
الدول الكبرى وقتما تشاء  ،وتحجم عنه وقتما تشاء ،مع األخذ بعين االعتبار ما كشفت عنه تطبيقاته
من نتائج على مختلف المستويات السياسية واألمنية واإلنسانية  ،فال يجب أن يتم التدخل إال وفق
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معايير محددة وبتفويض من مجلس األمن وبإجماع دولي  ،وأن ال يكون التدخل اإلنساني غطاءا
ألهداف واعتبارات سياسية من قبل الدول الكبرى.
 .3السبيل الوحيد لرد التدخل اإلنساني هو نشر ثقافة حقوق اإلنسان واحترام الحريات األساسية لإلنسان،
وترسيخ قواعد القانون الدولي .
 .4يجب أن ال يكون التدخل الدولي اإلنساني باستخدام القوة العسكرية بديال أساسيا لسياسات قد تكون
أكثر حسما وفاعلية في وقف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان و حل النزاعات الداخلية في الدول
كوسائل الضغط واإلكراه.
 .5دعوة المؤسسات الدولية المنظمة لتنفيذ عمليات التدخل اإلنساني بعدم المس بوحدة أراضي الدولة
المستهدفة واستقاللها السياسي ،من خالل العمل على التوفيق بين السيادة الوطنية للدول من جهة
والتحديات اإلنسانية داخل الدول المستهدفة بعملية التدخل من جهة أخرى.
 .2ضرورة إنجاز بناء المؤسسات الديمقراطية للدولة الليبية الحديثة  ،وانجاز مهمة الوحدة الوطنية و
االستقرار األمني والمجتمعي  ،بتجريد المليشيات من سالحها وبناء جيش وطني قوي قادر على حفظ
وحدة وأمن ليبيا.
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ليبيا والموقف العربي
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الباردة ،األهلية للنشر والتوزيع ،عمان .2777،

 : ------------ -12مبادئ العالقات الدولية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان .1111 ،

 -11جاد ،عماد  :التدخل الدولي بين االعتبارات اإلنسانية واألبعاد السياسية  ،مركز الدراسات السياسية
اإلستراتيجية باألهرام  ،القاهرة .1111 ،

 -13جاريث  ،ايفانز ،وآخرون  :مسئولية الحماية وأزمة العمل اإلنساني ،مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث  ،أبو ظبي .1114 ،

 -14حداد  ،ريمون  :العالقات الدولية ،دار الحقيقة  ،بيروت .1111 ،

 -15حرب  ،علي :حديث النهايات :فتوحات العولمة و مأزق الهوية ،المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء.1111 ،

 -12حسان ،حسام حسن :التدخل اإلنساني في القانون الدولي المعاصر ،دار النهضة العربية،
القاهرة.1114،

 -19حمدي ،صالح الدين احمد  :دراسات في القانون الدولي،منشورات ايلجا  ،مالطا.1111 ،
 -18خريسان ،باسم علي :العولمة والتحدي الثقافي ،دار الفكر العربي ،بيروت.1112 ،

 -17ديفورتي ،جيمس ،و بالستغراف روبرت  :النظريات المتضاربة في العالقات الدولية ،ترجمة وليد
عبد الحي ،مكتبة كاظمة للنشر والترجمة والمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،بيروت .2785 ،

 -31ريحانا ،سامي  :العالم في مطلع القرن  ،12دار العلم للماليين ،بيروت.2778 ،

 -32زيادة  ،رضوان  :مسيرة حقوق اإلنسان في العالم العربي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
.1111

 -31زيدان ،مسعد عبد الرحمن  ،تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي،
دار الكتب القانونية،المحلة الكبرى.1118 ،

 -33زيغلر ،جان :سادة العالم الجدد :العولمة ،النهابون ،المرتزقة ،الفجر ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت.1113 ،

 -34سعيد ،عبد المنعم  :العرب ومستقبل النظام العالمي  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،
.2789

-35

 :-----------أميركا والعالم  -الحرب الباردة وما بعدها ،نهضة مصر للطباعة والنشر

والتوزيع ،القاهرة 1113،
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 -32سليم ،محمد السيد  :تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين ،دار الفجر الجديد
للنشر والتوزيع ،القاهرة .1114 ،

 -39شلبي  ،صالح عبد البديع  :التدخل الدولي اإلنساني ومأساة البوسنة والهرسك ،القاهرة. 2772 ،
-38

عبد الرحمن ،محمد يعقوب  :التدخل اإلنساني في العالقات الدولية ،مركز اإلمارات للدراسات

