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كلمة شكر

نتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذة " قصدالي فػلة " المشرفة
على ىذا العمل و التي أفػادتنا بمعلوماتيا و نصائحيا و توجيياتيا لنا في
سبيل إنجاح ىذه الدراسة و التوفيق فييا.
كما نشكر كل اساتذة قسم العلوم السياسية و جامعة مولود
معمري عل الدعم الذي حضينا بو من طرفيم
و نتوجو بالتحية التقدير إلى كل من ساىم في إنجاح ىذا العمل
و أخص بالذكر كل طاقم مكتبة القسم.

إىداء
الحمد هلل رب العالمين
أىدي ىذا العمل المتواضع
إلى الوالدين الكريمين ،أطال اهلل من عمرىما
إلى كل اإلخوة و األخوات متمنين ليم النجاح
الى كل العائلة و األقػارب
الى كل األصدقػاء و الزمالء

رحالي حميد

اإلىداء
الحمد هلل الذي أعاننا بالعلم و رببينا بالحلم و أكرمنا بالتقوى و أجملنا بالعافية
أتقدم بإىداء عملي المتواضع ىذا إلى:
إلى من طالما حلمت أن تبصر نجاحي و التفوق الدائم و المتواصل في دراستي ،إلى من ال أزال
أسمع صوتيا يدغدغ مشاعري و يحن إلى قػلبي( إليكي جدتي)
إلى الدرع الواقي و الةنز الباقي ،الى من جعل العلم منبع اشتياقي ،لكي أقدم وسام استحقػاق أنت
أبي العزيز أطال اهلل في عمرك
إلى رمز العطاء و صدق األنباء إلى ذروة العطف والوفػاء ،لكي أجمل حواء أنت ....أمي الغالية و
الحبيبة أطال اهلل في عمرك
إلى أخي سمير و أختي آسيا اللذاني ساعداني في األوقػات الصعبة بمساعدتيم المادية ،متمنيا
ليما المزيد من التألق في حياتيم المينية و الشخصية
إلى رمز الصداقة الحب وحسن العالقة رفيق دربي "نور الدين" إنطالقة الماضي وعون الحاضر و
سنند المستقبل .
إلى رفقػاء الدرب في الدراسة أخص بالذكر  :سلمى ،كيينة ،زكية ،ويزة ،دييية ،و إلى كل من
وسعيم قػلبي و لم تسعيم صفحتي.
إلى كل المعلمين و األساتذة الذين مررت علييم طوال المشوار الدراسي
أولعمارة تسعديت.

مقدمة

هقدهت
األمن حاجة فطرية في شخصية الفرد يسعى لبموغيا ،وبالرغم في استمرار ىذه النزعة في اإلنسان عمى
طبيعتيا األولى إال أن تطور التركية في المجتمع الدولي غيرت من صيغة اإلدراك الفردي لألمن بحيث
أن قيام الدولة (بمختمف أنماطيا ،مممكة ،إمبراطورية ،جميورية )...،أصبحت الممثل والممتزم بحماية
وتحقيق األمن لألفراد عوضا عنيم .لكن سرعان ما فشمت ىذه األخيرة نتيجة لمصراع والمنافسة بين ىذه
الدول فيما بينيا ،فظير مستوى ثالث ييتم باألمن وتحقيق السمم من خالل فض المنازعات وحل األزمات
ويتمثل ىذا في ىيئة األمم المتحدة.
إن ىيئة األمم المتحدة كتنظيم دولي تعتبر الكيان الوحيد الذي يممك سمطة إلزامية عمى الدول
لتطبيق ق ارراتيا من خالل مجموعة من القواعد التي تأسست عمييا في  ،5491وساىمت في بناءىا
مجموعة من األحداث الدولية التي طبعت تمك الفترة ،حيث أن الحرب العالمية الثانية وما خمفتيا من
خسائر بشرية ومادية ىائمة كانت السبب والدافع الرئيسي إلنشاء ىذا الكيان الدولي ،زيادة عن السباق نحو
التسمح واكتساب أسمحة نووية بعد نياية الحرب العالمية الثانية.
لم تظير الييئة األممية بالدور الذي أنشئت من أجمو أال وىو حفظ األمن والسمم الدوليين عبر
العالم ،فأثناء الصراع الثنائي بين االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة األمريكية في ظل الحرب الباردة،
اكتفت الييئة باالىتمام بالقضايا األمنية اإلقميمية :فنجد أنيا قامت بعدة عمميات حفظ األمن بداية من
ماي  )ONUST( 5491في المنظمة العربية بين إسرائيل والدول العربية ،وعممية التدخل في الحرب بين
اليند وباكستان  )GOMNUIP( 5494ثم في قبرص ( )5499وفي فينال ( )FINUL( )5491وصوال
إلى تدخميا في الصحراء الغربية  )MINURSO( 5445والذي بعد آخر التدخالت في ظل الحرب بين
المعسكرين.
بعد سقوط االتحاد السوفياتي تغيرت موازين القوى الدولة بشكل أصبحت فييا الواليات المتحدة
األمريكية وحمفاءىا (دول االتحاد األوروبي) أىم صانعي السياسة الدولية ،أما نصيب الدول العربية من
ىذا التحول كان كبي ار بحيث أنو مع تراكم مجموعة من العوامل التاريخية ،السياسية ،االقتصادية،
االجتماعية.

أ

هقدهت
شكمت األنظمة السياسية في الدول العربية نقطة الضعف األولى بحيث أن ىذه األخيرة لم ترتقي
لبموغ مستوى عن الديمقراطية يتحقق من خاللو االنسجام في المجتمعات العربية باعتبار أنيا تتميز في
معظميا بتعدد ثقافي ،عرقي ،وطائفي أحيانا.
شكل عامل اإلعالم ودوره في نقل المعمومة إلى تسارع إيقاع األحداث وأيضا انتقاليا من بمد
آلخر ،عبرت من خالليا شعوب ىذه المنطقة برغبتيا في تغيير األوضاع وىذا مس ك ّل من تونس،
مصر ،البحرين ،ليبيا ،اليمن ،وسوريا.
لكن تبقى األزمة في ليبيا وسوريا من أىم ما خمفو الربيع العربي .بحيث تطورت األحداث وتعددت
المواقف ما أدى إلى ظيور انقسامات وتصدعات داخمية بين المجتمع الواحد ،ففي ليبيا كانت المعارضة
تسعى إلسقاط نظام القذافي والتحرر بما سمي بالدكتاتورية لكن سرعان ما تحولت األزمة إلى أزمة متعددة
داخميا (بين الفصائل الميبية) أو خارجيا بتدخل عسكري أجنبي عمى ليبيا في .1155
اءا
ً
األطراف ،سو ً
أما في سوريا ورغم اختالف الخمفيات والمنطمقات عن ليبيا إال أن المبدأ ىو ثبات أال وىو
اإلطاحة بالنظام لكن بعكس ليبيا فإن النظام السوري ظل متحكم في زمام السمطة وقد ساعده عمى ذلك
عاممين أساسين األولى تمقي الدعم الخارجي والثاني تعدد وانقسام المعارضة السورية إلى عدة مجموعات.
فبالرغم من تدخل األمم المتحدة إلنياء األزمة في ليبياوسوريا ،إال أن تمك األزمات اتسع منيا بعد
التدخل األممي وتعدت القضايا بشكل أكبر وىذا يقودنا إال طرح اإلشكالية التالية:
-1اإلشكالية:
ىل أدت ىيئة األمم المتحدة دورىا بفعالية في إدارة األزمة في ليبيا وسوريا؟
التساؤالت الفرعية:
 ما ىي األطر القانونية والمعايير الدولية التي تعتمدىا األمم المتحدة في تسوية النزاعات؟ ما ىي اآلليات المستخدمة من طرف األمم المتحدة في إدارة األزمة الميبية؟ كيف يمكن تقييم الدور األممي في ادارة األزمة في ليبيا وفي سوريا؟-

ب

هقدهت
الدراسة:
-2فرضيات ّ
 كمما زاد دور القوى الكبرى كمما تراجع دور األمم المتحدة في إدارة األزمة الميبية والسورية. يرتبط مستوى فعالية األمم المتحدة في حل األزمة في ليبيا وسوريا بمدى التزام المجتمع الدوليبقواعد القانون الدولي.
 كمما زادت مصالح القوى الكبرى في ليبيا وسوريا كمما تقمص دور األمم المتحدة.-3حدود الدراسة:
 اإلطار الزماني :كما ىو موضح في عنوان البحث .ىذه الدراسة سوف تنحصر في فترة زمنية
تمتد في بداية الثورات العربية وتحديدا بروز األزمة في ليبيا سنة  1155إلى غاية آخر التطورات
الحاصمة حاليا في ما يخص األزمة الميبية والسورية باعتبار أن ممف األزمتين ال يزال مفتوحا.
الدراسة ستقوم عمى المقارنة بين نموذجين متقاربين نسبيا فإن الحيز
 اإلطار المكاني :باعتبار أن ّ
الجغرافي الذي ستشممو الدراسة يكون الفضاء المتوسطي.
الدراسة:
-4أهمية ّ
تكمن أىمية الدراسة في إبراز دور وحجم التأثير الذي تفرضو الييئة األممية في إدارة ىذه
األزمات في ظ ّل الحسابات والرىانات المترتبة عن ىذه األخيرة (األزمة الميبية واألزمة السورية) بحيث أنيا
تتجاوز حدود الدول المعنية بالنزاع ويطال المجال اإلقميمي وحتى الدولي من خمل نمط التفاعالت ومسار
التحوالت وطبيعة التدخالت في األزمة وتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا في ىذه الجوانب اآلتية:
إن القوات األممية تستطيع التدخل في النزاعات المسمحة الداخمية من أجل اإلسيام في تسويتيا،
ّ 
األمر الذي يراه البعض تدخال في الشأن الداخمي لمدول وبالتالي يتناقض مع مبادئ األمم

المتحدة.
إن عممية حفظ السالم الدولي تشكل بقرار في مجمس األمن والتي يحظى بموجبيا بسمطة تقديرية
ّ 
واسعة ،وىذا يقودنا إلى التعارض الموجود بين منع المجوء إلى القوة والترخيص ليا في حاالت

أخرى بمجمس األمن حصريا.
 يعترض الجيود األممية عدة معوقات تعرقل قدرتيا عمى تسوية النزاعات بفاعمية في كل من
ليبيا وسوريا وىذا ما تسعى لتفسيره في موضوع دراستنا ىذا.
ج

هقدهت
-5أسباب اختيار الموضوع:
إن تداعيات األزمة الميبية والسورية عمى حد سواء تمس ثالثة مستويات (مستوى داخمي إقميمي
ّ 
وحتى الدولي) وباعتبارنا نتشارك في نفس الفضاء المتوسطي ونظر لمترابط بين مختمف جيات

ىذا الفضاء فإن دراسة ىذه األزمات من خالل فيميا وتفسير محتواىا وخمفياتيا والتنبؤ بأبعادىا
وتأثيراتيا المستقبمية يعد أم ار أكثر من ضروري .فمنازعات الدول تعد من أىم األسباب المؤثرة
سمبيا عمى طبيعة العالقات بين الدول المجاورة.
 إبراز موقف أكبر منظمة عالمية تعني باألمن والسمع الدوليين في ظل النظام الدولي المعاصر،
يعطينا المجال لمعرفة حدود التصرف ومجال الحرية المتاحة ليذه المنظومة في إدارة األزمات
الدولية.
 يمكن اعتبار األمم المتحدة الوسيمة السممية الوحيدة التي لجأ إلييا األطراف خالل فترة النزاع.
 إن األزمة الميبية واألزمة السورية تعد من الدراسات الجديدة في األزمات الدولية وىذا نتيجة لعدة
معايير وخصوصيات مرتبطة أساس باعتبارات مركبة ،تاريخية ،قيمية ،مصمحية ضاعفت في
إشكاليتيا.
-6اإلطار المنهجي:
إن طبيعة المواضيع في العموم السياسية عامة وفي موضوعنا ىذا باألخص يتطمب االعتماد عمى
أكثر عن منيج واحد لدراسة الظاىرة وىذا نظ ار لترابط وتعدد جوانب الظاىرة فيما بينيا واستحالة دراستيا
من منظور أحادي وفردي فمكل جانب من الظاىرة منيج مالئم لتفسيرىا وسنعتمد في ىذه الدراسة عمى:
بد من االستعانة بيذا
 المقاربة التاريخية :باعتبار أن الموضوع لو أبعاد وخمفيات تاريخية فال ّ
المنيج إلفادة دراستنا من خالل تحميل الوثائق التاريخية (ميثاق األمم المتحدة).
 منيج تحميل المضمون:يشكل ىذا المنيج دعامة البحث بالنظر إلى األىداف المسطرة في الدراسة
بحيث أن تفسير وتحميل مختمف المعمومات ذات الصمة بالدراسة يقودنا إلى فيم الخمفيات وادراك
الحاضر والتنبؤ بمستقبل ىذه األزمات في ك ّل من سوريا وليبيا.
 منيج دراسة الحالة:واعتمدنا عميو لموصول إلى معمومات وحقائق تفصيمية حول األحداث التي
شيدتيا كل من سوريا وليبيا وأنيا ال تزال مستمرة إلى يومنا ىذا وىذا يتطمب منا المتابعة في آخر
د

هقدهت
تطوراتيا .كما سيساعدنا ىذا المنيج أيضا عمى تفسير طبيعة التفاعالت الداخمية والخارجية لبيئة
األزمة في سوريا وفي ليبيا.
 المنيج المقارن:إن موضوع الدراسة يقوم عمى المقارنة بين أزمتين في بمدين مختمفين وعميو فإن
ىذا المنيج ال يمكن االستغناء عنو بحيث ييدف إلى إبراز نقاط التشابو واالختالف.
-7اإلطار النظري لمدراسة:
 النظرية الواقعية والواقعية الجديدة :يشكل ىذه النظرية أحد األطر األساسية التي يمكن إسناد
دراستنا إليو من منظور االستراتيجيات التي تعتمدىا أطراف األزمة ،كما تسمح لنا بتفسير
معوقات تحقيق ألمن الدولي.
 االقتراب المؤسساتي:باعتبار أن الدراسة يتناول موضوع األمم المتحدة فإن ىذا االقتراب يتيح لنا
تحميل مختمف األطر التي تبنى عمييا الييئة األممية وبالتالي دراسة نمط العالقات والتفاعالت
الداخمية والخارجية ليذه األخيرة.
 نظرية المباريات :باعتبار أن كل عن األزمة الميبية واألزمة السورية تتعدد فييا األىداف المغذية
لمصراع فإن ىذه النظرية تعد مناسبة إلسقاط ىذه الحالتين من خالليا واستخالص نتيجة تمك
المباريات.
 النظرية الوظيفية :يمكن توظيف ىذه النظرية لدراسة السياق العام الذي يسير وفقو منظمة الحمف
األطمسي وبإبراز الحدود القانونية والميدانية ألنشطتيا.
-8الدراسات السابقة:
يعتبر موضوع ىذه الدراسة حديث نتيجة الرتباط أحداثو لمثورات العربية الراىنة وعميو فإنو ال
تتوفر الدراسات كثيرة عن الموضوع بسبب استمرار األزمتين وعدم تحقيق التسوية والحل النيائي ليما،
لكن ىناك مجموعة من الدراسات التي تتناول أىم التطورات الحاصمة في ليبيا وفي سوريا في ظل
األحداث الربيع العربي ،فنجد :دراسة "جوليان سالينغ" " "Julien Salingueومجموعة مؤلفين آخرين
قاموا بدراسة حول الموضوع بعنوان " "Retour sur les révolutions arabesالصادر عن دار
النشر»  « Cygneبباريس في  1155والذين يمكن اعتبارىم أول من اىتموا بوضع اإلطار األساسي

ه
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والنظري لتصنيف ىذه األزمات العربية وفق معايير جديدة لم تكن الدراسات السابقة حول موضوع الثورة
قد اعتمد عمييا.
بينما تقوم ىذه الدراسة بالتركيز عمى محتوى األزمة بسوريا وليبيا في إطارىا الدولي ويعد كتاب
بسام طياره " "Bassam Tayaraالصادر عن دار نشر "البراق ببيروت" في سنة  1155والذي يحمل
عنوان ""Le printemps arabe décodé, la face cachée des révoltes arabes
أىم المراجع التي تعني بدراسة بدايات األحداث في الدول العربية وقد ركز كثي ار عمى الحالة
الميبية والحالة السورية كما لم يستثني الكاتب "بير فالون" " "Pierre Vallandفي مؤلفو " Atlas
 "géostratégique de la méditerranéeالذي نشر في  1151من طرف دار
النشر »  « L’Archipelبفرنسا.
التوقف عند األوضاع في سوريا وفي ليبيا خالل األزمة باعتبارىما دوال متوسطية.
دراسة جون بينغ» * « Jean Pingالصادر عن مطبوعات »  « Michallonبباريس بعنوان:
» ?  « Eclipse sur l’Afrique, Fallait-il tuer Kadhafiوالدراست
تستعزض في ثالث أجزاء:فتزة حكن القذافي ،سقوط نظام القذافي والجزء األخيز تأثيزاث
لسقوط القذافي والحزب اإلنسانيت هن خالل اللعبت األخالقيت للقوى الكبزى.
بينما ىذه الدراسة تقوم عمى إبراز لدور األممي في إدارة األزمة في ليبيا وفي سوريا في ظل الربيع
العربي من خالل التركيز عمى أىم آليات واستراتيجيات إدارة األزمات الدولية وتقييم مدى فعالية تدخل

األمم المتحدة.

 -4تقسيمات الدراسة:
تتضمن ىذه الدراسة ثالثة فصول إضافة إلى مقدمة وخاتمة ،تناولنا في الفصل األول ماىية
األمم المتحدة والذي يحتوي بدوره عمى مبحثين ،األول يستعرض األسس العامة لمييئة من نشأتيا وىياكميا

وميثاقيا ،والثاني يركز عمى مختمف األليات التي تتبعيا الييئة إلرساء السمم واألمن الدوليين .أما الفصل
الثاني فيختص في دراسة األزمة في سوريا وليبيا من خالل التطرق الى اإلطار العام ليذه األخيرة وابراز

دور األمم المتحدة في إدارتيا .في حين يتحدث الفصل الثالث عن التحديات الدولية التي تواجييا منظمة

*

جونبينغ:رجلسياسيغابونيشغلعدةمناصب،كانوزيراللشؤونالخارجيةللغابونمن9111إلىغاية،8002ترأسالجمعيةالعامةلألممالمتحدةبينعامي8002-802ورئيساللجنةاالتحاداإلفريقيبينعامي.8098-8002

و

هقدهت
األمم المتحدة ،من خالل مبحثين األول يختص في تقييم الدور األممي في إدارة األزمتين ،بينما الثاني
يركز عمى أىم القضايا الدولية التي تحدد مصير ىذا الكيان الدولي الذي يعنى باألمن الجماعي.