والبحوث اإلستراتيجية ،أبو ظبي.1114 ،

 -37عبد العال ،محمد شوقي  :العولمة والتدخل الدولي اإلنساني  ،مع إشارة لبعض نماذج التدخل
الدولي في أفريقيا ،في حمدي عبد الرحمن حسن " محرر"  ،إفريقيا والعولمة ،برنامج الدراسات المصرية
اإلفريقية ،القاهرة .1114 ،

 -41عطا هلل ،عماد الدين ،التدخل اإلنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي  ،تقديم صالح
الدين عامر  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة .1119 ،

-42

قاسم  ،مسعد عبد الرحمن :تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي،

دار الجامعة الجديدة للنشر  ،اإلسكندرية .1113 ،

 -41كليفالند  ،هارالن  :ميالد عالم جديد ،تقديم روبرت ماكنمارا ،ترجمة د .جمال زهران ،ومراجعة د.
محمود إسماعيل ،المكتبة األكاديمية ،القاهرة.2777 ،

 -43لكريني ،إدريس :التدخل في الممارسة الدولية بين الحظر القانوني والواقع الدولي المتغير ،في
العولمة والنظام الدولي الجديد ،مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة كتب المستقبل العربي ،بيروت،

.1114

 -44مقلد  ،إسماعيل صبري  :العالقات السياسية الدولية  :النظرية والواقع  ،جامعة أسيوط،
أسيوط.1112،

 -45منصور ،ممدوح محمود :العولمة :دراسة في المفهوم والظاهرة واألبعاد ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية .1113 ،

 -42مهنا  ،محمد نصر :نظرية الدولة والنظم السياسية ، ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،
.2777

 : ----------- -49مدخل علم العالقات الدولية في عالم متغير ،المكتبة الجامعية ،اإلسكندرية،
.1111

 -48نافعة ،حسن :األمم المتحدة في نصف قرن :دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ ، 2745المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت.2775 ،

 -47نافعة ،حسن  ،ومحمد شوقي عبد العال :التنظيم الدولي  ،مكتبة الشروق الدولية  ،القاهرة.1111،

 -51ناي ،جوزيف سي ،المنازعات الدولية :مقدمة للنظرية والتاريخ ،ترجمة أحمد الجمل ومجدي كامل،
الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ،القاهرة .2779،
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 ، ---------- -52القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية ،ترجمة محمد توفيق البجيرمي،
العبيكان للنشر ،الرياض.1119 ،

 -51نبلوك  ،تيم  :العقوبات والمنبوذون في الشرق األوسط  :العراق -ليبيا – السودان  ،مركز دراسات
الوحدة العربية  ،بيروت ،تموز /يوليو.1112 ،

 -53هنتجتون  ،صامويل  :صدام الحضارات واعادة صنع النظام الدولي ،ترجمة طلعت الشايب،
القاهرة :سطور للطباعة والنشر.2777 ،

 -54هنداوي  ،حسام احمد :التدخل الدولي اإلنساني ،دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون
الدولي ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2779،
الدوريات والمجالت
-2

إدريس ،محمد السعيد :اإلقليمية الجديدة ومستقبل النظم اإلقليمية ،مجلة السياسة الدولية،العدد

( ،)239أكتوبر .2777

 -1الحسيني ،محمد تاج الدين :المجتمع الدولي وحق التدخل ،سلسلة المعرفة للجميع ،منشورات
رمسيس ،العدد. 1111 ،28

-3

الرشيدي ،أحمد :حقوق اإلنسان في أربعة عقود انجازات كبيرة واشكاليات مستمرة  ،السياسة

الدولية،العدد ،222يوليو .1115

-4

.1122

المديني ،توفيق :ربيع الثورات الديمقراطية ،مجلة المستقبل العربي ،العدد ،382السنة ،33

 -5الصبيحي ،حسن قايد :قراءة في مشاريع اإلصالح ،مجلة أراء ،مركز الخليج لألبحاث ،العدد
الثاني ،يوليو /أغسطس.1114،

-2

العروسي ،محمد عصام :الحراك السياسي العربي هل هو بداية لعقد اجتماعي جديد؟ مجلة

-9

النجار ،باقر :العولمة ومستقبل األسرة في الخليج العربي ،مجلة المستقبل العربي  ،العدد ،318

المستقبل العربي  ،العدد ،373السنة  ، 34تموز .1122/1
تشرين األول .1114 ،

-8

الهدبان ،ابراهيم  :النظام الدولي الراهن :اإلشكاليات واألبعاد،مجلة مصر المعاصرة ،مجلد،211

عدد.1117، 474

 -7الهاللي  ،نشأت عثمان :حقوق اإلنسان ودور المنظمات الدولية في حمايتها ،قضايا ،سلسلة
شهرية ،المركز الدولي للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية،السنة األولى ،العدد ،3مارس .1115

 -21بدران  ،ودودة  :مفهوم النظام العالمي الجديد في األدبيات األمريكية" ،مجلة عالم الفكر ،المجلد
الثالث والعشرون ،العددان الثالث والرابع ،يناير/مارس-إبريل/يونيو .2775
283

 -22بلقزيز  ،عبد االله  :مشكالت ما بعد سقوط نظام القذافي ،مركز دراسات الوحدة العربية،مجلة
المستقبل العربي ،العدد  ،373السنة  ،34نوفمبر .1122

 -21بيبرس  ،سامية  :المبادرة الليبية للتخلي عن أسلحة الدمار الشامل ومستقبل الترتيبات األمنية في
الشرق األوسط ،مجلة شؤون عربية ،األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،العدد ،228 ،صيف .1114

 -23جابر ،عماد :النظام العالمي  ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،248أبريل .1111

 -24جفال  ،عمار :قوى ومؤسسات العولمة :التحديات واالستجابة العربية ،المجلة الجزائرية للعلوم
السياسية واإلعالمية  ،جامعة الجزائر ،العدد.1113 ،2

 -25حتي ،ناصيف يوسف :أي هيكل للنظام للنظام الدولي الجديد؟ مجلة عالم الفكر ،المجلد الثالث
والعشرون ،العددان الثالث والرابع ،يناير/مارس-إبريل/يونيو .2775

-22

حسيب  ،خير الدين  :ليبيا ..إلى أين؟ سقوط نظام القذافي ..ولكن؟ ،مجلة المستقبل العربي،

مركز دراسات الوحدة العربية  ،العدد  ،372السنة  ،34أيلول .1122

 -29دي التورس ،وبول ماري  :المتغيرات في العالقات الدولية  ،مجلة دراسات دولية ،جمعية الدراسات
الدولية  ،العدد 25ابريل.2779 ،

 -28زيات ،السيد :الديمقراطية وجدل اإلصالح السياسي ،مجلة الديمقراطية ،العدد 3صيف .1112
 -27سالم  ،أحمد علي :القوة والثقافة وعالم ما بعد الحرب الباردة:هل باتت الواقعية في العالقات الدولية
شيئا من الماضي ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد ،11أكتوبر .1118

 -11سيف  ،مصطفى علوي  :إستراتيجية حلف شمال األطلسي تجاه منطقة الخليج العربي ،سلسلة
دراسات إستراتيجية ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية العدد .217،1118
-12

عبد الحفيظ  ،عالء :السيناريوهات المحتملة لمستقبل النظام الدولي ،مجلة النهضة ،المجلد

 ،21العدد  ،3يوليو.1122 ،

-11

كشك  ،اشرف محمد  :حلف الناتو من " الشراكة الجديدة" إلى التدخل في األزمات ،السياسة

-13

ماجية  ،جو :الحضارة الغربية ،جوهرها ومالمحها و تأثيرها  ،السياسة الدولية  ،العدد ، 247

-14

هوفمان ،ستانلي  :سياسات وأخالقيات التدخل العسكري ،المركز العربي للدراسات

الدولية  ،العدد  ،285يوليو.1122
يوليو.1111

اإلستراتيجية ،سلسلة دراسات إستراتيجية ،العدد .2774 ، 4

الرسائل العلمية:
 -2خليفة ،عبد الرحمن :مبدأ التدخل اإلنساني في ضوء التغير في هيكل النظام الدولي ،رسالة دكتوراة
كلية االقتصاد والعلوم السياسية  ،جامعة القاهرة.1118 ،
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 -1عماد ،جاد :أثر التغير في النظام الدولي على منظمة حلف األطلسي ،رسالة دكتوراة ،كلية االقتصاد
والعلوم السياسية  ،جامعة القاهرة .2777 ،

دراسات و مقاالت و مواقع على الشبكة العنكبوتية
 -2احميدة ،علي عبد الطيف  :دولة ما بعد االستعمار والتحوالت االجتماعية في ليبيا  ،سلسلة دراسات،
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات  ،الدوحة  ،مايو:1121
http://www.dohainstitute.org/release/855d9fce-20fd-44d5-b0ba-4c4ee85b6925

 -1إسماعيل ،دنيا األمل :إشكالية اإلصالح في النظام السياسي الليبي ،الحوار المتمدن ،العدد،3122
:1121/9/21

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222083

 -3األمم المتحدة  ،المفوضية السامية لحقوق اإلنسان  ،ما هي حقوق اإلنسان :
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