ز

الخطة

خطة الدراسة

مقدمة
الفصل األول :هيئة األمم المتحدة.
المبحث األول :األسس العامة لهيئىة األمم المتحدة .
المطمب األول :نشأة هيئة األمم المتحدة
المطمب الثاني :الهيكل التنظيمي لمهيئة .
المطمب الثالث :ميثاق األمم المتحدة .
المبحث الثاني  :آليات األمم المتحدة في تفعيل السمم و األمن الدوليين.
المطمب األول :المعيار القانوني ألنشطة األمم المتحدة.
المطمب الثاني :إجراءات األمم المتحدة إلرساء السمم واألمن الدوليين.
المطمب الثالث :نفاذية ق اررات مجمس األمن.
المطمب الرابع :الجمعية العامة الديبموماسية الوقائية .
الفصل الثاني :أدوار األمم المتحدة في إدارة األزمة في ليبيا و سوريا.
المبحث األول :األمم المتحدة و األزمة في ليبيا.
المطمب األول :اإلطار العام لألزمة الميبية.
المطمب الثاني :تدخل حمف الناتو في ليبيا.
المطمب الثالث :الوساطة األممية في ليبيا.
المبحث الثاني :األمم المتحدة و تحديات األزمة السورية.
المطمب األول :اإلطار العام لألزمة في سوريا

خطة الدراسة

المطمب الثاني :إجراءات مجمس األمن في سوريا
المطمب الثالث :الحكامة األممية إلدارة األزمة.
الفصل الثالث :األمم المتحدة والتحديات الدولية الراهنة.
المبحث األول :تقييم الدور األممي في إدارة األزمة في ليبيا و في سوريا.
المطمب األول :المقارنة بين الفواعل المتدخمة في األزمة.
المطمب الثاني :فشل الدور األممي في ليبيا و سوريا.
المطمب الثالث :التحديات المحتممة لألزمتين.
المبحث الثاني :األمم المتحدة بين اإلصالح و الفشل
المطمب األول  :مبادرات إصالح األمم المتحدة
المطمب الثاني :بدائل مشروع األمم المتحدة.
المطمب الثالث :األمم المتحدة والرهانات الدولية

الفصل األول

هيئة األمم المتحدة

هيئت األيى انًتحدة

انفصم األول

شكمت نياية الحرب العالمية الثانية أحد أىم أسباب ظيور أكبر تنظيم دولي في مجال الحفاظ عمى

األمن والسمم الدوليين من خالل تأسيس ىيئة األمم المتحدة التي تأسست عمى مجموعة أىداف

ومبادىء سامية جاءت في الميثاق المؤسس ليا ،وقد عممت عمى تجاوز النقائص التي اتسمت بيا

عصبة األمم» * « Société des Nationsوالتي أدت إلى فشميا وانييارىا.

يدرس ىذا الفصل منظمة األمم المتحدة من زاويتين مختمفتين ،المبحث األول يتطرق إلى نشأة وتطور

المنظمة من خالل التوقف عند األسس العامة ليا والمتمثمة في المبادئ واألىداف والييكل التنظيمي
وفق الميثاق المنشئ ليا ،أما المبحث الثاني يتناول مختمف آليات واجراءات المنظمة التي تتكفل
بتنفيذىا كل من مجمس األمن والجمعية العامة وفق المعايير القانونية التي تسير عمييا المنظمة.

*

 عصبة األمم أول تنظٌم دولً ٌعنً باألمن  ،جاءت مركزة على مؤتمر الهاي  ،ومباديء ولسون األربعة عشر (،)41تأسست فً عامألف وتسعمائة وعشرون ()4291م ،وقد إنهارت مع بداٌة الحرب العالمٌة الثانٌة عام ألف وتسعمائة وتسعة وثالثون (4292م).

10

هيئت األيى انًتحدة

انفصم األول

 المبحث األول :األسس العامة لمييئة.تأسست ىيئة األمم المتحدة عمى أنقاض عصبة األمم التي فشمت في تحقيق األمن الجماعي إثر
اندالع الحرب العالمية الثانية عام ألف وتسعمائة وتسعة وثالثون( ،)1939وقد ركزت ىيئة األمم عمى

تجنب ثغرات التجربة األولى من خالل تبنييا لمجموعة أسس تسير وفقيا.
المطمب األول :التعريف بييئة األمم المتحدة واألسس العامة ليا:

ىيئة األمم المتحدة ىي أكبر منظمة دولية ،سواء من حيث الحيز الجغرافي الذي تشممو ،عدد
األعضاء المنخرطون فييا ،حجم الميزانية الموجية ليا وأيضا حجم االىتمام الذي تحظى بو بالنظر

إلى دورىا .ولقد كانت نشأتيا نتيجة الجتماع عدة عوامل وأحداث تاريخية وتطورات سياسية استمزمت
ظيورىا وىي كالتالي:

 -1التأسيس لميالد الييئة :في عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ()1945

1

إن التاريخ الرسمي إلنشاء الييئة األممية ىو في السادس والعشرون من شير جوان عام ألف
وتسعمائة وخمسة وأربعون ( )1945عمى إثر اجتماع سان فرانسيسكو » « San Franciscoإال أن
ىناك عدة لقاءات تحضيرية ميدت الطريق لبموغ مرحمة النضج وقد كان ذلك أثناء الحرب العالمية

الثانية .وذلك عمى عدة مراحل ىي:
 ميثاق األطمسي والذي انعقد في الرابع عشر من أوت عام ألف وتسعمائة وواحد وأربعون (14.)1941/08/
 مقترح األمم المتحدة في األول من جانفي عام ألف وتسعمائة واثنين وأربعون (.)1942/01/ 01 مؤتمر طيران في الثاني من ديسمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وأربعون (.)1942/12/02 إعالن موسكو في األول من نوفمبر عام ألف وتسعمائة وثالثة وأربعون (.)1943/11/01 مشروع دامبرتون أوكس فيما بين سبتمبر وأكتوبر ألف عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون(.)1944 مؤتمر يالطا في الحادي عشر من فيفري عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون (02/11.)1945

1

-Le petit Larousse, sans auteur,(Paris : librairie larousse, 1986), p.1454.
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كانت كل ىذه المؤتمرات والمقاءات قد جمعت بين القادة السياسيين لدول الحمفاء* في ظل الحرب
العالمية الثانية وقد كان إختيار تواريخ وأماكن ىذه المقاءات ال يتزامن مع تطورات أحداث الحرب
العالمية الثانية.

 -2أسباب وظروف نشأة األمم المتحدة:
إن ىيئة األمم المتحدة قد بنيت عمى أنقاض عصبة األمم ،بحيث أن فشل التجربة األولى لمحفاظ
عمى األمن كان عامال حاسما في بروز منظومة دولية جديدة تستمد قوتيا من خالل العمل عمى

تجاوز القصور الذي أصاب العصبة بحيث أنيا لم تدم أكثر من عقدين من الزمن عام ألف وتسعمائة

وعشرون لغاية عام ألف وتسعمائة وتسعة وثالثون (.)1939 -1920

ميزىا عدم قدرة العصبة عمى تسميط العقوبات عمى الدول التي تنتيك االلتزامات األساسية المحددة

في الميثاق .وعدم القدرة عمى ضبط عممية التسمح وباإلضافة المي انسحاب دول من العصبة كانت
أعضاء فييا ونقصد بذلك الب ارزيل عام ألف وتسعمائة وثالثة وعشرون ( ،)1923اليابان وألمانيا عام

ألف وتسعمائة وثالثة وثالثون ( )1933إيطاليا عام ألف وتسعمائة وسبعة وثالثون( ) 1937وروسيا
عام ألف وتسعمائة وتسعة وثالثون ( )1939وىو تاريخ بداية الحرب العالمية الثانية والنياية الفعمية

والحتمية لعصبة األمم.

وتعد نتائج الحرب العالمية الثانية أىم سبب وراء إنشاء ىيئة األمم المتحدة بحيث ظيرت معضمة

األمن وضرورة إيجاد آلية فاعمة تقوم عمى لم كل الجيود الجماعية لمدول في سبيل الوصول الى ىدف
مشترك عمى الرغم من التداخل في المصالح .

أما السبب الثالث وراء إنشاء الييئة والذي ال يقل أىمية عن سابقيو ىو مستوى الخطر والتيديد
الذي يسيطر عمى العالم بعد التطورات الحاصمة في الترسانة الحربية وامكانية استخدام ىذه األسمحة

النووية في الحروب .وبالتالي العمل عمى الحد من السباق نحو التسمح.

وبالنظر إلى الظروف التي ترتبت ونجمت عن نياية الحرب العالمية الثانية فإن العمل عمى تجنب

قيام حرب عالمية ثالثة أولوية قصوى .فال يمكن تحقيق حالة من االستقرار واألمن والسمم عبر العالم
إال من خالل العمل عمى امتصاص بؤر التوتر وتيذيب سموك الدول من خالل إنشاء كيان دولي

يعنى باألمن.

1

- Dictionnaire d’histoire Universelle, Michel Mourre, (Paris : Editions Universitaires, 1968), p. 1532.
*

 -دول الحلفاء :نقصد بهم كل من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ،برٌطانٌا ،فرنسا ،واالتحاد السوفٌاتً
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 -3المبادئ واألىداف التي بنيت عمييا الييئة األممية:
اتخذ القانون عمى إنشاء ىذه المنظومة الدولية مجموعة من المبادئ السامية التي تنصب جميا في

مجال التعاون بين الدول ونبذ العنف ويمكن تمخيصيا في ما يمي:
أ-

المبادئ:

• مبدأ المساواة في السيادة بين جميع دول األعضاء في الييئة وىذا بغض النظر عن طبيعة تمك
الدولة بحيث تسقط كل االعتبارات المتعمقة بحجم الدولة وتوجييا السياسي واالقتصادي ،نسبة قوتيا

العسكرية وغيرىا ،وعن ىذه السيادة يجب التوضيح ىنا أنيا سيادة مقيدة وليست مطمقة بحيث أنيا
تخضع ألحكام القانون الدولي.

• مبدأ حسن النية في تنفيذ اإللتزامات والتي تعد شرطا أساسيا لالنضمام إلى الييئة والمقصود

باإللتزامات ىنا ىي مجموع تمك اإلجراءات سواء كانت ذات طبيعة قانونية أو صيغة سموكية تتقيد بيا
الدول المنخرطة في الييئة .وقد تم التأكيد عمى ىذا المبدأ بصورة أولى قبل إنشاء األمم المتحدة وكان

ذلة في اتفاقية فيينا عام ألف وتسعمائة وتسعة عشر بالتحديد(.)1919

• مبدأ تسوية المنازعات بين الدول األعضاء بالوسائل السممية ،ويعد ىذا المبدأ الركيزة األساسية التى
*

تقوم عمييا الييئة بحيث أنو ومع إستحالة تشكيل عالم طوباوي

) (Utopiqueتخمو من الخالفات

فإن السبيل األمثل لمحفاظ عمى حالة األمن وتقميص حجم التيديد لحالة اإلستقرار في العالم ىو إنتياج
وسائل سممية لحل الخالفات بين الدول.

• مبدأ إلتزام الدول األعضاء بمساعدة المنظمة في أعماليا وعدم مساعدة الدول التي تخضع لممعاقبة
من قبل المجتمع الدولي .ومن ىنا يمكن أن نستنتج أنو ىنالك إلتزام مزدوج ،األول إيجابي بموجبو تقدم

الدول األعضاء الدعم لممنظمة ،والثاني سمبي بمعنى اإلمتناع عن تقديم المساعدة في وجو الدول التي

فرضت عمييا عقوبات

• مبدأ إحترام الدول غير األعضاء لمبادىء الييئة لغرض حفظ السمم واألمن الدوليين ،فحتى وان لم
تكن دولة معينة منتسبة إلى ىيئة األمم المتحدة ،فيي مطالبة باإللتزام بما تنص بو وعدم خرق قوانينيا
التي تعتبر جزء من القانون الدولي.

*

 الطوباوٌة (Utopie) :مذهب فلسفً إجتماعً إفتراضً ٌقضً بإنشاء وتأسٌس مجتمع ٌخلو من الصراع والخالفات ،فهً فكرة أتى بهاطوماس مور »  ) 4559-4141(« Thomas Moreفٌلسوف إنجلٌزي ،درس القانون ،ثم إمتهن مهنة المحاماة ،بعدها أصبح نائبا فً
البرلمان ،ثم عضوا فً مجلس الملك الخاص وبعدها مستشارا إلنجلترا بٌن عامً ( ،)4599-4592لكن إستقال فً  4299وعارض الملك فً
تنصٌب  Ann Bolynآن بولٌن ،كما عارض الملك هنري  VIIIفً ترأس الكنٌسة اإلنجلٌزٌة  ،فقام بمحاكمته وتم إعدامه فً  ،4295كنتٌجة
ألفكاره ← « Jeans Picq, une Histoire de l’État en Europe ; du Moyen âge à nos jours,(Paris : les presses
» sciences po.2009), p.287.

13

هيئت األيى انًتحدة

انفصم األول

• مبدأ عدم تدخل المنظمة في الشؤون الداخمية لمدول األعضاء بإعتبار أن ىذا المبدأ من بين

المبادىء الراسخة في القانون الدولي.1
ب -األىداف:

ىيئة األمم المتحدة ىي منظمة دولية مكمفة بحماية األجيال المستقبمية من آفات الحرب وليذا السبب

قامت برسم مجموعة أىداف سامية تعمل عمى تحقيقيا ويمكن القول أنيا(األىداف) تتوزع عمى خمسة
محاور أساسية ىي بالصورة اآلتية:
• حفظ السمم واألمن الدوليين ويمكن العمل عمى تحقيق ىذا اليدف والوصول الى تجسيده من
خالل منع قيام األسباب والدوافع التي تيدد حالة االستقرار في العالم والعمل عمى إزالة ىذه

األخيرة إن وجدت  ،ومتى وجدت وأينما وجدت .أي التصرف في الزمان والمكان .

• إنماء العالقات الودية بين األمم وىذا ينتج عمى اساس االحترام والذي يقضي لمشعوب
بحقوق متساوية بغض النظر عن االعتبارات المادية (تقدم اقتصادي ،إمكانيات و
قدرات عسكرية ،إمتالك التكنولوجيا  )...فضال عن االعتبارات في جانب اليوية واإلنتماء إلى الدولة
( اإلختالف الحضاري ،الديني ،المغوي ،االثني.)... ،
• تحقيق التعاون الدولي لحل المشكالت اإلقتصادية واإلجتماعية ،والمقصود بيذا اليدف ىو العمل
عمى إنتياج سموك جماعي لمدول من أجل مواجية المخاطر المحتممة تجاه دولة أو

منطقة ما من

العالم .والعمل عمى التقميص والتخفيض من حدة تمك األزمات بعد حدوثيا وفشل العمل الوقائي ضدىا
وىنا نميز بين نوعين من المخاطر ،مخاطر بشرية ناجمة عن الحروب ،النزاعات ،والصراعات بين
الجماعات البشرية ،أزمة الديون والعجز ،أزمة الديون والعجز واإلفالس لبعض الدول .وىناك مخاطر
طبيعية بيئية بالدرجة األولى كالكوارث الطبيعية ومشكمة األوبئة.
• جعل ىيئة األمم المتحدة مرك از لمتنسيق بين أعمال الدول األعضاء .وىذا يفرض حتمية أن ىناك
كيان دولي يشمل الدول وتمنح لو صالحيات وامتيازات النظر في القضايا الدولية والعمل عمى التنسيق

1

 -جمال عبد الناصر مانع ،التنظيم الدولي ( ،عنابة  :دار العلوم للنشر والتوزٌع ،) 9112 ،ص.419.
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بين جيود ىذه الدول بصفة جماعية وتبني لغة الحوار والمناقشة في سبيل إختيار األسموب األمثل
لمتصرف .
• تدوين القانون الدولي* وتطويره.
المطمب الثاني :الييكل التنظيمي لمييئة.
إن منظمة دولية بحجم ىيئة األمم المتحدة تحتوي عمى مؤسسات تعكس دورىا في السياسة
الدولية وتأثيرىا عمى مسار العالقات الدولية .فحجم مؤسسات أو أجيزة رئيسية مركزية ،ومؤسسات
متخصصة تابعة لألمم المتحدة ومنتشرة عبر العالم .وتتوزع بالصورة التالية:
 -1األجيزة الرئيسية:
تمتمك الييئة ستة ( )6أجيزة تضمن من خالليا ممارسة مختمف نشاطاتيا وتمكنيا من بموغ أىدافيا

المسطرة وىذه األجيزة ىي:

أ  -الجمعية العامة L’Assemblée Générale:
ىي الجياز الرئيسي في الييئة تتكون من كل الدول األعضاء المنتسبة إلييا وكل دولة ممثمة بشخص
واحد وتمتمك صوت وا حد في اإلنتخابات .تقوم أنشطة الجمعية من خالل إجتماع بين رؤساء

الدول أو الحكومات ويسمى ىذا اإلجتماع بالقمة  Le Sommetوالتي تنعقد مرة واحدة سنويا

لكن ىناك من الحاالت الطارئة التي تستدعي عقد دورات إستثنائية وفق ما تستدعيو الظروف

وىذا من أجل التعجيل بحل المشكمة في بدايتيا وعدم إغفاليا ما يولد تفاقما في األوضاع الذي

لو إنعكاسات سمبية عمى أطراف المشكمة وأيضا صعوبة الوصول إلى الحل بأقل األ ض رار،
وتجدر اإلشارة ىنا الى أن الجمعية ال تتبنى سوى توصيات تخمو من أي صفة إل زامية تجاه

أطراف القضية .

ب -مجمس األمن Le conseil de sécurité:
يعد الجياز األساسي في الييئة ويتشكل من خمسة عشر(  )15عضوا ،خمسة أعضاء دائمو

العضوية وىم الواليات المتحدة األمريكية ،المممكة المتحدة (بريطانيا) ،فرنسا ،روسيا (االتحاد
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السوفياتي* سابقا) ،والصين
أما العشرة أعضاء الغير دائمي العضوية فيتم إنتخابيم لمدة سنتين من طرف الجمعية العامة 1ويتم

إنتقائيم تبعا لمتوزيع الجغرافي والسياسي عمى النحو التالي:

خمسة أعضاء تمثل إفريقيا ،الشرق األوسط وآسيا ،عضوين ( )02يمثالن أمريكا الالتينية ،عضو

واحد يمثل أوربا الشرقية وعضوان ( )02يمثالان أوربا الغربية.2

وىذا الجياز ىو الوحيد في المنظمة الذي تعتبر ق ارراتو إلزامية ونافذة تجاه الدول األخرى سواء كانت

أعضاء في الييئة أو دوال غير منتسبة ليا

ج -المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي  :Le conseil economique et socialىو جياز
إستشاري» « Un Organe consultatif

يقوم بإقتراحات لمجمعية العامة في مختمف المشاكل

المرتبطة أساسا بالمجالين اإلقتصادي واإلجتماعي ويتألف من أربعة وخمسون ( )54عضوا .يتم

إنتخابيم لمدة ثالث سنوات من قبل الجمعية العامة . 3وتتخمص مياميم بتسجيل أي الحاالت التي
تستدعي رفعيا الى الجمعية العامة من أجل مناقشتيا ودراستيا من خالل التقارير المختمفة التي تصف

القضايا والمسائل وتحديد مستوى خطورتيا ووضع برنامج زمني لمعالجتيا وفق التقييم الصادر عن
الجمعية العامة .

د  -مجمس الوصايا  : Le conseil de Tutelleتكمن ميمتو األساس ية في العمل

عمى

ضمان تنفيذ مبدأ الوصايا عمى بعض األقاليم أ و البمدان أ ثناء المرحمة اإلنتقالية ،سواءا كانت
تمك الفترة بعد اإلستقالل »  « Postindépendanceأو في مسار عممية اإلنتقال والتحول

الديمقراطي لذلك البمد .

*

 اإلتحاد السوفٌاتً ) :Union des republiques socialistes sovietiques(URSSهً دولة فٌدرالٌة مكونة من  45جمهورٌةإشتراكٌة سوفٌاتٌة وهً  :روسٌا ،أوكرانٌا ،بٌالروسٌا (روسٌا البٌضاء) ،أرمٌنٌا ،أزربٌجان ،جورجٌا ،تركمنستان ،أوزبكستان ،طاجكستان،
9
كازخستان ،كٌرغستان ،إستونٌا  ،لٌتونٌا ،مولدافٌا ،بمجموع مساحة  9921ملٌون كلم نشأ بعد قٌام الثورة البلشفٌة  .4244وسقط بعد نهاٌة
الحرب الباردة .4212و استقلت الجمهورٌات عن المعسكر الشرقً.
1
-Ugo Bertoni, Les institutions internationales, (France : édition groupe Studyrama, 2011), p.33
2
-Pierre Edouard Deldique, Faut-il supprimer L’ONU ?, (France : Hachette littératures, 2003), p.33.
3
eme
-Jean Charpentier, Institutions Internationales, 16 édition, (Paris : Dalloz, 2006), p.56.
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لكن الجدير بالذكر ىو أن ىذا الجياز منعدم النشاط حاليا بسبب إستقالل جميع دول

العالم(بكل تحفظ) والتي كان آخرىا حصول جزر بالوو *Palauالتي وضعت تحت الوصاية لغاية
 1994وىو تاريخ انضماميا الى ىيئة األمم المتحدة.

ه -األمانة العامة  : Le Secretariat des Nations Uniesوتتكون من موظفين دوليين

عمى رأسيم أمينا عاما

**

يعين لمدة خمس سنوات من طرف الجمعية العامة بعد الموافقة عميو من

مجمس األمن ويكمف األمين العام بالميامات الديبموماسية باعتباره موظفا إداريا بالدرجة األولى  ،يعمل

عمى تنبيو الجمعية العامة حول المسائل التي قد تأخذ توجيا خطي ار في المستقبل القريب وحث ىذه

األخيرة في عرض ودراسة القضية ومتابعتيا من أجل تقييم مستوى التيديد الذي تحممو عمى المنطقة
وعمى حالة السمم واألمن الدوليين بشكل عام ،أما عن مقر ىذا الجياز فيو متواجد بنيويورك بالواليات

المتحدة األمريكية كما أن ليا مقران فرعيان في كل من جنيف ،سويس ار وفيينا بالنمسا

1

و -محكمة العدل الدولية (CIJ) Le conseil de Justice***:تأسست سنة ،1946
وتتخصص بتسوية الخالفات بين الدول التى تقبل بكفاءتيا ولدييا ميمة أخرى تتمثل في إعطاء آراء

معينة حول المسائل المختمفة لصالح كل من الجمعية العامة ومجمس األمن .

أما عن أعضائيا فيو خمسة عشر ( )15قاضيا يتم إنتخابيم من طرف الجمعية العامة ويتم

إختيارىم عمى أساس الكفاءة دون اإلعتبار لمجنسية مع العمم أنو من غير المرخص تعيين قاضيين
إثنين من قبل دولة واحدة ،أما عن مقرىا فيو متواجد ب الىاي بيولندا.2

* -جزر بالووا :عبارة عن أرخبيل عن الجزر بمساحة  487م 2يقع في منطقة الباسفيك الغربي بين جزر كارولين وبين الفمبين ،إقميم كان
يخضع إلسبانيا لغاية 1999وىو تاريخ بيعو أللمانيا ،لكن في عام  1920أصبح اإلقميم خاضعا لميابان عن طريق نظام الحماية  ،وشكل
قاعدة بحرية حربية يابانية أثناء الحرب العالمية .لكن بعد 1945إنتقل اإلقميم إلى سيادة الواليات المتحدة األمريكية  ،وطبقت عميو نظام
الوصايا ،إلى غاية (Mourre, Op,cit, p,1568.) .1994

** -منذ إنشاء ىيئة األمم المتحدة في العام ،1945تداولت تسعة ( )09شخصيات عمى رئاسة األمانة العامة وىم كالتالي :

تريفي لي ( Trygve lieالنرويج) بين عامي ( ،)1946-1952داغ ىامرسكولد( Dag hammarskjoldالسويد) بين عامي (-1952
 ،)1961أوشيتوتان ( U Shittu Thantبرمانيا) بين عامي ( ،)1971 -1961كورت فالدايم ( Kurt Wald heimالنمسا ) بين عامي
( ،)1981-1972خافيا بيراز دي كوالر ( Jaier perez de cullarالبيرو) بين عامي ( ،)1991-1982بطرس بطرس غالي (مصر) بين
عامي ( ،)1962-1992كوفي عنان ( Kofi Annanغانا) بين عامي( ،)2006-1997بان كي مون  ( Ban ki Moonالصين ) بين
عامي ( ،)2016 -2006أنطونيو غوييراز  Antonio Gutteiresمنذ عام (.)2017
1
 زاٌد عبد هللا مصباح ،السياسة الدولية بين النظرية والممارسة ،ط( 4طرابلس :دار الرواد،)9119،ص.ص.21224 ،***
 ال ٌجب على القاريء الخلط بٌن محكمة العدل الدولٌة ( )CIJالتً نحن بصدد دراستها ،وبٌن المحكمة الجنائٌة الدولٌة La cour Pénale nternatonale.والتً تأسست إثر معاهدة روما  4221والتً ٌقع مقرها بهولندا ،بحٌث أن هذه األخٌرة تختص فً المسائل المتعلقة
بالجرائم ضد اإلنسانٌة  ،جرائم الحرب واإلبادة.(Bertoni, Op.cit, p.6.).
2
 -مصباح ،مرجع سابق ،ص.24.
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 -2المؤسسات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة:
من أجل ضمان تنفيذ الميام المتعددة لمييئة فإن مجموعة من المؤسسات تم إنشاؤىا بغرض تخفيف

األنشطة الكثيرة لألمم المتحدة من خالل تقسيم ىذه الميام عمى مؤسسات كل منيا متخصصة في

مجال معين تعمل بصفة مستقمة ذاتيا لكن تبقى تابعة لييئة األمم المتحدة وتتمثل ىذه المؤسسات في
ثالثة فئات أساسية
أ -المجان :تعمل تحت تصرف مجمس األمن والمجمس اإلقتصادي واإلجتماعي ،وتتفرع إلى

قسمين أساسيا قسم المجان اإلقميمية ،والقسم اآلخر لمجان الوظيفية وكل منيما تحتوي عمى فروع ييتم
كل فرع بمنطقة ما وبميدان معين .
ب-المنظمات :تنشط تحت تصرف المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي وىي موزعة عبر العالم
يختص كل منيا بقطاع معين مثل الصحة نجد منظمة الصحة العالمية

(Organisation

) ، Mondiale de la Santé OMSمنظمة العمل الدولية (Organisation Mondiale de
) ،Travail OITوغيرىا.1

ج -المعاىدة :تنشأ ىذه المعاىدة المتخصصة في عدة دول لكن تبقى تابعة لتسير الجمعية
العامة لألمم المتحدة وتنشط في عدة تخصصات مثل بحوث التنمية اإلجتماعية  ،بحوث نزع السالح
بحوث الجريمة والعدالة وغيرىا .

وفي سبيل التعرف بصورة أدق إلى مختمف ىذه المؤسسات يمكن الرجوع الى الممحق رقم
واحد(.)01
 -3العضوية في األمم المتحدة:
العضوية تبقى مفتوحة طبقا لنص المادة أربعة ( )04من الميثاق ونممس في صفة العضوية

صنفين إثنين ( )02الصنف األول يشتمل عمى األعضاء األصميين وىي الدول الموقعة عمى الميثاق

المنشىء لمييئة فى عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ()1945م ويبمغ عددىا واحد وخمسين ()51
دولة  ،أما الصنف الثاني فيتعمق باألعضاء المنظمون الحقا حيث بمغ عددىم  192دولة في 2006
(مع إحتساب دول الصنف األول).2

2

-André Lewin, L’ONU : pourquoi faire ?, (France : Gallimard, 2006), pp.102-11.
 -صوفان ،مرجع سابق ،ص.944.
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إال أن ىذا التقسيم بين الدول ليس لو أي أساس قانوني فال يترتب عنو أي إختالف في المحتوى
والواجبات المتعمقة بالعضوية لكن بالمقابل ىنالك مجموعة شروط يجب إستوفاؤىا لضمان اإلنتساب

لمييئة وىي نوعين:

أ -شروط موضوعية :قامت األمم المتحدة بتحديدىا وفق أربعة مؤشرات ىي أن تكون الدولة
محبة لمسالم ،وقد إنتقد كثي ار ىذا المعيار عمى أنو غير دقيق وغير قابل لمقياس واإلختبار بحيث انو
يبقى مجرد إفتراض غير ممموس.

• قبول الدولة اإللتزامات الواردة في الميثاق.
• أن تكون الدولة قادرة عمى تنفيذ تمك اإللتزامات وىذا المعيار أيضا مثير لمجدل بحيث أن
إمكانيات وقدرات الدول ليست متكافئة وتأثير الظروف الداخمية والخارجية ليا متغير ما يخمق حالة
عدم القدرة عمى التنبؤ بمقدار ىذا اإللتزام.

• أن تكون الدولة رابة في تنفيذ إلتزامات الميثاق. 1
يمكن القول أن ىذه الشروط تخمو من صفة المصداقية  ،بحيث ال يمكن قبول أو رفض دولة ما
عمى أساس نيتيا وتصوراتيا وادراكاتيا حول السمم واألمن واىمال تقييميا وفقا لسموكيا .
ب -شروط إجرائية :تكون ىذه الشروط تجاه جيازين في ىيئة األمم المتحدة ونقصد بيا إجراءات
تجاه مجمس األمن حيث يقدم الطمب الى األمين العام عمى أن يتضمن الطمب إعالنا صريحا بقبول

الدولة إللتزامات الميثاق ويقول المجمس بإحالة الطمب الى لجنة قبول األعضاء التى تأسست في
 1946وتتولى ىذه األخيرة دراسة الطمب عمى ضوء المعايير التى جاءت في المادة  04من الميثاق .

إجراءات أمام الجمعية العامة حيث تقوم باحالة الطمب الى المجنة األولى الخاصة بالمسائل

األمنية والسياسية ويتم التصويت كشرط أساسي لمحصول عمى الموافقة والقبول باإلنضمام الى الييئة.2
المطمب الثالث :ميثاق األمم المتحدة.

باعتبار ىيئة األمم المتحدة منظمة دولية تحل صفة الشخصية القانونية فإن ىناك مجموعة

ونصوص قانونية تسير وفقيا وقد جمعت كميا في الميثاق المنشئ ليا.

1

 مانع ،مرجع سابق ،ص.421.2
-نفس المرجع  ،ص.429 .
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 -1التعريف بالميثاق:
أ -لغة :مصدر الفعل وثق ،توثيق ،أي بمعنى تدوين وكتابة.
ب -اصطالحا :فيو يعني ذلك النص القانوني الذى يحدد اإلطار العام وحدود ممارسة النشاط
الموثق والذي يخضع ألحكام قانونية تكسب صفة الشرعية.
ميثاق األمم المتحدة يدعى أيضا بميثاق "سان فرانسيسكو" نسبة التفاقية "سان
فرانسيسكو"»  « San Franciscoالتي بدأت التي بدأت منذ الخامس والعشرين من أفريل عام ألف

وتسعمائة وخمسة وأربعون (  )1945إلى غاية السادس والعشرون من جوان من نفس السنة

( ،)1945وىذا الميثاق ىو حصيمة االجتماع الذي جمع واحد وخمسون دولة ( )51وانتيى بالتوقيع
عن النص من طرف األعضاء المشاركين وقد دخل حيز التنفيذ في الرابع والعشرين من أكتوبر عام

ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون (.)1945
 -2محتوى الميثاق:

يتألف الميثاق من ديباجة مقدمة بصيغة التوجو لمخاطبة شعوب العالم لضرورة حماية األجيال
المستقبمية من آفات الحروب ،والعمل عمى احترام حقوق اإلنسان والمساواة بين الرجل والمرأة والمساواة
بين الدول الكبرى والصغرى.

تقوم بالدعوى الى توحيد القوى والتنسيق بين جميع الدول لبموغ األىداف التي يحمميا ىذا الميثاق بعد

الديباجة يمبي النص القانوني لمميثاق والذي يتضمن مئة واحدى عشر مادة ( )111موزعة عمى تسعة
عشر(  )19فصال ،لكل فصل ميدان يتخصص فيو وىي جاءت بالصيغة التالية وحسب التسمسل

اآلتي:
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جدول رقم ( :)11جدول يمثل توزيع فصول ميثاق األمم المتحدة وموادىا ومحتواىا

رقم الفصل

مواد الفصل

محتوى الفصل

الفصل األول

الفصل الثاني

من  01إلى 02

من 03إلى 06

المبادئ واألىداف

الفصل الثالث

من  07إلى 08

األجيزة

الفصل الرابع

من  09إلى 22

الجمعية العامة

الفصل الخامس

من  23إلى 32

مجمس األمن

الفصل السادس

من  33إلى 38

الحل السممي لمنزاعات

الفصل الثامن

من  52إلى 54

اإلتفاقيات الجيوية

الفصل التاسع

من  55إلى60

التعاون اإلقتصادي واإلجتماعي والدولي

الفصل العاشر

الفصل الحادي عشر

من  61إلى 72

من 73إلى74

المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي

الفصل الثاني عشر

من  75إلى 85

نظام الوصايا الدولي

الفصل الثالث عشر

من 86إلى91

مجمس الوصايا

الفصل الرابع عشر

من  92إلى 96

محكمة العدل الدولية

الفصل السابع

من  39إلى 51

األعضاء

اإلجراءات المعتمدة في حالة تيديد السمم

اإلعالن المتعمق باألقاليم الغير مستقمة

الفصل الخامس عشر

من 97إلى 101

األمانة العامة

الفصل السادس عشر

من  102إلى 105

تدابير مختمفة

الفصل السابع عشر

من  106إلى 107

احتياطات إنتقالية لألمن

الفصل الثامن عشر

من 108إلى 109

التعديالت

الفصل التاسع عشر

من 110إلى111

المصادقة والتوقيع

المصدر:
)Jean François Murracciole، L’ONU et la sécurité collective، (Paris : ellipses، 2006
pp.143-171
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 -3األمن الدولي عبر ميثاق األمم المتحدة:
يعطي الميثاق أىمية بالغة لمسألة األمن الدولي وقد ترجم ذلك في عدة مواد تتوزع عمى ثالثة

فصول أساسية.

أ -الفصل السادس :مبدأ الحل السممي لمنزاعات.
يظير ىذا الفصل مدى أىمية االعتماد عمى الطرق السممية لتسوية النزاعات بين الدول األعضاء في

الييئة وذلك وفق ما نصت عميو المادة الثالثة وثالثون( )33من الميثاق ،كما يتعين عمى مجمس األمن
التقصي في طبيعة الخالف من أجل تحديد ما مدى التيديد الذي يحممو تجاه األمن في العالم .
وفي حال ظيور النتاج باإليجاب يقوم مجمس األمن بانتقاء الوسائل المالئمة لمتسوية حسب ما نصت

عميو المادة الستة والثالثون ( )36من الميثاق  ،واذ لم يتوصل أطراف النزاع لمتسوية فيما بينيا

ستخضع المسألة لمجمس األمن الذي يقوم بالتصرف وفق المادة الستة والثالثون ( )36والتي تيدف
الى تيدئة التوتر والعمل إلرساء حالة السمم واألمن من جديد.
ب -الفصل السابع  :اإلجراءات المعتمدة في حالة تيديد السمم .

ييتم ىذا الفصل عمى إرساء حالة من السمم واألمن الدوليين والتصرف ضد أي تيديد لألمن

وأ ي فعل عدواني يمس باألمن في العالم .فيقوم مجمس األمن بالتحقق من حالة التيديد ويقرر
اإلجراءات الالزمة وفق المادة ( )41و( )42من الميثاق .التي تتضمن إجراءات عدم استخدام القوة

العسكرية واالعتماد عمى المقاطعة االقتصادية وقطع االتصاالت ،واذا لم تجدي ىذه الوسائل نفعا فإن
مجمس األمن يعتبر المجوء الى القوة أكثر من ضروري إلعادة تأسيس « » Rétablirاألمن وذلك من

خالل نشاط عسكري بحت في أبعاده الثالثية :البري ،البحري والجوي.
وتنص المادة ( )43و( )44من الميثاق بوضع الدول غير دول مجمس األمن قواتيا العسكرية

ومساعداتيا األخرى* تحت تصرف مجمس األمن الذي يقوم بتفويض ىيئة أركان عميا يمثميا األعضاء

الدائمون في مجمس األمن حسب ما نصت عميو المادة ( )46و( )47من الميثاق.
او ممثمو األعضاء َ

*

 نقصد بالمساعدات األخرى غٌر القوات العسكرٌة  :كل ما ٌقدم دعما للقوات الدولٌة مثل  :استعمال الموانئ  ،المطارات ،الطرق ،مراكزالتحكم واالتصاالت ،االستخبارات المحلٌة ،أجهزة الرصد وغٌرها.
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أن ىناك حالة إيجاز استخدام القوة عندما يتعمق األمر بالحق في الدفاع عن الذات وذلك
كما َ
اي وقت والطريقة* التي يراىا ضرورية لمحفاظ عمى السمم
بتصرف تمك َ
الدول (أو مجموعة دول) في َ
َ

أقرتو المادة األخيرة من الفصل السابع من الميثاق.
واألمن الدوليين ،وىو األمر الَذي َ
ج -الفصل الثامن :االتفاقيات الجيوية:

ال تقل أىمية ىذا الفصل في عممية احالل السمم واألمن الدوليين عن ما جاء في الفصل السابع بحيث
ضد اي حالة
ان ىناك امكانية
التصرف َ
َانو يمكن اعتباره امتدادا لما جاء في الفصل السابع بحيث َ
َ
المنظمات اإلقميمية بشرط ان تكون أىدافيا متوافقة مع مبادئ واىداف األمم المتَحدة
تيديد لألمن عبر
َ
وفق ما جاء في المادة ( .)52وذلك بتفويض من مجمس األمن ليذه المنظَمات واشرافو عمى النشاط

الرجوع الى مجمس
بحيث ال يمكن
التصرف إلعادة تأسيس األمن في جية او منطقة ما في العالم دون َ
َ
األمن حسب ما ورد في المادة ( )53و( )54من ميثاق األمم المتَحدة.

*

 -غالبا ما تتمثل طرق الدفاع عن النفس بالهجوم المضاد وردع الهجوم وهً طرق ال تخلو من استعمال القوة العسكرٌة
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المبحث الثاني :آليات األمم المتححدة في ترسي األمن الدولي.
تستند األمم المتحدة في تدخالتيا وعممياتيا إلدارة األزمات الدولية عمى عدة مدارس نظرية وقانونية
تتخذ منيا معيا ار لتجسيد محتوى الميثاق المنشىء ليا كما أن تطبيق ىذه العمميات يعتمد عمى عدة

مراحل وخطوات تيدف إلى إرساء السمم واألمن الدوليين.
المطمب األول :المعيار القانوني لألمم المتحدة.