 -4المقهور  ،عزة كامل  :مفاجأة التحول الديمقراطي في ليبيا :انتخابات المجالس المحلية (الدعوة إلى
شرعنة المجلس الوطني االنتقالي)  ،موقع ليبيا المستقبل :1121/5/14
http://www.libyaalmostakbal.net/news/clicked/22897

 -5المركز اللبناني لألبحاث واالستشارات ،معارك للسيطرة على البريقة واألطلسي يتولى العمليات 32 ،
أذار .1122

http://www.center-lcrc.com/index.php?s=news&id=3927

 -2اللجنة الدولية للصليب األحمر  ،القانون الدولي اإلنساني ،أكتوبر :1111
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/publication/p0703.htm

 -9العجمي ،ظافر محمد :دوافع التدخل العسكري الخليجي في ليبيا وتبعاته،العرب القطرية،عدد8319،
:1122/3/32،
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=181267&issueNo=1200&secId=1

 -8أخبار مصر  ،االتحاد اإلفريقي يدعو إلى إنهاء األزمة الليبية بالحوار:1122/4/21 ،
http://www.news.egypt.com.p.1

 -7بركات ،نظام  :تداعيات أحداث سبتمبر على النظام الدولي ،المعرفة:1111 ،
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/452a9426-53ea-4f74-a70b-897bb6eef613

 -21بن عنتر  ،عبد النور  :المواقف الدولية من الثورة الليبية 12،أبريل ، 1122مركز الجزيرة
للدراسات:

http://studies.aljazeera.net/reports/2011/20117223266875954.htm

 -22بول سالم ،أماندا كادليك  :تحديات العملية االنتقالية في ليبيا  ،مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي،
مركز كارنيغي للشرق األوسط :1121 ،
http://www.carnegie-mec.org/2012/06/14

 -21حسين  ،خليل :احتالل ليبيا بالقرار  ، 2791صحيفة الخليج اإلماراتية : 1122/3/4 ،
http://www.alkhaleej.ae/portal/9bb7b822-a17d
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 -23عقل  ،زياد  :االتحاد اإلفريقي والثورة الليبية :البروتوكوالت والمصالح ،مركز األهرام للدراسات
السياسية واإلستراتيجية ،القاهرة :1122،

http://acpss.ahramdigital.org.eg/projectsRep.aspx?Report_ID=42

 -24راسموسن  ،اندريه فوغ  :الناتو والربيع العربي،صحيفة الشرق األوسط ،العدد 3،22895يونيو

: 1122
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=11875&article=624877&search
=state=trueراسموسن&

-25

زونمينو  ،دافيد  :االتحاد األفريقي ..والصمت المطبق إزاء األزمة الليبية ،ترجمة منير

البغدادي 22،أبريل :1122

http://studies.aljazeera.net/reports/2011/2011721132755687829.htm

 -22خليل  ،سامي  :موقف االتحاد األوروبي من الثوراث العربية  ،الحوار المتمدن  ،العدد ،3524
:1122 /21/1
http://www.ahewar.org

 -29خولي  ،معمر :موقف النظريات السياسية في العالقات الدولية من التدخل الدولي اإلنساني،
الحوار المتمدن ،العدد :1121 /3/22 ،3227
http://www.ahewar.org

-28علي  ،خالد حنفي  ،ليبيا و أمريكا ..التكيف التدريجي ،السياسة الدولية ،ابريل:1113،
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220770&eid=4846

 : ----------- -27سيناريو "برقة" الكيانات المستقلة على الحدود العربية  -اإلفريقية،السياسة
الدولية.1121/3/2،
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/2246/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8

 -11مهدي ،محمد عاشور:قراءة في أسباب الصراع المسلح في ليبيا ومساراته المحتملة ،جامعة القاهرة
.1122،
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/9.htm

 -12لورانس  ،وليام  :تحديات ليبيا األمنية ما بعد القدافي – مجموعة األزمات الدولية 15 ، ،ديسمبر
.1122

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-aspx

 -11فريدريك  ،ويري  :انتخاب ليبيا جديدة  ،مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي  ،مركز كارنيغي للشرق
األوسط .1121 ،

http://www.carnegie-mec.org/2012/07/02

 -13عبد الرحمن ،حمدي :التنافس الدولي وأثره في الثورة الليبية  ،االقتصادية ،العدد أبريل.1122
http://www.aleqt.com/2011/04/22/article_529746.htm

 -14عيد  ،محمد بدري  :األدوار التدخلية للجامعة العربية في األزمات اإلقليمية ،السياسة الدولية ،يناير
.1121
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http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=780550&eid=4634

:1122/13/22 ، المصري اليوم-15
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