تتخذ األمم المتحدة من القواعد القانونية أسسا تسند أنشطتيا إلييا وىي القواعد والنظريات تشكل مرجعا
أساسيا.
-1العرف الدولي:
يحمل وجيين يتكونان عبر فترتين زمنيتين متعاقبتين ىما المسار االجتماعي ونتيجة ذلك

أن ىذه الظاىرة مزدوجة إجماعيو ًأوال ثم قانونية.
المسار التي تعتبر معيا ار قانونيا .بحيث ً

بالتكون المتعاقب والذي يمتد عبر الزمن ويمكن تصنيفو عمى
يتميز أساسا
أ -المسار االجتماعيً :
ً
أنو سموك أعضاء مجموعة بشرية مقتنعة بضرورة احترام ىذه العادة التي تعتبر ضرورية لمحفاظ عمى

يتميز بالعفوية والتمقائية في تبنيو واالستمرار
الوضع القائم .وبمرور الوقت تصبح ىذه العادات عرفا ً
1
عميو ،سواء عمى المستوى الداخمي ليذه المجتمعات أو عمى المستوى الخارجي والدولي ليا.
ب -القاعدة القانونية:
وقد وصف الباحث جون كومباكو) (Jean Combacauىذه الظاىرة بالصيغة التالية" :يٍ

بمجرد
السر في نجاح ىذا
انقبعدة إنى انقبَوٌ" و ً
التحول من الفكرة المجردة الى قانون ممموس ىو ًأنو و ً
ً
أن يكون ذلك السموك أو النشاط منبثقا من قناعة األفراد ويحظى بااللتزام فإنو يمكن إلباسو صيغة

قانونية.2

édition, (Paris : Dalloz, 2006) , p.332.

eme
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-Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, 8
-Ibid, p.333.
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 -2المدارس القانونية:
عدة تحوالت في الساحة الدولية شكمتيا أساسا
خالل النصف الثاني من القرن العشرين ظيرت ً
ظيور دول حديثة ناتجة من حركة التحررً ،أدى إلى طرح إشكالية ما مدى ارتباط تمك الدول حديثة
النشأة بقواعد العرف الدولي التي وجد قبل قياميا .والتي لم تكن طرفا فاعال في تشكيمو .من ىنا ظير

انقسام في رأي الباحثين الذي ًأدى الى بروز نظريتين كل منيا تمثل مدرسة قانونية.
أ-

المدرسة اإلدارية .L’école Volontariste :
ظيرت ىذه النظرية في نياية القرن الماضي عمى يد الباحثين أمثال (تريبال وأنزيموتي)

) ،(Triepel et Anzilottéبالنسبة ليذه النظرية ال يمكن الوصول الى تشكيل العرف الدولي الذي
يتحول الى القانون الدولي خارج نطاق اإلرادة والرغبة والقناعة الصادرة عن مبادرة موضوع القانون

والذي نقصد بو جماعة األفراد أو المجتمع المحمي .كما ال يمكن فرضو عمى ذلك المجتمع إذا لم يكن

تصوراتيم وادراكاتيم حول طبيعة الظاىرة.
مقبوال وال ً
يعبر عن ً

ويربط أصحاب ىذه النظرية العرف الدولي باإلتفاقية بحيث أنيا تمتمك خصوصية مميزة طبيعة
غير رسمية وتعتمد عمى التوافق واإلجماع .وال تحتوي عمى طابع الشمولية بحيث أن اإلتفاقية ال يمكن
يعبر سموكيا عمى قبول محتوى تمك اإلتفاقية.
أن يعمل بيا إالً بين الدول التي ً
ب-المدرسة الموضوعية:
تأسست ىذه المدرسة عمى أمثال الباحث سال.ج ) .(G.Scelleم.بوركين)(M.Bourquin

وفيشمر ) .(Ch. Visscherوالذين شكموا دو ار ىاما في صياغة القانون الدولي في فترة ما بين
الحربين العالميتين.
بالنسبة ليذه المدرسة فإن العرف الدولي ىو تمقائي وال يحتاج الى النظر الى موافقة الدولة عميو

بحيث أنو تصور سوسيولوجي بالدرجة االولى .والعرف الدولي ما ىو إال تعبير عن ضرورة اجتماعية

وأيضا يصر "سال  "G.Scelleأن كل فعل مشكل لمعرف الدولي ىو مستقل ومنعزل عن األفعال
األخرى والذي بالنتيجة ال يترك أي أثر لإلتفاق سواء كان ضمنيا أو قصديا.

في ىذه النظرية وبخالف المدرسة السابقة فإن شمولية العرف الدولي قد تكون ناتجة عن قناعة
وليس عن توافق كل األطراف بحيث أنيا تستدعي فقط أغمبية أعضاء المجتمع الدولي وليس كل

األعضاء .ىذا ما يجعميا قابمة لمفرض عمى كل الدول بغض النظر عن إقتناعيا وعن محتوى العرف
25
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والدول الغير مساىمة في بناء وتشكيل نص العرف الدولي إن الفرق الجوىري بين المدرستين يكمن في
أن المدرسة اإلدارية تفسر العرف الدولي بالمعادلة التالية تبعية العرف لإلدارة الدولية بينما المدرسة

الموضوعية تقر بضرورة إلحاق إدارة الدول بالعرف الدولي. 1
-3اإلتفاقيات الدولية:

تشكل اإلتفاقية الدولية أحد أىم الركائز األساسية التي تستند إلييا العالقات الدولية والسبب وراء
ذلك يكمن في أن اإلتفاقية ىي الشكل القانوني األكثر تكميفا مع خاصية الفوضى التي تطبع النظام

الدولي ،بحيث أن اإلتفاقية تعبر في آن واحد عن اإللتزام الفردي لمدولة (من خالل وثيقة تعيد فردي

يضمن إلتزاميا بالمعاىدة ) ،وعن إلتقاء وتوافق إدارة عدة دول في تحرير نص القانون الذي ييدف إلى
وضع مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة وفي األخير ىذا ما يسمح ب خمق عالقات قانونية

إرغامية بين الدول السيادية.

أ -خصائص اإلتفاقية الدولية :يمكن تمخيصيا في ثالث نقاط أساسية:
• وجود موضوعين في القانون الدولي عمى األقل :نقصد بموضوع القانون الشخص المعنوي الذي
يمتمك القدرة عمى إنتاج القانون الدولي وكل الدول تممك القدرة .والمادة السادسة من إتفاقية فيينا 1969
تؤكد ذلك في  " :كل دولة ليا الحق في إبرام معاىدات" « Tout Etat a la capacité de

»  conclure des traitésوالمنظمات الدولية تممك ىذه الصالحية أيضا.

• االتفاقية وثيقة مكتوبة :إن كتابة نص االتفاقية ىو أىم المعايير التي تتميز بيا .وكتابة ىذا النص
ىو تحصيل حاصل لممفاوضات بين الدول حول طريقة صياغة محتوى وىدف اإلتفاقية ،المعاىدة

الدولية .

• اإلتفاقية الدولية تجمع بين الحقوق والواجبات.
بإعتبار أنيا تعبر عن إرادة الدول فإن غايتيا ىو إنتاج أثر قانوني يضمن توليد مجموعة من

الحقوق لمدول .وأيضا يحتم عمييا واجب تنفيذ محتوى تمك اإلتفاقية والسير عمى تنفيدىا واإللتزام بيا.2
ب -تصنيف اإلتفاقيات الدولية:

ىناك معياريين أساسيين يوظفان في عممية التصنيف بين االتفاقيات الدولية وىما المعيار الشكمي
والمعيار الوظيفي.
-Dupuy, Op.cit, pp.434-435.
-Philippe Blachèr, Droit des relations Internationales, (Paris : Editions du juris -classeur, 2004),pp.9-10.
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• المعيار الشكمي :والذي يستخدم لمتمييز بين اإلتفاقيات من حيث الطريقة التي تم اإلعتماد عمييا
في إنتاجيا وعميو يمكن إيجاد نمطين :إتفاقيات ثنائية األطراف واتفاقيات متعددة األطراف .األولى
يمكن اعتبارىا بمثابة وسيمة تجمع بين إرادتين مختمفتين لدولتين .أما الثانية فيي ترسم قواعد لضبط

تفسر التعقيد في النظام القانوني ليذه اإلتفاقيات .مثال :اتفاقية
سموك الدول وىذه الطبيعة الشمولية ً
 17جويمية  1998لتأسيس محكمة الجنايات الدولية الذي يتطمًب وجود  60عضو مصادق (دولة)
إلعتماد تمك اإلتفاقية وتفعيميا.

•المعيار الوظيفي :ييتم ىذا المعيار بمحتوى اإلتفاقية .و يميز بين نمطين أساسيين ،إتفاقيات ذات
طابع إنساني والتي تيدف إلى حماية األفراد .ومبدئيا فإن ىذا النمط يستفيد من نظام قانوني خاص
بو.

إتفاقيات دولية غير إنسانية ونقصد بيا تمك اإلتفاقيات التي تيتم بالميادين المختمفة التي تضبط
العالقات الدولية مثل ( إتفاقيات تجارية ،إقتصادية.)...،

1

المطمب الثاني :اجراءات األمم المتحدة لتحقيق السمم واألمن الدوليين.
تتخذ عمميات األمم المتحدة منحنى تصاعدي بمعنى آخر ىذه العمميات تشكل مستويات متعاقبة

يتم اإلستعانة بأدناىا وصوال الى أعالىا في حال فشل اإلجراءات السابقة التي تم إتخاذىا لموصول الى

حل لألزمة ويمكن تقسيميا الى أربعة مستويات:
-1

صنع السالم :mission de consolidation de la paix

ىو ىدف يتطمب إنجازه اإلستعانة بالوسائل السممية والمساعي الحميدة لتحقيق األمن الدولي وتعتمد

عمى عدة عناصر وىي:

أ-المفاوضات : Les Négociationsونقصد بيا تمك العممية التفاوضية والتي تتضمن كل
الجيود السممية التي يقوم بيا أطراف األزمة لمناقشة أوجو الخالف بينيما وذلك بيدف التمكن من إدارة
وحل تمك األزمة بشكل توافقي يضمن خروج الطرفين بنتيجة متعادلة نسبيا يقوم خالليا كل طرف
بالتنازل عن جزء من مطالبو في سبيل تحقيق التوافق .وقد تكون النتائج متباعدة نسبيا وىذا أىم معيار

لتقسيم درجة نجاح المفاوضات .فيمكن عدة نتائج لمطرفين ،إما رابح/رابح أو رابح/خاسر أو

خاسر/خاسر.

2

- Blachèr, op.cit, p.11.
2
 -زٌاد الصمادي" ،حل النزاعات"؛ برنامج دراسات السالم الدولي( ،جامعة السالم التابعة لألمم المتحدة ،)9141/9112 ،ص.24
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وتعتمد عممية التفاوض عمى مجموعة خطوات:
• التحضير لممفاوضات :تتضمن ىذه الخطوة تحديد األىداف المنتظرة من المفاوضات وذلك
بدراسة كل اإلحتماالت بحيث ىناك ىدف أعمى وىو الذي يحقق كل ما يسعى إليو الطرف في

المفاوضات .وىدف أدنى وىو الذي يضمن الحصول عمى أقل نسبة من النتائج التي يسعى الطرف
لبموغيا.و اليدف المحتمل والذي يعكس العقالنية في الغاية التي يطمح إلييا أطراف المفاوضات.
• عرض ومناقشة المشكمة في ىذه الخطوة يسعى كل طرف الى تقديم تصوره عن الوضع واألخذ

بعين اإلعتبار الظروف المحيطة باألزمة مثل اإلنصاط إلى الطرف اآلخر وتحميل وتقسيم نظرتو

لممشكمة.

• إقتراح الحمول من خالل طرح المشكمة ودراستيا  ،تظير في األفق مجموعة من الحمول المحتممة

لممشكمة ويقوم كل طرف باإلقتراح.

• التفاوض حول تبني الحل األمثل وفي ىذه الخطوة تتم عممية التفاوض لتمرير أنسب وأفضل
الحمول المقترحة من الجانبين
• الوصول الى إتفاق :في ىذه المرحمة يتم تبني اإلتفاق انيائي بين األطراف ويتم العمل عمى
تجسيده عمى الميدان.
ج-

الوساطة  :La médiationىو الجيد الذي بو طرف ثالث مستقل عن أطراف األزمة ويتسم

بالحيادية ويعمل لمساعدة األطراف لموصول الى التسوية وذلك من خالل لعب دور محوري في العممية
اذ يقوم بتوسط الطرفين المتنازعين وينظم لقاءا وجيا لوجو بينيما ويقوم ىذا الطرف الوسيط بالتدخل

مباشرة في طرح صمب المشكمة ،وكثي ار ما تم ىذا بين الدول مثمما قام بو الرئيس األمريكي «Jimmy
»  Carterأثناء المفاوضات بين مصر واسرائيل في كامب دافيد عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون

( )1978أو الرئيس األمريكي بيل كمينتون في قمة كامب دافيد عام ألفين بين إسرائيل وفمسطين ،
وفي أحيان أخر فإن الطرف الثالث يتمثل في األمم المتحدة والتي األمين العام األممي إلختيار

الشخصيات التي تتولى الوساطة األممية ،ىذا بعد ظيور المخاطر األمنية عمى شخصية األمين
العام.*1

*

 فً  42أوت  9119تم إغتٌال المبعوث األممً"سٌرجٌو فٌرو دو مٌلو  "Sergio veiro de Melloبعد تفجٌر مقر األمم المتحدة ببغداد.-Blacher, Op.cit, p.119.
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د -التحكيم  :L’arbitrationتعد إتفاقية الىاي عام « La Haye » 1907انًرجع األول نعًهيت
انتحكيى في انقبَوٌ اندوني .وتعًم يحكًت انعدل اندونيت »  « CIJنتطبيق يب يُص عهيه انقبَوٌ
اندوني ،وهذا بإحتراو يبدأيٍ أسبسييٍ:
• قبول الطرفين بالتحكيم  :Le compromis d’arbitrageلكي تباشر عممية ا لتحكيم الدولي البد

من قبول طرفا النزاع بالمثول أمام الييئة الدولية التي تقوم بعممية المقاضاة "محكمة العدل الدولية "،
وىذا بعد ضمان تأسيس إتفاقية بين الطرفين تقضي باإلمتثال لمتحكيم مع مراعاة اإلعالن عن أسماء

الحكام قواعد المحكمة ،ومعرفة الطرفين لطبيعة القواعد المختارة لمفصل في النزاع.

•حرية إختيار الحكام  :لألطراف الحرية في إختيار تشكيمة األعضاء المكمفين بتسوية النزاع وىذا

المبدأ ىو الخاصية التي تميز التحكيم الدولي عن المجوء الى المقاضاة الدولية

1

وتجدر اإلشارة إلى

طبيعة األطراف  ،فيذة األخيرة قد تكون إما دوال أو تكون بين دولة ما وبين منظمة دولية  ،أو مؤسسة

أو شركة (إقتصادية ،أمنية.) ...،
ه-

التسوية القضائية :تتم ىذه العممية عن طريق إبالغ طرف عن طرف لدى محكمة العدل

الدولية ورفع القضية إلييا من أجل التحقيق فييا ،وكذلك تطبيق ما ينص عميو القانون الدولي من
عقوبات وغرامات .

2

• التعويض :ويتمثل في دفع طرف النزاع لمطرف اآلخر مبمغ من المال يوجد كتعويض عن األضرار

التي لحقت بالطرف المتأثر ،لكن تبقى ىناك إشكالية تقنية تتمثل في طريقة تقييم األضرار.

• تصميح األضرار :في ىذه الحالة يقوم الطرف صاحب الفعل غير القانوني بالفعل عمى إعادة
الوضعية التي كانت عميو قبل حالة العدوان.

• االعتذار واالعتراف :نقصد بيا البيان الرسمي الذي من خاللو تقوم الدولة باإلعتراف بمسؤوليتيا في

ممارسة نشاط غير قانوني* تجاه طرف معين  ،وىذا يكون في حالة اإلعتداء األخالقي عمى طرف
إعتذار.3
ا
ثاني ،ويتضمن البيان بروتكوال رسميا يدون

- Blachère, Op.cit., pp.126-128.

2

1

 الصمادي ،مرجع سابق ،ص.24*
 أفضل مثال على هذه الحالة هو قضٌة رٌنبو وار»  « Rainbow Warriorفً 4215بعد أ ،هاجمت المخابرات الفرنسٌة سفٌنة تابعةللمنظمة غٌر الحكومة غرٌن بٌس »  « Green peaceفً المجال البحري لنٌوزٌالندا.
3
-Blachère, Op,cit , pp 107-109.
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حفظ السالم: mission de maintien de la paix

تتطمب عمميات حفظ السالم غالبا إستخدام القوة العسكرية لفرض النظام واعادة األمن إلى أماكن
النزاعات ،وتستمزم ىذة العمميات الموافقة من طرف حكومات الدول المعنية باألزمة إضافة إلى مشاركة
جنود حفظ السالم في العديد من األنشطة التي تشتمل عمى :
-

إنشاء مناطق منزوعة السالح ومراقبتيا.

-

مراقبة عمميات نزع السالح والحفاظ عمى النظام في المناطق المدنية.

-

مراقبة اإلنتخابات وتقديم المساعدات اإلنسانية.

ومنذ عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ( )1988وتضاعفت عمميات األمم المتحدة في حفظ

السالم ،والقرار األممي رقم ستمائة وسبعة وثمانون ( )687المتبني في الثالث من أفريل عام ألف
وتسعمائة وواحد وتسعون ( )1991أثناء حرب الخميج عمد إلى إنشاء وتأسيس عممية ميونيخ

« »  Monuikالتي تعتبر إجراءا عير مألوف ،فوفق الفترة الخامسة لمقرار تم اإلقرار بعممية مراقبة
منطقة منزوعة السالح تقع بين العراق والكويت تم اإلتفاق عمييا بين البمدين منذ ألف وتسعماة وثالثة

وستون(.)1963

كما أن عمميات حفظ السمم قد تكون في مناطق محددة داخل الدولة الواحدة ،وىذا ما حصل في

البوسنة واليرسك أين تم االعتماد عمى ىذا الحل ألول مرة وفق ما جاء في القرار األممي رقم ثمانمائة
وتسعة عشر ( )819عام ألف وتسعمائة وثالثة وتسعون ( )1993حيث طالب مجمس األمن كل

األط ارف المتنازعة بخمق منطقة آمنة ال أي ىجمات عسكرية من أي طرف ثم دعم القرار األول بقار

ثاني رقم ثمانمائة وأربعة وعشرون ( )824عام ألف وتسعمائة وثالثة وتسعون ( )1993يقضي بتراجع

وانسحاب كل القوات المسمحة لألطراف المتنازعة عن المنطقة التي حددىا مجمس األمن

1

ال يمكن إىمال البعد اإلنساني في عمميات حفظ السمم فغالبا ما يكون اليدف األول من العممية
األولى ىو حماية العمميات اإلنسانية (ضمان وصول اإلسعافات إلى الضحايا )،و قد ال تكمل ىذه
العممية بالنجاح مثمما ىو الحال في روندا أين واجيت كارثة إنسانية .

2

1

- Yves Petit, Droit international du maintien de la paix, (Paris : libraire générale des droits et de la
Jurisprudence « L.G.D.J », 2000), pp.59-61.
2
-Ibid, p.62.
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 -3فرض السمم : Opération d’imposition de la paix
تحمل األجندة المتعمقة بالسمم مجموعة من المميزات من حيث آلياتيا ويمكن تناول عممية فرض السمم

من الطرح الفرنسي بحيث أنيا تعتبر ىذه العممية مرتكزة عمى ثالث فئات متعاقبة تؤدي إلى عممية

فرض السمم ،الفئة األولى ىي صنع السالم وىي عممية تستند إلى الفصل السادس( )06من الميثاق
األممي والذي ييدف إلى تحقيق السمم عن طريق توافق األطراف المتنازعة عمى تسوية الخالف بشكل

سممي ،والفئة الثانية ىي إصالح السمم وىي عممية تستند إلى الفصل السابع( )07من الميثاق األممي
حيث يتم حماية المدنيين في الدولة الضحية من كل أنواع العدوان  ،أما الفئة الثالثة فيي تقضي

بفرض السمم وىي عممية نابعة أيضا عن الفصل السابع لكن مع استعمال القوة ضد الطرف المعتدي .

لكن المناخ الدولي الجديد الذي برز بعد ألف وتسعمائة وتسعون ( )1990أعطى لمجمس األمن

المبادرة بعدة عمميات لصنع السمم وأخرى لحفظ السمم ،ووصل إلى حد خمق عمميات مختمطة تجمع
بين األولى والثانية وتعتبر بمثابة الجيل الثالث لمعمميات حيث تجمع بين الفصل السادس والفصل

السابع .

حسب ما يؤكده الباحث » ب–ستيرن « B.Sternوالمؤكد ىو أن ليذه العممية الحديثة عدة

صعوبات تحد من مستوى فعاليتيا وأىميا.

إن مجمس األمن يتبنى ق اررات كثيرة في مدة زمنية ضئيمة ما يجعل القوات في الميدان تتحول الى

تنفيذ الق اررات األخيرة قبل إتمام تطبيق الق اررات األولى والوصول إلى نتائجيا وتقسيميا

إن ىذه العمميات تتعارض مع عمميات تتعارض مع عممية صنع السالم في ثالث مبادىء اساسية

ليذه األخيرة وىي موافقة األطراف عمى العممية الشمولية (عدم اإلىتمام بمنطقة معينة في الدولة
واىمال المناطق األخرى) وعدم إستخدام القوة وأفضل مثال يوضح ىذا الفشل والعجز ىو ما لوحظ في

حالة البوسنة واليرسك.

التكمفة الكبيرة ليذه العمميات عمى عكس عمميات صنع السمم فإن عممية فرض السمم تتطمب تمويال

كبير لمعتاد الحربي الذي تعتمد عميو.
ا

 -4عممية بناء السمم : mission de construction de la paix
تعتبر اإلصالحات التي تخضع ليا الدولة والتي تقوم بيا منظمة األمم المتحدة من خالل عمميات

السالم الجيل الثاني لمميمات األممية بعدما كانت تقتصر فقط عمى النشاطات العسكرية مثل وقف
31
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إطالق النار فإن ىذا التطور الممموس في عمميات التدخل تشمل التركيز أكثر عمى الميمات ذات
الطابع المدني ،والذي يدعى بعممية بناء السمم بحيث يتم بناء ىياكل سياسية وادارية جديدة ،ألن تمك
القديمة غالبا ما تكون مدمرة بعد نياية الصراع الداخمي بين األطراف في الدولة

إحدى أولى األنشطة التي تقوم عمييا عممية السالم ىي اإلنتخابات بحيث أن ىذا الدعم اإلنتخابي

يتبعو دعم دستوري واداري وىو ما يعطي لمدولة الوسائل القانونية الضرورية التي تسمح ليا بتسيير
أنشطتيا وفقا لمشرعية  ،ويمثل إعادة تأسيس الدولة عمى أسس ديمقراطية والسبيل إلعادة إصالح

الدولة من خالل مؤسساتيا الجديدة التي تنظم لعودة الالجئين واعادة إدماجيم داخل النسيج اإلجتماعي

وذلك بتوفير الشروط اإلقتصادية الالزمة :و تعد عممية بناء السالم التي قامت بيا األمم المتحدة في
كامبوديا في عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ( )1991إحدى أولى الميمات ليا ولذلك وفق القرار

رقم سبعمائة وثمانية عشر ( )718عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ( )1991لمجمس األمن إلنياء
األزمة ثم القرار رقم سبعمائة وخمسة وأربعون( )745عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعون (1992م)

الصادر عن مجمس األمن والذي يتضمن إرسال إثنين وعشرون ( )22ألف فرد كخطوة أولى تقوم

بضمان إعادة ىيكمة واصالح عدة ميادين أىميا اإلدارة المدنية ،حقوق اإلنسان ،الشرطة المدنية تنظيم

ومراقبة اإلنتخابات ،التواجد العسكري لضمان األمن ،إعادة الالجئين واصالح المنشئات المتضررة من

النزاع .

1

المطمب الثالث :نفاذية ق اررات مجمس األمن.
لقد أوكمت الميمة الرئيسية لييئة األمم المتحدة إلى مجمس األمن وذلك وفق ما جاء في الفصل
السابع ( )07من الميثاق المنشىء لمييئة في عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون ( ،)1945ويتفرد
مجمس األمن بعدة إمتيازات مقارنة باألجيزة األخرى في الييئة ،وتتمثل ىذه السمطات في:
-1

اإلستقاللية في إتخاذ الق اررات : L’independence décisionnelle
بإعتبار مجمس األمن أىم جياز في األمم المتحدة فإن كل الق اررات الصادرة عنو تحمل صفة

الييئة ،بمعنى آخرفإن مجمس األمن يتصرف بإسم الييئة ككل وليس باسم أعضائو وىذاما تنص عمية
المادة الرابعة والعشرون ( )24من الميثاق ،وىناك من الباحثين من يحممون ىذا المعيار تحت زاوية

النظرية العضوية »  « Théorie Organicisteالمؤسسة من طرف المختص في الدسترة كالري
مالبرغ » « Carré Malbergترتكز ىذه النظرية عمى فكرة أن الجماعة ال يمكن أن تصل إلى تحقيق
-Petit, Op.cit, pp.65-67.
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أىدافيا إال من خالل تفويض جياز مؤىل قانونيا لمعمل عمى تمبية تمك المساعي ،بحيث أن ليذا
الجياز سمطة خمق وفرض ق ارره عمى اإلدارة المشتركة ،وبدون ىذا الجياز فإن الجماعة تقع في
وضعية اإلختالفات ،والتردد وال تستطيع توحيد وجيات النظر المختمفة لألعضاء من أجل تبني قرار

موحد ،ومن خالل ىذه الفكرة فإن المجتمع الدولي يتبنى نفس المبدأ فمجمس األمن ىو الذي يمثل
مجموعة الدول ويفرض النظام ألن الدول موافقة عمى ذلك المبدأ بمجرد المصادقة عمى ميثاق األمم

المتحدة.

مبدأ االستثناء في المساواة بين الدول.
إن مجمس األمن يتكون من فئتين من األعضاء (دائمين وغير دائمين) وبحسب ميثاق األمم

المتحدة فإن مبدأ عدم المساواة ىو الذي يضمن الفعالية في النظام العام لمييئة الميثاق يكرس مبدأ
تفوق الدول الخمسة ( )05عمى الدول األخرى من خالل اإلعتراف بمبدأ اإلعتراض "حق الفيتو" وىذا

مبرر بالتفوق العسكري والسياسي ليذه الدول في الساحة الدولية ،بحيث ليا القدرة عمى تنفيذ وتحمل
مسؤوليات أكبر من الدول األخرى في مجال الحفاظ عمى والسمم واألمن الدوليين .

1

ومن خالل ىذا اإلطار يمكن لمجمس األمن التصرف بإستقاللية تامة وتبرير سموكو وتحصين ق ارراتو

المتعمقة بالشأن الدولي والتي تنصب في مجال العمل عمى المحافظة عمى السمم واألمن الدولي .
-2تحديد ىوية منفذي الق اررات :Les agents de l’execution

ال تقل ىذه السمطة عن السمطة األولى ( اإلستقاللية ) بحيث أن لمجمس األمن صالحية وامتياز

يؤىمو إلختيار وانتقاء أعوان تنفيذ الق اررات التي يمخص إلييا المجمس وىذا يرتبط بصورة أساسية
بالشكل الذي يراه مجمس األمن مناسبا وفعاال.

يعتمد مجمس األمن عمى المادة واحد وأربعون ( )41من الميثاق إلستدعاء الدول األعضاء في ىيئة
األمم المتحدة لتطبيق اإلجراءات الالزمة والتي يممييا مجمس األمن ،ويمكنو أيضا تحديد حجم القوة

المستعممة وكذا مداىا  ،وفق نفس المبدأ فإن لمجمس األمن حرية إختيارعدد الدول األعضاء الالزمة
لتنفيذ القرار فقد تكون الدعوة موجية الى جميع الدول كما يمكن أن يختص البعض منيا وىذا ما
يسمى بتفريد الدعوة وىذا وفق ما تقتضيو الظروف وىو نوعان :

1

- Nathalie Thomé , les pouvoirs du conseil de sécurité au regard de la pratique récente du chapitre VII de
la charte des Nations unis, (France, Presses Universitaires d’Aix Marseille, 9115), pp211,122
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• تفريد إيجابي  : Individualisation Positiveويكون ذلك في حالة إنتقاء مجمس األمن
لبعض من الدول فقط لعممية تنفيذ تمك اإلجرءات والمتمثمة في إثارة القضية ،دعم الجيود والمساعي

فييا وفي بعض األحيان العمل عمى تدويل تمك القضية وأفضل مثال عمى ذلك ىو قضية روديسيا

* Rhodesieوفق القرار مئتان وواحد وعشرون ( )221عام ألف وتسعمائة وستة وستون ()1966
لمجمس األمن.

1

• تفريد سمبي  : Individualisation négativeوفي ىذه الحالة تكون اإلجراءات عكس األولى

بحيث يتم إعفاء بعض الدول من تنفيذ وتطبيق ق اررات مجمس األمن حول قضية ما لكن اإلشكالية
تكمن في كيفية تبرير إعفاء بعض الدول من تنفيذ ىذه الق اررات في حين أن ىناك دوال أخرى في نفس

الوقت تفرض عمييا عممية تطبيق الق اررات الصادرة عن مجمس األمن؟
 -3سمطة اإلخضاع : Le Pouvoir de Soumission
بإستطاعة مجمس األمن إخضاع الييئة لإللتزام بق ارراتو وذلك نظ ار إلمتالكو القدرة واإلمكانية

إلعطاء الصفة القانونية لكل ما يصدر عنو ،وتكون ىذه السمطة موجية إلى عدة فئات .
أ -الدول غير األعضاء في األمم المتحدة :

بالرغم من أن جميع دول العالم أصبحت تحت لواء األمم المتحدة  ،بعد انضمام سويس ار إلييا  ،فإن
الفقرة السادسة ( )06من المادة الثانية ( )02من الميثاق األممي تعمن أن المنظمة تحرص عمى أن
تتصرف الدول غير األعضاء في األمم المتحدة بالشكل الذي يتماشى مع مبادئيا التي تعد ضرورية

لمحفاظ عمى األمن والسمم الدوليين .

2

ب -المنظمات اإلقميمية :Les Organisations Régionales
بموجب المادة الثالثة والخمسون ( )53من الميثاق األممي فإن العالقة بين مجمس األمن وبين

الييئات اإلقميمية ىي عالقة ىرمية وتبعية ،وقد تكون ذات أثر إرغامي ليذه الييئات اإلقميمية ،غير
أن مجمس األمن ال يستطيع تطبيق ىذا الميكانيزم بشكل صريح مما أدى إلى نشوء عالقة بالمنطق

التعاوني ،والشراكة أكثر من الييمنة والسيطرة ،وذلك في حدود ما جاء في الميثاق األممي  .وقد إعتمد
*

 رودٌسٌا كانت تحت اإلدارة البرٌطانٌة  ،لكن وبعد اإلضطرابات بٌن الطرفٌن قامت برٌطانٌا بعدة إجراءات تصعٌدٌة لكن فً األخٌرإضطرت إلعالن اإلستقالل لهذا اإلقلٌم ،لكن فً المقابل قام مجلس األمن بدعوة جمٌع دول األعضاء فً األمم المتحدة لإلمتناع عن أي نشاط
ٌمكن أن ٌساعد وٌدعم النظام غٌر الشرعً فً ذلك اإلقلٌم ،ونقصد باإلمتناع التزوٌد باألسلحة  ،العتاد الحربً ،قطع العالقات اإلقتصادٌة
وفرض الحصار على البترول  ،وقام مجلس األمن بتعٌٌن كل من برٌطانٌا والبرتغال لتنفٌذ هذه المهمة .
1
-Thomé, Op.cit, pp, 202, 205.
2
-Ibid, p. 235.
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مجمس األمن عمى مبدأ نقل الصالحيات ليذه المنظمات في حدود إمكانياتيا وحجم مسؤولياتيا .مثل

ما ىو الحال لمنظمة الحمف األطمسيL’OTAN* .1

ج -المنظمات الدولية :Les Organisations Internationales
تخضع ىذه المنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة لسمطة مجمس األمن  ،وباعتبارىا أعضاء في
عائمة األمن المتحدة  ،فحسب قواعد القانون الدولي العام فإن امتثال ىذه المنظمات الفرعية لألمم

المتحدة لق اررات مجمس األمن ال تتم إال من خالل مبدأ اإلجماع  ،في إطار إتفاقبات التعاون مع
المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي  ،وفق ما تبينو المادة الثالثة والستون ( )63من ميثاق األمم المتحدة
2مثل منظمة التغذية العالمية » . « FAO

وتتمخص أىم أنشطة مجمس األمن والسمم الدوليين وىذا وفق مبادىء وأىداف األمم المتحدة
• التحقيق في كل خالف أو موقف من شأنو أن يولد نزاع بين الدول .
• تحديد وسائل التسوية لمخالفات .

• التحقق من وجود أي تيديد لألمن أو أي نشاط عدواني وتحديد اإلجراءات الواجب إتخاذىا .

• دعوة الدول األعضاء إلى تنفيذ العقوبات اإلقتصادية وغيرىا من اإلجراءات التي ال تعتمد عمى القوة

العسكرية تجاه الطرف المعتدي .

• إتخاذ إجراءات ذات طابع عسكري ضد الدولة المعتدية في حال فشل الطرق السممية لحل القضية

• التوصية بقبول أعضاء جدد وتحديد الشروط التي من خالليا يمكن لمدولة أن تصبح منخرطة في
محكمة العدل الدولية

• توصية الجمعية العامة في تعيين األمين العام وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية .

3

الربع :الجمعية العامة والديبموماسية الوقائية :
المطمب ا
-1

مفيوم الديبموماسية الوقائية :

يمكن إعتبارىا آلية تعمل عمى تجنب ظيور خالفات بين أطراف معينة ،وتمنع أي خالف من أن
يتحول إلى نزاع مفتوح ،واذ وقع ىذا النزاع فعميا فإنيا تعمل عمى أال يتوسع مداه.

*

 منظمة حلف الشمال األطلسً Organisation du Traité de l’Atlantique du Nordتاسس فً عام  4212إثر معاهدة بروكسلوهو ٌضم  91دولة مقره فً بلجٌكا  .أنشأ بهدف مواجهة الخطر الشٌوعً.(Mourre, Op.cit, p.1532.)←.
1
- Thomé, Op.cit, p. 236.
2
-Ibid, p. 238.
3
-Pierre Edouard Deldique, Faut-il Supprimer l’ONU, (paris : Hachette littératures, 2003),P.34.
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"La diplomatie préventive a pour objet d’éviter que les différends ne surgissent entre les
parties, d’empêcher qu’un différend existant ne se transforme pas en conflit ouvert, et si
un conflit éclate faire en sorte qu’il s’étend le moins possible." 1

يظير ىذا التعريف أن نشاط األمم المتحدة يتزامن مع مراحل تطور األزمة بحيث أنيا تترصد أي
خالف بين طرفين من المحتمل أن يتحول إلى نزاع أو حرب ،تكمن ميمتيا األساسية في العمل عمى

تسوية الخالف في مراحمو األولى وىذا الدور تقوم بو الجمعية العامة من خالل اإلبالغ عن الخالف

وتدويل المسألة وايصال الممف إلى مجمس األمن  ،ويقوم المبعوث األممي ببذل كل المساعي الحميدة
في عممية الوساطة بين األطراف إلنياء وتسوية الخالف .
-2

فواعل الديبموماسية الوقائية :

يتعين القيام بميمة تسوية الخالفات باستعمال وسائل ديبموماسية ويتخصص في ذلك شخصيات

دولية تمثل األمم المتحدة في ميمتيا من أجل الحفاظ عمى السمم واألمن الدوليين .
أ-

المبعوث األممي :وقد يختمف إنتماء ىذا المبعوث التابع لألمم المتحدة فقد يكون األمين العام

لألمم المتحدة أو أحد أعضاء جياز األمانة العامة لألمم المتحدة مثل نائب األمين العام أو غيره من

طاقم ىذا الجياز.

ب-

إمتيازات المبعوث األممي :يتمتع المبعوث في األمم المتحدة ب ما يدعى بالحصانة

الديبموماسية " " La protection diplomatiqueويظير دلك في عدة مستويات سواء من الجانب
الشخصي أو الجانب المادي .

• عدم التعرض لمشخص صاحب الميمة الديبموماسية  :بحيث أنو ال يمكن إخضاعو ألي شكل من
أشكال التوقيف أو اإلعتقال والدولة المضيفة تعاممو بكل إحترام وتأخذ كامل اإلحتياطات من أجل منع
أي محاولة لممساس بشخصيتو ،كرامتو وحريتو.

• عدم المساس بممتمكات الميمة الديبموماسية  ،ويتضمن ىذا اإلجراء أيضا عدم الدخول إلى
المنشئات التابعة لمميمة الديبمومسية دون أخذ اإلذن من المسؤول والمفوض األول لمميمة الديبموماسية

.

• عدم المساس باأل رشيف والوثائق الصادرة عن عممية البعثة األممية .

1

 -الصمادي ،مرجع سابق ،ص.21.
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• إستحالة منع الخطاب واإلعالن والتواصل لصاحب الميمة في البعثة الديبموماسية لييئة األمم
المتحدة  ،ويشمل ذلك الخطاب الرسمي الصادر عن المبعوث األممي فال يمكن حذفو أو تحريفو.

1

 -3وسائل الديبموماسية الوقائية :

تتمخص أىم الوسائل في مضاعفة التحالفات واإلتفاقات  ،لكن تبقى المساومة " Le
 " Marchandageىي أىم إحتمال لموصول إلى إتفاق لحل الخالف وتعتمد ىده العممية عمى نظرية

المباريات المعتمدة في العالقات الدولية  .ويكون ليا إحتمالين  :إما ىناك نتيجة صفرية أو نتيجة غير
صفرية وىذا من منطمق العقالنية التي يتمتع بيا الالعب الذي يسعى لتحقيق أىداف تكون نابعة من
البيئة الخارجية كما يؤثر أيضا مستوى الفيم واإلدراك والتنبؤ واستباق األحداث ما يتيح لالعب أخذ
الحيطة  ،وتغيير مسار األحداث إما بالتراجع أو اإلنسحاب أو اإلستمرار لتحقيق المكاسب .وىذا

حسب ما يدعي باإلختيار المزدوج اإلحتمال »  « le dilemmeوفق قاعدتين أساسيتين  :القاعدة
األولى تقوم بالتقدير بين مستوى التكاليف مع مستوى المكاسب  « coûts / bénéficesوالقاعدة

الثانية تقوم عمى المساومة بين المكافئة والعقاب » . « Récompense/punition
وأفضل مثال يفسر ىذه الحالة ىو السباق نحو التسمح الذي جرى بين الواليات المتحدة األمريكية
وبين اإلتحاد السوفياتي في ظل الحرب الباردة .
-4

2

الديبموماسية القيرية » :« La Diplomatie coercitive

إن إحدى المفارقات التي تميز الديبموماسية ىو إستعماليا في بعض الحاالت األسموب الصمب أي
إعتماد ىا عمى وسائل وطرق قيرية إرغامية .وىو خميط بين الديبموماسية وبين القوة .وىناك عالقة

متبادلة بين آليات السياسة الخارجية وبين الديبموماسية ومن ىذا لتستعمل الديبموماسية القيرية لتحقيق
أىداف وغايات بوسائل تتعدى المساومة وال تصل لحد المجوء إلى إلستعمال القوة .إنما التيديد

باستعمال القوة من أجل إشتمالية الموافقة وقبول التعاون والمباحثات ،ويصفيا "ريمون آرون

»  « Raymond Aronكما يمي:

" في حالة السمم السياسة تتخذ المساعي الديبموماسية بدون إستعمال المجوء إلى السالح والتيديد بإستعمالو .في

حالة الحرب السياسة ال تمغي الديبموماسية ألن ىذه األخيرة تسير العالقات مع الحمفاء واألطراف المحايدة  .وتستمر

في التصرف ضد العدو ضمنيا سواء من خالل تيديده بالسحق أو عبر فتح منفذ لمسمم ".

« En temps de paix la politique se sert des moyens diplomatiques sans exclure le

recours aux armes au moins à titre de menace. En temps de guerre، la politique ne
1

-Sidi Mohamed Sidaty, Memonto des relations diplomatiques,( paris :L’Harmattan, 2010), pp. 17-19.
-karine Premont, la politique etrangere des grandes puissances; L’impossible convengence des interets,
(Canada : presses Universitaire de Laval PUL, 2011), pp. 162-163.
2
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donne pas congé à la diplomatie، puisque celle-ci conduit les relations avec les
alliés et les neutres d’écrasement، soit qu’elle lui ouvre une perspective de paix. »1

1

-Premont, Op.cit, p.167.
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خالصة الفصل
ال شك أن منظمة األمم المتحدة تبقى اكبر منظمة دولية تعنى بالمن الجماعي استطاعت أن تحمل
مشروع السمم واألمن الدوليين عبر مختمف مراحل وفترات تطور النظام الدولي الحديث بداية من نياية
الحرب العالمية الثانية .إال أنو وبعد كل ىذه الفترة يمكننا استنتاج:
ان األمم المتحدة تقوم عمى اسس ومبادىء مثالية ال يمكن تحقيقيا في واقع بالنظر إلى طبيعة
العالقات بين الدول التي ال تخمو من الصراع.
يؤدي عامل اإلختالف وعدم التوازن في اجيزة وىياكل األمم المتحدة أحد أىم أسباب إنتقاد الميثاق
المؤسس ليا باعتبا ره غير صالح لكل الفترات الزمنية.
تتشكل األمم المتحدة من الدول والتي تعتبر متساوية في المسؤوليات والواجبات مبدئيا وىذا ما ال
نجده في الواقع بحيث أن ىناك دوال تتمتع بامتيازات تسمح ليا بالتأثير في مسار العالقات الدولية
بحيث أن اإلجراءات واآلليات التي تعتمدىا الييئة في سبيل ارساء السمم واألمن الدوليين غالبا ما تكون
تحت تصرف بعض الدول في المجتمع الدولي نتيجة لغياب سمطة عميا تفرض الرقابة عمى ىذا الكيان
الدولي .
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أدوار األمم المتحدة في إدارة األزمة في ليبيا و سوريا

شكمت األزمة التي اجتاحت ليبيا وسوريا في ألفين واحدى عشر والتي كانت في جوىرىا مظاىرات
تسعى لمتغيير السممي نقطة تحول كبيرة في مسار تمك الدول بحيث أن األزمة الداخمية سرعان ما
تحولت إلى قضية دولية ما استدعى تدخل األمم المتحدة من أجل تسويتيا.
ويتناول ىذا الفصل دور األمم المتحدة في ظل األزمة في ليبيا وفي سوريا مستغرقا الحالتين من
مختمف الجوانب انطالقا من اإلطار العام لألزمة الذي يتضمن بدايات وتطورات األزمة في كمتا
الدولتين ،كخطوة أولى يمييا التطرق الى محتوى أليات األمم المتحدة لتسوية األزمات.
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المبحث األول :األمم المتحدة واألزمة في ليبيا.
إن موقع ليبيا بين مصر وتونس جعميا تتأثر بدرجة كبيرة باألحداث التي ميزت ىذه الدول الحدودية
والمناىضة لألنظمة السياسية القائمة فييا ،سرعان ما كان التأثير كبي ار بإنتقال األحداث إلييا وظيور
أزمة سياسية ،قامت بتحريكيا عدة عوامل شكمت اإلطار العام ليا وليذا األخير دور كبير في بناء
تصورات وادراكات المجتمع الدولي واألمم المتحدة بشكل خاص.
المطمب األول :اإلطار العام لألزمة الميبية.
لقد كانت لألزمة في ليبيا عدة خمفيات تاريخية ،سياسية ،داخميا وحتى خارجيا .ليبيا عدو الغرب
منذ القدم ،صنفت ضمن الدول الداعمة لإلرىاب ،فرض عمييا حصار دام ثمانية عشر سنة (،)18
مابين ( ،)2004 -1986تم رفعو بعد إستجابتيا لمجموعة من الشروط ،كالتخمي عن البرنامج
النووي ،المشاركة في محاربة القاعدة ،والتحكم في آفة المياجرين األفارقة .1لكن ومع كل ىذا لم
تستسمم ليبيا من حدوث أزمة أدت إلى عودة تدخل الغرب وىنا يمكن التساؤل عن العوامل المحركة في
ليبيا وأسباب إنفجار األوضاع.
 -1جذورو أسباب األزمة في ليبيا:
إن األزمة في ىذه الدولة ناتجة عن عممية تراكمية لمجموعة من العوامل المتفاعمة بينيا .ويمكننا
حصرىا في مجالين رئيسيين ىما:
أ-

السمطة المطمقة لمقدافي :تعتبر فترة حكم القذافي* لميبيا نموذجا منفردا في طبيعة النظام السياسي في
الوطن العربي ،وحتى عمى الصعيد الدولي ،بإعتبار أنو وصل إلى السمطة عبر إنقالب عسكري ضد
الممك إدريس األول عام ألف وتسعمائة وتسعة وستون( .)1969وذلك وضعو لتأسيس المجمس القيادي
لمثورة ) « le conseil de commandement de la révolution » « (CCRبإعتباره من
الضباط األحرار.

-Pierre Vallaud, Atlas géopolitique de la méditerranée contemporaine, (Beyrouth : Presses de L’université
saint-joseph, 2012), p.98.
*
 القذافً :رجل دولة لٌبً ولد فً مدٌنة سٌرت عام(  ،)2:53كان أبرز الضباط اإلنقالبٌٌن على نظام إدرٌس األول فً ( ،)2:7:صاررئٌس المجلس الثوري حكم لٌبٌا لمدة دامت  53سنة ،وقد إنتهج األٌدٌولوجٌة اإلشتراكٌة العربٌة التً أسسها على اإلسالم .توفً
عام .)3122(.
1
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بعد توليو السمطة إعتمد نظام الحزب الواحد( ،نظام أوليغارشي) وقد عمد عمى تطبيق إيديولوجيتو
الخاصة في السياسة والتي دون مضمونيا في " الكتاب األخضر" وأىم ما يستند إليو ىذا النظام
ىو خاصية تعيين المسؤولين وعدم إعتماد عممية إنتخابية.

1

شكل ىذا النظام الذي دام أكثر من أربعين سنة " "40أحد عوامل الضغط داخل أوساط المجتمع
الميبي والتي عمل العامل اإلعالمي الخارجي عمى توسيعيا.
ب -التأثر بالثورات العربية األخرى :إن أحد أىم األسباب وراء بروز األزمة في ليبيا ىو عامل التأثر
بما يحدث في الدول المجاورة ،او ما يسمى ب »  « L’effet de dominoفكانت األوضاع في
كل من تونس ومصر تؤثر عمى الحالة في ليبيا باعتبار أن الثورة في تونس نجحت في إسقاط
نظام زين العبدين بن عمي الذي تولى السمطة منذ عام ألف وتسعمائة وتسعة وستون "،"1969
وقد قام ىذا النظام بالعديد من االنتياكات ضد أبناء ىذا الشعب ،وفي العديد من المناسبات
** 2

أبرزىا في عام ألف وتسعمائة وستة وتسعون (*)1996و ألفين وخمسة . 2005
 -2بروز األزمة وتطورها :

تعد المظاىرات التي تطالب بالتغيير الوقود األول لألزمة وقد إكتسحت مدينة بنغازي منذ
فيفيري ،وقد إجتمعت العديد من عائالت الضحايا والمساجين في أحداث ألف وتسعمائة وستة
وتسعون ( .)1996في مظاىرة ضد النظام في الخامس عشر من شير فيفري عام ألفين واحدى
عشر ( 15فيفري ،) 2011أين تم إيقاف الناشط الحقوقي ،فتحولت المظاىرات إلى أحداث دموية.
بعد أن تم اإلفراج عن ىذا الناشط وقيام المتظاىرين بالتسمح ضد قوات النظام في "بنغازي" ،قامت
القوات النظامية بأعمال قمع المتظاىرين ما خمف العديد من القتمى والجرحى أدى إلى تعقد األمر،
وانضمت إلييم المعارضة السياسية في ليبيا ،ىذا ما دفع بالقذافي إلى االستعانة بالميمشيات
المتكونة من الجنود األفارقة ،فأصبحت األوضاع مضطربة إلى حد غير مسبوق وقد قامت
المنظمات الغير حكومية بالمطالبة بإيقاف القذافي من طرف المجتمع الدولي.
1

- Vallaud, Op.cit, p.99.
*
فً 2::7وحسب منظمة حقوق اإلنسان ( )HRWفإن ما ال ٌقل عن  2311سجٌن تم تصنٌفهم من قبل قواة النظام إثر رمٌهم بالرصاص" " Fusilladeفً سجن أبوسلٌم فً بنغازي ،فً ظروف غامضة كانت العملٌة بسرٌة.
2
- Bassam Tayara, Le printemps arabe décodé ; La face cachée de révoltes, ) Liban : El Bouraq, 2011(.
**
-فً  3116فٌفري .تم قتل  22متظاهر خالل المظاهرات أمام السفارة اإلٌطالٌة إحتجاجا على الرسومات المسٌئة للرسول (ص).
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ففي الخامس والعشرون من شير فيفري ( ) 25دعمت الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
) « Fédération Internationale des Droits de L’homme » (FIDHكل من اإلتحاد
األوربي والمجتمع الدولي ككل إلى إتخاذ تدابير مالئمة لمحد من المخاطر المحتممة لألزمة وقامت
بتدويل ىذا الصراع في ليبيا بعدما لقي أكثر من ستة آالف شخص" " 6000ليبي حتفيم عمى يد
القوات النظامية .وبيذا أصبحت األزمة أزمة دولية.

1

لم تتوقف األمور عند ىذا الحد ،فقد كانت ردود الفعل من طرف القوى الغربية سريعة ،فقرر
اإلتحاد األوربي فرض حصار عمى األسمحة الموجية إلى ليبيا وغمق الرحالت الجوية تجاىيا .وىذا
باإلضافة إلى اإلجراءات الديبموماسية التي تمثمت في غمق سفارتيا في السادس من فيفري (06
فيفري ) لكل من الواليات المتحدة األمريكية ،فرنسا ،بريطانيا .إضافة إلى عممية إخالء واسعة لكل
الرعايا األجانب المقيمين في ليبيا والبالغ عددىم نحو ثالث مميون فرد* 2.وىذا دليل ومؤشر عمى
خط ورة األوضاع التي ستؤول إلييا ليبيا من وجية نظر ىذه القوى التي ستصبح طرفا أساسيا في
األحداث الالحقة.
عمى الصعيد الداخمي تأسيس المجمس الوطني اإلنتقالي « Conseil National de
»  Transitionفي السابع والعشرين من فيفري ( 27فيفري) ،وفي الخامس مارس( (05يعمن
المجمس الوطني عمى أنو الممثل الوحيد لميبيا .وىذا بيدف عزل ومحاصرة القذافي والقوة المتبقية
معو والموالية لو .وجاء ىذا بدعم وموافقة من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة ،إذ قامت
بإقصاء ليبيا من مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،ومنذ الثاني من مارس تاريخ بداية
القصف الجوي من طرف قوات القذافي عمى الراضي الميبية ،ىذا فتح المجال أمام التدخل الخارجي
في ىذه األزمة بشكل غير مسبوق.

1

--Niambele, Op.cit. . pp. 47-52.
-Tayara, Op.cit, p.114.
* -تتشكل أغلبٌة األجانب المقٌمٌن فً لٌبٌا قبل األحداث فً اكثر من ملٌون مصري ،ملٌون فرد من إفرٌقٌا (منطقة الساحل ،إفرٌقٌا الغربٌة،
إفرٌقٌا الوسطى 711،ألف سودانً 311،ألف مغربً 211 ،ألف تونسً71 ،ألف فلسطٌنً 21 ،أالف جزائري ،إضافة إلى عدد مئات األفراد
من تركٌا ،الفلبٌن ،الصٌن.)Vallaud, Op.Cit, p.99.( ،

2
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المطلب الثاني :تدخل الناتو في ليبيا
لقد شكمت األحداث السابقة الذكر أرضية مييئة لدخول طرف ثالث في األزمة ،فكان ىذا الطرف
يتمثل في الييئة األممية بعدما تم تدويل القضية .وقد اعتمد الطرف األممي عمى ق اررات لمجمس
األمن.
 -1تدخل الناتو بقرار مجلس األمن :باعتباره العضو التنفيذي في الييئة التنفيذية فإن ىذا األخير بادر
بإعالنو عن ق اررين أساسين في بداية األزمة.
أ -قرار مجلس األمن رقم .)1100( 0791تم اإلعالن عن ىذا القرار في السادس والعشرون من
شير فيفري عام ألفين واحدى عشر ( ،)2011/02/ 22ويتضمن تعيين المحكمة الجنائية
الدولية ( ) Cour Pénale Internationaleوابالغيا عن جرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في ليبيا.
ىذا باإلضافة إلى تحديد اإلجراءات القمعية والقيرية الموجية إلى ليبيا.
ب -قرار مجلس األمن رقم .)1100(0792تم تبني ىذا القرار في السابع عشر من مارس عام ألفين

واحدى عشر ( .)2011 /03/ 11وىذا بعدما طالب مجمس الجامعة العربية من األمم المتحدة
حضر الطيران عمى اإلقميم الميبي فوافق مجمس األمن عمى تنفيد المقترح ،ما سمح لو بالمجوء إلى
القوة لفرض ذلك القرار"  "zone d’exclusion aérienneوفي التاسع عشر من مارس عام
ألفين واحدى عشر ( 11مارس  )2011إثر قمة باريس تقرر إنطالق الضربات الجوية عمى ليبيا
من قبل التحالف الدولي الذي تشكل من فرنسا ،بريطانيا ،والواليات المتحدة األمريكية .ثم جاء تكفل
حول الناتو بالعممية بشكل تدريجي .بحيث بدأ ىذا األخير بفرض حصار شامل عمى األسمحة منذ
الثاني والعشرين من مارس ،ثم في الرابع والعشرين من نفس الشير عمل عمى تطبيق منطقة
الحضر الجوي عمى ليبيا ،وفي الثالثين قررت الدول األعضاء في منطقة الحمف األطمسي بالتكفل
بكل العممية العسكرية في ليبيا في إطار القرار الصادر عن مجمس األمن التابع لألمم المتحدة،
تحت ىدف حماية السكان المبيين والمناطق المدنية (الميددة من طرف نظام العقيد القذافي) .وىذه
األشياء سممت القيادة إلى منظمة )أفريكوم  ( Africomلتولي المسؤولية

1

جاء ىذا القرار )2011(1113إستنادا إلى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة .وتتضمن :

1

- Pierre Dubuc, Un rapport choc sur l’intervention militaire de L’ONU et de L’OTAN en Libye,
 ……..16/05/2016.في موقع L’AUT’JOURNAL, 11/06/2016, http://lautjournal.info/20161011/ un-rapport-choc
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 المطالبة بوقف إطالق النار ووقف جميع أعمال العنف الموجية ضد السكان المدنيين. تكثيف الجيود لموصول إلى حل األزمة بشكل يضمن تحقيق مطالب الشرعي لمشعبالميبي
 منع أي طيران في الفضاء الميبي.إستمرت الضربات الجوية عمى ليبيا مدة سبعة أشير ،وقد قرر مجمس األمن إنياء ىذه الغازات بداية
من الواحد والثالثين من شير أكتوبر عام ألفين واحدى عشر ( .)2011/10/31بعدما اختتم المجمس
عممية المجوء لمقوة في ليبيا وقد صرح األمين العام لحمف الناتو قائال:
"لقد أتممنا بصورة كاممة التعهد التاريخي لألمم المتحدة في حماية الشعب الميبي".
« Nous avons entièrement rempli le mandat historique des Nations Unies de
Protéger le peuple de Libye » a déclaré Anders F.Rasussen.

لكن بقي مجمس األمن منقسما بين مسألتين في ليبيا .ىل كانت ميمتو حماية المدنيين أم اإلطاحة
بنظام معمر القدافي ففي خالل مدة سبعة أشير من الحممة العسكرية عمى ليبيا ،فإن الطائرات التابعة
لمناتو نفذت ما ال يقل عن ستة وعشرون ألف إستطالع (تحميق جوي ) التي قامت بعشرة آالف غارة
جوية ،ما خمف العديد من المشاكل التي تعدت المجال الحربي وقد مست الحياة اإلجتماعية
واإلقتصادية لمسكان في ليبيا ،بعد الدمار والخراب الذي مس معظم المنشئات في الدولة .1
 -2إنعكاسات قرار مجمس األمن عمى األوضاع في ليبيا.
البد من اإلشارة إلى أن ما جاء بو القرار األممي رقم  )2011(1970ثم القرار رقم  )2011(1973لو
نتائج متعددة عمى صعيد األوضاع الداخمية وحتى الخارجية لدولة ليبيا.
أ -عمى المستوى الداخمي :يعتبر تدخل الناتو في ليبيا أىم األحداث التي غيرت
مجريات األمور ،ومع أنيا قامت بمساعدة المعارضة في ليبيا والتي يمثميا المجمس الوطني
اإلنتقالي .إال أنيا خمقت عدة مخاطر أوليا الحرب األىمية واإلنقالب األمني الذي ظير في
مختمف المناطق في ليبيا ،وىذا ولد مجموعة من التيديدات.
1

- Tayara, Op.cit, p.113.
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•إنتشار السالح في أوساط الشعب الميبي ،وظيور جماعات مدنية مسمحة.
•عدم قدرة دولة ليبيا عمى المحافظة ومراقبة الحدود ،عمما أن األوضاع ال تقل خطورة عنيا في
كل من الحدود الشرقية (مصر) والحدود الغربية(تونس) بإعتبارىما دولتين منيارتين أمنيا .وىذا
أدى لجعل ليبيا منطقة عبور لمسالح ،المياجرين ،اإلرىاب.
• ظيور أزمة إنسانية ونعني بذلك إنتياك حقوق اإلنسان
ب -عمى المستوى الخارجي :إن إقصاء ليبيا من مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
واإلعتراف بالمجمس الوطني اإلنتقالي بأنو الممثل الشرعي لدولة ليبيا يدل بشكل صريح عمى أن
النظام السياسي لمعمر القذافي قد إنيار وفقد الشرعية الدولية .وبإعتباره نظام قائم عمى
األشخاص ال عمى المؤسسات فإن ىذا يشكل إنييار دولة ليبيا بشكل تام ،إضافة الى تأثر أسعار
النفط من خالل تداعيات األزمة ،واعتبار ليبيا منطقة عبور لمسالح نحو منطقة الساحل.
المطمب الثالث :الوساطة األممية في ليبيا.
بعد إنفجار الوضع في ليبيا وخروجو عن نطاق السيطرة والتسوية حيث أدت األحداث إلى سقوط
النظام السياسي ثم مقتل معمر القذافي في أكتوبر عام ألفين واحدى عشر (أكتوبر  ،)2011وأصبح
ىدف ىيئة األمم المتحدة كما كان مسط ار في البداية من قبل األمين العام لألمم المتحدة "بان كي مون
 " "Ban Ki Moonىو إصالح القاعدة القانونية " ودعم المؤسسات وحماية حقوق اإلنسان واعادة
اإلقتصاد الميبي إلى وضع إقتصاد األزمة .وقد إعتمدت األمم المتحدة عمى عدة شخصيات ديبموماسية
مثمت مشروع الوساطة األممية في مختمف مراحل وفترات األزمة في ليبيا.
 -1مشروع إيان مارتن : Ian Martinىو ديبموماسي بريطاني إعتمدت عميو األمم المتحدة من
أجل إنياء األزمة في ليبيا ،وكان المبعوث الخاص األول لألمم المتحدة .وقد سطر برنامج جد
طموح ييدف لمتسوية الكاممة والنيائية لألزمة في ليبيا من خالل ارتكازه عمى نشاط متعدد
األوجو يشمل المؤسسات السياسية ،الييكمة االقتصادية واألوضاع اإلنسانية في ليبيا .لكن
سرعان ما فشمت الميمة نظ ار لتردي األوضاع األمنية في ليبيا وبروز المميشيات المسمحة مما
جعل تنفيذ الميمة في ىذه الظروف أم ار مستحيال.
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 -2مشروع طارق متري:*Tarek Mitriىو ديبموماسي لبنتم تعيينو من قبل األمم المتحدة لتمثيل
الوساطة األممية في أكتوبر عام ألفين واثنى عشر(أكتوبر  ،)2012وقد قامت األمم المتحدة
بإعادة رسم مشروع الوساطة في ليبيا .وقد تمخصت في دعم عممية اإلنتقال السياسي واإلشراف
عمة المساعدات التقنية الموجية لمسمك القضائي والشرطة في ليبيا .وىذا اإلختزال الكبير في
نشاط ميمة األمم المتحدة يترجم بعدم رغبة ىذه األخيرة باإلنغماس داخل الشأن الداخمي الميبي
من أجل السماح واعطاء الفرص لممجمس الوطني اإلنتقالي لمعب دور قيادي في المسألة
الميبية ،بعد مقتل الزعيم الميبي وسقوط نظامو.

1

وفي التقرير الذي قدمو المبعوث األممي إلى مجمس األمن ،أوضح مدى صعوبة الميمة
وتحقيق اإلنتقال الديمقراطي ،وقد أشار في جوان من عام ألفين وثالثة عشر عن إمكانية لعب
األمم المتحدة لدور الوسيط في الحوار الذي يجمع مختمف الفصائل الميبية ،وقد أضاف
"ميتري" قائال أن األمم المتحدة لم تأخذ بعين اإلعتبار المشاكل األمنية وتأثيراتيا عمى سير
الميمة وأن ىناك مخاطر في حدوث مواجية مسمحة ،أثناء تنفيذ األمم المتحدة لميمتيا.
إن أحد أىم أسباب فشل المبعوث األممي "طارق ميتري" في ميامو ىو التركيز عمى الحوار
األجوف بين اإلسالميين والجميوريين الوطنيين وىذا يمكن إعتباره خطوة خالية من اإلرادة في
التسوية ،بإعتبار أن الحصول عمى تقارب بين ىذه األطراف أم ار ال يمكن الوصول إليو.
 -3مشروع برناردينو ليون  :Bernardino Leonىو وزير الخارجية اإلسباني ،تم تعيينو في
ميمة مبعوث أممي إلى ليبيا في سبتمبر عام ألفين وأربعة عشر بعد فشل محاوالت التسوية
التي قام بيا "ميتري".
لقد تزامن وصول" بيرناردينو" إلى ليبيا بتعديل في مشروع األمم المتحدة واعادة النظر في
أولويات الميمة .وىذا بالنظر إلى التحوالت السياسية والعسكرية في الميدان الميبي ،بحيث
إشتدت الحرب األىمية بين الميميشيات فيما بينيا وبينيا وبين السمطة السياسية المؤقتة وبالتالي
فإن أىداف الميمة تمثمت أساسا في في تحقيق وقف إطالق النار واعادة بعث الحوار والعممية

*

 -رجل سياسي لبناني لبناني ولد بطرابمس في السادس من سبتمبر عام ألف و تسعمائة و تسعة و سبعون( ،)1979شغل منصب وزير البيئة

في ألفين و خمسة( ،)2005ثم وزير الشؤون الخارجية بالنيابة في ألفين و ستة ( ،)2006و في ألفين و ثمانية ()2008أصبح وزي ار لإلعالم.
-Moncef Djaziri, Libye : la médiation de L’ONU dans L’impasse, The conversation, 8 mars. 2016.
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السياسية ،من خالل تبني أسموب الحوار بين الفصائل الميبية وفق أرضية تضمن إحترام كل
األطراف لممؤسسات المنتخبة ،واحتراميا لحقوق اإلنسان ونبذ اإلرىاب.
ىذا الحوار ييدف إلى ضمان اإلنتقال الرسمي لمسمطة في ليبيا إلى المؤسسات الشرعية
والمنتخبة.
وفي تقرير لممبعوث األممي الموجو لمجمس األمن في السابع عشر من سبتمبر عام ألفين
وأربعة عشر ( )2014يصرح قائال :
" بعد ثالث سنوات من سقوط النظام األسبق ،يبقى الشعب الميبي بعيدا عن تحقيق آماله في مستقبل أفضل
ودولة تضمن له األمن".
« Trois ans après la chute de l’ancien régime, le peuple libyen est loin de
réaliser son aspiration a un avenir meilleur et un Etat qui garantisse sa
» sécurité.

وقد ختم تقريره بالتركيز عمى دور الحوار واعتباره األسموب الوحيد الذي يحفظ ليبيا من العنف
والفوضى ويمنع استقطاب الجماعات المتطرفة واإلرىابية إلى ىذه الدولة.
وفي فيفري عام ألفين وخمسة عشر( )2015/02بدأت جولة جديدة من المباحثات في الشأن
الميبي بعدما كانت األحداث كميا تشير إلى عجز أي محاولة إلنياء األزمة .وذلك بعد
الوساطة الجزائرية التي عممت عمى جمع كل األطراف الميبية ،وقد تعززت ىذه المحاولة
بمحاولة ثانية في سخيرات» ( « Skhiratبالمغرب) التي قامت بتنظيم المقاء الذي جمع
األطراف الميبية المتصارعة في األثناء التي كانت المفاوضات قد بدأت في جنيف برعاية ىيئة
األمم المتحدة ،وقد تمثل اليدف األساسي من ىذه المفاوضات إلى الوصول إلتفاق سياسي
عمى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
لكن بعد ثالث جوالت من المفاوضات لم يتم بموغ التوافق بحيث أنو ومع كل مشروع يتم
رفضو من طرف أو من طرف آخر.
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بعد فشل ىذه المحاوالت إقترح المبعوث األممي " بيرناردينو " مخططا رابعا يجمع فيو كل
األطراف الميبية ويسعى لتحقيق جممة من األىداف وىي:
• الحفاظ عمى غرفة الممثمين البرلمانيين في "طبرق" في شرق ليبيا.
• تعيين مجمس أعمى لمدولة.
• تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم انتخابات تشريعية في ظرف مدة ال تتجاوز سنة واحدة.
وتتمحور كل ىذه النقاط الثالث في العمل عمى إنياء حالة تواجد سمطتين في الدولة الميبية
وجعميا تذوب وتتحمل في سمطة واحدة تترأسيا حكومة وحدة وطنية.
• إنعكاسات مخطط برناردينو عمى الوضع في ليبيا:
ال يمكن إنكارأنو خالل اإلتفاقية السياسية الداعية لمسالم والمنعقدة في سخيرات بالمغرب في الحادي
عشر من جويمية عام ألفين وخمسة عشر( ،)2015سمحت بتعيين حكومة وحدة وطنية وتنصيب وزي ار
أوال عمى رأسيا (فايز السراج) الذي يعتبره المجتمع الدولي ممثال شرعيا لمدولة الميبية .إال أن ىذه
السمطة غير معترف بيا في كل من بنغازي وو طرابمس ،وعمية فوجود ىذه السمطة الثالثة في ليبيا إلى
جانب السمطتين المتصارعتين يزيد من تعقيد األوضاع وفشل مشروع " برناردينو " في إنياء األزمة في
ليبيا.

1

 -4مشروع مارتن كوبمر :Martin Koblerىو ديبموماسي ألماني وىو رابع مبعوث أممي يتم
تخصيصو إلدارة الوساطة األممية في ليبيا بداية من نوفمبر عام ألفين وخمسة عشر
(.)2015
ترتكز ميمة كوبمر في ليبيا عمى ثالث زوايا رئيسية :
 إعادة السمم إلى ليبيا. ترسيخ األمن في ىذه الدولة. العمل عمى تجاوز األزمة وتحقيق اإلزدىار لمشعب الميبي.1

- Moncef Djazairi, « L’ONU et la transition conflictuelle en Libye », grand angulaire ,Afkar/ Idées, automne
2015, pp.16-18.
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ومن أجل تحقيق ىذه األىداف يركز" كوبمر" عمى نقطة واحدة في الممف الميبي والتي تتمثل في
العمل عمى فرض شرعية الوزير األول " فايز السراج" وحكومتو وقبوليا من األطراف األخرى ،كمرحمة
أولى وأساسية إلنياء األزمة .والتي تستمزم مرحمة ثانية وىي جعل ىذه الحكومة الموحدة تشن حربا
ضد تنظيم داعش في ليبيا.

1

1

نقال عن موقع-Marie Verdier, « l’impasse politique se prolonge en Libye » , la croix, 06/01/2016, :
http//www. La-croix.com/ actualité/ monde vu le 14/05/2017 à 16h 40 .
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المبحث الثاني  :األمم المتحدة وتحديات األزمة السورية.
يعتبر ممف األزمة السورية أبرز األحداث في السياسة الدولية وأكثرىا تعقيدا بسبب طبيعة
التفاعالت الداخمية والخارجية المتعمقة بالشأن السوري ،وسوف نقوم في ىذا المبحث عمى إستعراض
أىم المحاور الم1شكمة لألزمة في سوريا،وابراز طبيعة التعاطي مع ىذه األخيرة.
المطمب األول :اإلطار العام لأل زمة السورية.
تتمتع سوريا بمجموعة خصوصيات تميزىا عن باقي الدول في الوطن العربي وتشكل ىذه األخيرة أث ار
كبي ار عمى األحداث السياسية في ىذا البمد ،فال يمكن دراسة وفيم األزمة التي طالت سوريا في عام
ألفين واحدى عشر (.)2011إال بالعودة الى البيئة الداخمية.
 -1خمفيات األزمة في سوريا  :تعود جذور الألزمة فييا إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة تطبعيا
عدة تغيرات سياسية ،إقتصادية واجتماعية بشكل متداخل وفي آن واحد .وقد كان وصول حزب البعث


إلى السمطة عام ألف وتسعمائة وثالثة وستون ( )1963نقطة التحول الكبرى في مسار سوريا ،إذ

كان إثر إنقالب عسكري

**

حمل مشروع إعادة برمجة كامل أوجو الحياة في سوريا من خالل إحتكار

العمل السياسي واعتماد سياسة الحزب الواحد الذي قام بالتحكم في كل مقومات ونشاطات الحياة
1

المجتمعية والمدنية واإلعالمية.

وقد كانت الثورة ترجمة عن األوضاع السياسية التي تضاعفت تأثيراتيا مع وصول بشار األسد
إلى الحكم وخالفة أبيو حافظ األسد ىرم السمطة السياسية في الدولة.
إن األزمة في سوريا كانت نتيجة تفاعل تراكمي لممارسات سياسية ليا أثر عمى الحياة
اإلقتصادية واإلجتماعية لمشعب 2تمثمت أساسا في:

 -حزب البعث  :هو تٌار عقائدي أكثر منه حزب سٌاسً ،و ٌعتبر المحاولة األولى للترجمة الجدٌدة للقومٌة العربٌة على خالف التٌار
السابق ( القومٌة العربٌة لبداٌة القرن العشرٌن ) ،تم تأسٌسه بزعامة مٌشال أفالق(Claude Palazzali, La syrie ;lereve et la .
repture,Paris : Edition le sycomore, 1977.p.108).
**
 تم تنفٌذ اإلنقالب على ٌد أربعة ضباط إستقاللٌن تقدمٌٌن هم  :لؤى عطاسً زٌاد حرٌري ،غسان حداد و فهد شعٌر1
–.التوبة غازي ،الثورةالسورٌة  :األسباب والتطورات ،دراسة قدمت إلى مؤتمر األمة اإلسالمٌة فً إسطمبول فً  12جوٌلٌة 3123.
http//www. Asharqalarabi-org.uk/markaz/m albathنقال عن موقع:
2
عبادة محمد تامر ،سٌاسة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و إدالرة األزمات الدولٌة؛ إٌران ،العراق ،سورٌا ،لبنان نموذجا( ،بٌروت :بدونبلد نشر ،)3126،ص.349.
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• شمولية النظام السياسي :شيدت سوريا حصر السمطة في يد الرئيس ومنع التداول السممي
عمى السمطة نتيجة لمتعديالت التي قام بيا عمى الدستور ،مما أدى إلى غياب دولة القانون .1
• غياب التوازن بين السمطات  :تييمن السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية وتقوم بدور
واضع في تقميص إستقاللية السمطة القضائية.

2

• توريث السمطة :لقد كان الترويج لبشار األسد كرئيس مستقبمي لسوريا من طرف أبيو حافظ
األسد أحد التقاليد التي تميز األنظمة السياسية في العالم العربي بتحويل الجميوريات التداولية
إلى جميوريات وراثية.
• اإلختناق المؤسساتي  :أدى اإلحتكار السمطوي إلى إستنزاف الحياة السياسية والحزبية
واإلقتصادية في سوريا وتم تيميش قطاعات وفئات في المجتمع بأكمميا ،وحرمانيا من
المشاركة بفاعمية بعد فقدانيا القدرة عمى التطور والتعبير عن إمكانياتيا.

3

لقد مست الثورة سوريا مثميا مثل ليبيا ،حيث أنيما دولتان ذات نظام سياسي تسمطي منذ أكثر
من أربعون سنة ( ،)40وعميو وعمى خطى كل من تونس ومصر المتان تم إسقاط النظام الحاكم،
تحمس الشعب في سوريا وتأثره باألحداث التي تشيدىا الدول العربية واعتبارىا فرصة مواتية لمتنديد
بالفساد والمطالبة بالتغيير تحت شعار " الحرية العدالة ،الكرامة ".
أما السبب المباشر الذي فجر الوضع فكان في مارس عام ألفين واحدى عشر ،أين قامت
مجموعة من المتمدرسين المراىقين بكتابة شعار الثورات العربية عمى جدران محافظة درعا.
"الشعب يريد إسقاط النظام" فكان الرد من القوات النظامية بتوقيف ىؤالء الشباب وتعرضيم
لمتعذيب من قبل مصالح األمن في سوريا ،وعمى إثر ىذا الحدث إجتاحت سوريا مظاىرات عارمة
وسممية تطالب بالديمقراطية ومكافحة الفساد ،ولكن ردة فعل قوات األمن لم يكن سمميا فباشرت
بإطالق الرصاص عمى المتظاىرين ،واعتقال المئات منيم وتعذيبيم في السجون.

4

1

إبتسام الكتٌبً و آخرون ،إلى أٌن ٌذهب العرب ،رؤٌة  03مفكر فً مستقبل الثورات العربٌة( ،بٌروت :المؤسسة العربٌة للدراساتو النشر ،)3123،ص.433.

2

 كمال أبوشاوش ،ثورة ٌ 52ناٌر فً مصر أسبابها ،تداعٌاتها ،وإنعكاستها ،المتوقعةعلى القضٌة الفلسطٌنٌة ،رسالة ماجستٌر غٌرمنشورة ،فلسطٌن ،جامعة األزهر ،3124 ،ص.35.
3
 سهٌل كالب،العالقات السورٌة اإلٌرانٌة و أثرها على حزب هللا  ،5305/5333رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،فلسطٌن  :جامعة األزهر، ،3124ص.218.
4

-Isabelle Hausser et autres, le conflit syrien pour les nuls, Démocrates Franco-Syriens, avril2017,p.6.
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أدى القمع المتزايد لممظاىرات السممية إلى إزدياد وتيرة اإلعتصامات الشعبية وانتشارىا عمى
نطاق واسع مطالبة باإلصالح لكن وبعد عدة أشير من الحراك أحصت األمم المتحدة ما ال يقل عن
خمسة أالف قتيل( )5000مع نياية عام ألفين وألفين واحدى عشر ( ،1)2011وأصبحت حربا أىمية
مع تعدد األطراف المحركة لألزمة في سوريا.
 – 2أطراف األزمة في سوريا :
ال شك أن البيئة الداخمية لسوريا ىي التي حددت مسار األزمة واتجاىيا .فقد كانت في بداية
الصراع تضم طرفين أساسين ىما النظام النظام بقيادة بشار األسد والمعارضة السورية لكن ومع
التطورات الحاصمة في الميدان برز فاعمين أو طرفين إضافيين في األزمة وتمثموا في الطرف
الكردي من جية وتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) من جية أخرى.
أ -القوات الحكومية :يتكون ىذا الطرف من قوات نظام بشار األسد والقوات الموالية لمنظام،
باإلضافة إلى الجيش النظامي ىناك ميميشيات وجماعات مسمحة أجنبية ،وتسيطر ىذه القوات
عمى ثمث اإلقميم السوري ،في غرب البالد من "دمشق" إلى غاية "المالذقية " مرو ار بمحافظة
"حمص" و"حما" و جزء من "حمب".
ب -المعارضة السورية  :يتمثل ىذا الطرف أساسا في المعارضة السورية المسمحة والتي تدعى
"بالجيش السوري الحر" وتتألف من عدة مجموعات فرعية تشكمت في بداية األمر من المدنيين
ثم انضمت إلييا القوات المحمية المنشقة عن النظام السوري ،تمكن ىذا الطرف من السيطرة
عمى معظم المناطق في سوريا إلى غاية سنة ألفين وأربعة عشر ( .)2014لكنيا فقدت معظم
أقاليميا بعد التدخل الروسي في خريف ألفين واحدى عشر ( )2015إلى جانب قوات بشار
األسد.
ج -تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"  :برز ىذا الطرف الثالث في سوريا منذ ربيع عام ألفين
وثالثة عشر ( )2013وىو تشكيل إرىابي يتكون يتكون في أكثر من ثمانون بالمئة () %80

- Hausser, op.cit, p.7.
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من المتواجدين بسوريا ،وىي جماعة متطرفة قامت بإعالن الخالفة عمى جزء كبير من
األراضي في سوريا والعراق في جوان ألفين وأربعة عشر ( )2014م ويتواجو ىذا التنظيم مع
المعارضة السورية عمى السيطرة عمى المناطق.
د -القوات الكردية السورية  :يسيطر ىذا الطرف عمى المنطقة الضمالية الغربية لسوريا الواقعة
عمى الحدود مع تركيا ،تتشكل القوات المسمحة ليذا الطرف من المقاتمين المحميين الذين ينتمون
إلى الحزب الكردي المتواجد بتركيا ذات األيديولوجية الشيوعية والمدعم من طرف أمريكا
(التسميح) ،إستغمت ىذه المناطق "قاميشمي"" ،كوباني" و"عفرين" إنسحاب قوات بشار األسد منيا
في ألفين واثنى عشر ( )2012لتعمن إنفصاليا.

1

 -3البعد اإل نساني لألزمة في سوريا :
في تصريح لصحيفة التمغراف البريطانية الذي نشر في الثالثين ( )30من شير أكتوبر  ،2011حضر
الرئيس السوري بشار األسد من أن:
" أي تدخل غربي ضد دمشق وأي تفكير في العدوان عمى سوريا سيكون لو ثمن أكثر بكثير مما
يسطيع العالم تحممو "

2

عمى خالف األمر فيما يتعمق باألزمة في ليبيا التي فر منيا حوالي ثالثة ماليين مقيم أجنبي فييا
فإن في سوريا كان الشعب السوري ىو الضحية األولى في األزمة ،وقد ولدت وتيرة األحداث المتسارعة
والعدوان المتزايد معضمة أمنية إنسانية وكارثة حقيقية ،بمختمف أبعادىا مخمفة بدورىا أزمات أخرى.
أ -أزمة الالجئين  :يشكل العنصر البشري وحماية الحقوق األساسية لألفراد أحد أىم التحديات
التي تواجييا م ساعي إدارة األزمة في سوريا ،ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تعدد األطراف
المتصارعة في سوريا مما يجعميا في حالة حرب متعددة الجبيات ،وىذا يترك المدنيين في
مواجية المعضمة األمنية.

-Husser, Op.cit, pp.10-11.
2
 عبد القادر نزار ،الربٌع العربً و البركان السوري ،نحو ساٌكس بٌكو جدٌد( ،بٌروت :بدون دار النشر،)3124،ص..235
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بمغ عدد األفراد الفارين إلى الدول المجاورة لسوريا أرقاما خيالية ،فتركيا إستقبمت ما يفوق
مميوني

الجىء

سوري

()2973890

ولبنان

أكثر

من

مميون

()1011366

واألردن( )658015والعراق ( ،)236772وبدرجة أقل مصر ب( )120154الجىء.و ذلك
بحسب التقرير الصادر عن ) (UNHCRبشير أفريل عام ألفين وسبعة عشر.1
ب -معضمة اإلرهاب :يمكن إعتبار بروز الحركة أو التنظيم اإلرىابي "داعش" في عام ألفين وثالثة
عشر أحد أكثر عوامل الإلستقرار األمني التي تضاف إلى عممية اإلنتياكات لحقوق اإلنسان
التي يرتكبيا النظام السوري في حق المدنيين .ولعل السبب وراء ذلك ىو امتالك ىذا التنظيم
لقاعدة شعبية واسعة تسانده من خالل أسموبين متناقضين إما اإلنضمام إلى صفوفو والقتال ضد
نظام بشار األسد بشكل إرادي أو اإلجبار عمى القتال في صفوفو بشكل غير إرادي ،وىذا قد
خمق أزمة حقيقية في أوساط المدنيين الذين يكون مصيرىم الموت في صفوف التنظيم اإلرىابي
أو الموت في التصدي ليذا التنظيم.
المطمب الثاني :إجراءات مجمس األمن المتعمقة بأزمة سوريا.
مرت األزمة في سوريا بثالث مستويات متعاقبة إذ كانت أزمة داخمية بالشأن السوري في مستواىا
األول وان كانت أقرب إلى حرب أىمية منيا األزمة الداخمية ،لم تتوقف عند ىذا الحد بحيث أن تطور
األحداث رفع األزمة إلى مستوى ثاني عندما أصبحت الدول اإلقميمية تؤثر في األزمة وتحركيا في
مراحل معينة ،وىذا أدى لتحرك المجتمع الدولي والذي يمثمو كيان األمم المتحدة ،فاكتسب بذلك األزمة
السورية صيغة الصراع الدولي ،لكن ىذا يفتح النقاش حول مضمون اإلجراءات والق اررات الصادرة من
مجمس المن إلدارة األزمة بعد ستة ( )06سنوات من بدايتيا.
 -1الق اررات.
أ -قرار مجمس األمن رقم ( :)2402( )2402تم تبني ىذا القرار من طرف مجمس األمن خالل
الحصة رقم ( ) 6751لو بتاريخ الرابع عشر من أفريل عام ألفين واثنى عشر(.)2012
يتضمن القرار ثالثة محاور رئيسة في األزمة السورية وىي:

1

-Husser, Op.cit, p.25.
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• الشق العسكري لمقرار  :يحتوي القرار عمى ستة ( )06نقاط أساسية فرضت عمى تنفيذىا النظام
السوري واألطراف األخرى المتصارعة وتشتمل كميا عمى وقف إطالق النار ،إذ يتعين عمى نظام
بشار األسد إيقاف الزحف السوري نحو المدن الداخمية لسوريا ،اإلمتناع عن إستعمال األسمحة
الثقيمة وسحب القوات المتورطة في األعمال الدموية لممناطق الداخمية لسوريا.
• إرسال مراقبين دوليين  :يتضمن القرار ( )2042عمى ضرورة إحترام المبعوثين الدوليين إلى
سوريا وضمان أمنيم وسالمتيم خالل الميمة التي يتم تنفيذىا عمى األراضي السورية.
•ضمان تنفيذ وتطبيق محتوى القرار من طرف األطراف السورية.

1

ب -قرار مجمس األمن رقم  )2402(2402تم تبني ىذا القرار من طرف مجمس األمن في الواحد
( )21أفريل أي بعد مرور أسبوع من القرار األول ،وقد جاء ىذا القرار إثر التجاوزات في تنفيذ
القرار األول وعدم تنفبذ وقف إطالق النار ،ثم من خالل ىذا اإلجراء خمف ميمة األمم المتحدة في
سوريا *) (MISNUSمدتيا تسعون( )90يوما تقضي بإنزال ثالث مئة ( ) 300مراقب دولي
عسكري بدون سالح.

2

 -2المجوء إلى القوة في سوريا :
لم يختمف األمر كثي ار بين الوضع في ليبيا وبينو في سوريا بحيث أن ظيور ىذه األزمات في سنة
ألفين واحدى عشر ( )2011صاحبو الكثير من الغموض حول تزامن األحداث في ىذه الدول
بالرغم من أن أنظمتيا السياسية كانت ليا الفعالية في مواجية العديد من الضغوطات الغربية

**

إال

أن ىذه ال تحصينات لم تستطع لوقت آخر ،فسقط النظام في ليبيا ويجب أن يتكرر األمر في
سوريا .وقد شكل التدخل العسكري ألحد أىم المفاتيح لذلك إال أن الحصور الروسي في سوريا شكل
الفارق بينيا وبين األزمة في ليبيا أين تصرف حمف الناتو بشكل منفرد.

1

-Nations Unies, conseil de sécurité, Resolution2042(2012), 14 Avril 2012, pp.1-3.
-MISNUS : Mission de Supervision des Nations Unies en Syrie.
2
- United Nations, Security councilestablished, a supervision Mission in Syria, 21 april2012,p.1.
*

**

 الضغوطات الغربٌة :إعتمدت القوى الغربٌة سٌاسة اإلقصاء تجاه لٌبٌا ،و قد كانت تتراوح بٌن المقاطعة اإلقتصادٌة و فرض الحصاراإلقتصادي علٌها بعد أزمة لوكربً عام  2:99و بٌن اإلقصاء السٌاسً بحٌث تم استٌعادها فً مختلف مبادرات الشراكة األورومتوسطٌة .
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أ -التدخل العسكري األمريكي في سوريا:
قرر مجمس األمن في ىيئة األمم المتحدة تبني قرار رقم ( )2249بتاريخ العشرون من شير نوفمبر
عام ألفين وخمسة عشر ( .)2015ليعمن عن بداية التدخل العسكري األمريكي في سوريا لمواجية
التنظيمات اإلرىابية التي اتسع نطاق سيطرتيا في المناطق السورية ،وأىم تنظيمين إستيدافا في
ىذه الغارات الجوية ىو تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وجبية النصرة.
أما عن الطرف المتدخل فنجد أن الواليات المتحدة األمريكية برعاية مجمس األمن قد شكمت تحالفا
دوليا**دعى من خاللو المجتمع الدولي إلى توحيد القوى والجيود الدولية لمحاربة اإلرىاب في سوريا
والعراق .لكن السؤال المطروح لماذا إنتظرت الواليات المتحدة األمريكية حتى ألفين وخمسة
عشر()2015إلنطالق التدخل بالرغم من أن التنظيم اإلرىابي في سوريا يعود إلى ألفين وثالثة
عشر ( .)2013عمى العكس من ليبيا أين كان التدخل بعد وقت قصير من بداية األزمة.
إن السبب وراء تماطل القوى الغربية واصدار مجمس األمن لقرار يتيح التدخل في سوريا رغم
اإلنتياكات المتكررة في حق المدنيين منذ ألفين واحدى عشر ( )2011ىو اإلختالف في ميزان
القوى المتحكم في أزمة سوريا عن ذلك الموجود في ليبيا .فنظام بشار األسد يمتمك حمفاء دوليين
يدعمونو وىم إيران والصين.
بخالف ليبيا فإن سوريا تحتوي عمى تعدد الطائفي ،فنجد الدول الخميجية وتركيا تؤيد المعارضة السورية
بينما إيران وجزء من العراق وحزب اهلل في لبنان يدعم النظام السوري.

1

ب -التدخل العسكري الروسي في روسيا:
بعد الدور الحيادي لروسيا في ممف األزمة اليبية قررت إسترجاع دورىا الدولي والتأثير عمى ق اررات
مجمس األمن ،بإعتمادىا عمى أسموب مزدوج يمنح ليا منع التدخل الغربي في سوريا كمرحمة أولية،
وبذلك تستطيع دعم وتأييد نظام بشار األسد في المرحمة الثانية.
لقد قامت روسيا برفقة الصين من إجياض عدة ق اررات لمجمس األمن تسعى إلدانة الرئيس
"بشار األسد" وحمفاءه من النظام من خالل اإلعتراض عمى مشروع قرار مجمس األمن الصادر في
العام الخامس من فيفري عام ألفين واثنى عشر ( .)2012/02/05بإستخداميا لحق الفيتو،
**

 ٌتألف التحالف الدولً من  :ألمانٌا  ،السعودٌة ،الشٌن ،مصر ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ،فرنسا.- Tanguy De Wild D’Estmael, La Communauté Internationale, l’UE et la Syrie : d’une impossible gestion de
crise a une convergence limitée ?, Géopolitique et Politique étrangère, Université Catholique de
Lauvain(UCL), Mars2016.
1
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وعارضت من جديد مشروع القرار الغربي الذي قدمتو بريطانيا في مجمس األمن في التاسع عشر
من شير جويمية عام ألفين واثنى عشر( .)2012واستخدمت حق النقض ضد نص مشروع القرار
الفرنسي في مجمس األمن في الثاني والعشرون من شير ماي عام ألفين وأربعة عشر()2014
والذي يقضي بإحالة الممف السوري بدءا من مارس عام ألفين واحدى عشر( )2011لممحكمة
الجنائية الدولية 1.وبعدما تمكنت روسيا من إبعاد القوى الغربية مؤقتا عمدت عمى حصوليا عمى
الشرعية الدولية لتمرير ق ارراتيا بشأن مشروعيا في سوريا ،وقد بدأت الطائرات في الروسية في
العشرين من سبتمبر عام ألفين وخمسة عشر ( )2015أولى ضرباتيا الجوية في سوريا مستيدفة
مواقع لمجيش السوري الحر في منطقة حمص فيما قالت و ازرة الخارجية الروسية عمى أنيا مواقع
لتنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"

2

تسعى موسكو من خالل دورىا العسكري في سوريا إلى إعادة تحصين نظام بشار األسد ضد
اإلرىاب مستغمة فكرة محاربة التنظيمات اإلرىابية التي تشارك معيا القوى الغربية خاصة بعد
أحداث باريس في الثالث عشر من نوفمبر .وفي الحقيقة فإن إصرار الرئيس الروسي "فالديمير
بوتين" عمى تنفيذ مشروعو في سوريا ال يمقى أي معارضة .وقد صرح بغياب اإلرادة الغربية في ظل
األزمة وبالتالي عمى روسيا إستغالل ىذا الف ارغ ،في إعالن أقره بتاريخ التاسع عشر من ديسمبر
عام ألفين وخمسة عشر()2015
وفي الرابع عشر من شير مارس عام ألفين وستة عشر ( )2016أعمنت روسيا إنسحابيا من
سوريا .لكن في الحقيقة األمر يتعمق بخفض جزء من قواتيا في سوريا.
المطمب الثالث  :الحكامة األممية إلدارة األزمة في سوريا.
سعت األمم المتحدة منذ بداية األزمة في سوريا لتحقيق التسوية السممية من خالل الجيود
الديبموماسية التي إنتيجتيا المنظمة عبر مختمف مراحل تطور األزمة ،وقد كانت الوساطة األممية
والمفاوضات أىم أساليبيا معتمدة عمى مبعوثين دوليين.

نجاة مدوخ ،السٌاسة الخارجٌة الرو سٌة تجاه منطقة الشر ق األوسط فً طل التحوالت الراهنة ،دراسة حالة سورٌا،0202-0202 ،1

رسالة ماجستٌر غٌر منشورة (.جامعة بسكرة :كلٌٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة ،) 3126،ص ص.29:،
2

-مركز الجزٌرة للدراسات ،التدخل العسكري الروسً فً سورٌا  :الدواعً والتداعٌات و اآلفاق ،أكتوبر  ،3126ص .4
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 -1خطة كوفي عنان  :يعتبر " كوفي عنان* " أول شخصية ديبموماسية مثل األمم المتحدة في ميمة
التوصل لحل سممي لألزمة في سوريا من خالل تطبيق مشروع أطمق عميو إسم خطة عنانPlan .
.Annan
إستمم كوفي عنان ميمة الوساطة بين أطراف األزمة في سوريا في مطمع فيفري عام ألفين واثنى
عشر ( )2012بعدما تعثرت ىذه األخيرة في التسوية السياسية والسممية لألزمة .وقد دعت جامعة
الدول العربية إلىيذا المقترح لضمان التسوية السممية ،لكن الرئيس السوري بشار األسد قد صرح
قائال :
" ال يوجد حوار سياسي ...يمكنه النجاح ما دام هناك جماعات إرهابية مسمحة تنشط وتثير
الفوضى والالإستقرار في سوريا".
« No Political dialogue… can succeed while there are armed
terrorists groups operating and spreanding chaos and instability » 1

وقد رفض بشار األسد التفاوض مع المعارضة وبذل جيود سياسية لتسوية األزمة بطريقة سممية فقامت
القوى الغربية بسحب الثقة عن النظام السوري وطمب من الالئيس التخمي عن السمطة بعدما إعترفت
بالمجمس الوطني اإلنتقالي ممثال شرعيا لمشعب السوري ،وعمى إثر ىذا قامت روسيا رفقة الصين
باإلعتراض عمى قرار مجمس األمن الداعي إلدانة نظام بشار األسد وصرح وزيرالخارجية الروسي
"سيرجي الفروف "Sergey Lavrovقائال :
"ليس من مصمحة أحد بعث رسالة إلى المعارضة في سوريا أو في أي مكان آخر أنه ال يمكن لنا تقديم المساعدة
لكم إذ قمتم برفض جميع المساعي الحميدة مثمما حدث في ليبيا".

« It is not interests of any one to send message to the opposition in Syria or
elsewhere that if you rejet all reasonable afferes we will come and help you as we
» did in Lybia.

*

شخصٌة دٌبلوماسٌة من غانا شغل منصب األمٌن العام لألمم المتحدة منذ  2::8لغاٌة .3117كوفً عنان- :
-Raymond Hinnebusch and Others, UN meditation in the Syrian Crisis : From Kofi Annan to Lakhdar
Brahimi, New York, International Peace Institute(IPI) , March2016, pp.6-9.
1
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قام كوفي عنان بتمثيل كل من الجماعة العربية واألمم المتحدة وتم إعتباره مبعوثا خاصا لمييئة
األممية إنطالقا من الثالث والعشرون من شير فيفري عام ألفين واثنى عشر ( )2012عمى إعتبار أنو
الوسيط المثالي إلدارة األزمة .وفي السادس عشر من شير مارس عام ألفين واثنى عشر( )2012قام
عنان بإقتراح خطة السالم المتكونة من ستة نقاط والتي كانت الجامعة العربية قد قامت بعرضيا عمى
مجمس األمن .والتي تتمثل في إعتماد الحوار السياسي ،وقف أعمال العنف ،وفتح المجال أمام
المساعدات اإلنسانية ،وقف اإلعتقاالت ومنح الحرية لإلعالميين السوريين بصفة عامة .وىي خطة
عمل تجمع بين الحكومة السورية والمبعوث األممي الذي يسير عمى ضمان وحسن تنفيذىا.
أدى عدم االلتزام بالخطة وحرق بنودىا من طرف القوات الموالية لمنظام التي تبني مجمس
األمن لقرار

رقم

()2043

وانشاء

قوات

أممية

في

ميمة

صنع

السالم

تدعى

بأونيميس»  *« UNSMISوىي تقضي بإرسال  300مراقب دولي إلى سوريا بداية من الواحد
والعشرون من شير أفريل عام ألفين واثنى عشر .وقد إستطاعت القوات األممية القيام بدور
الوساطة بين النظام السوري والمعارضة بحيث لمدة ستة أسابيع قام النظام بوقف أعمال العنف
والتنازل عن إستعمال األسمحة الثقيمة وفتح السبيل أمام المراقبين الدوليين واإلعالمين .لكن بمجرد
أن قامت البعثة األممية بقيادة عنان بتعميق آمال إيجابية عمى نجاح خطة السالم حتى عاد قصف
النظام لمعاقل المعارضة .وفي الخامس والعشرون من ماي تم تسجيل جرائم حرب في منطقة
الحولة
حممت ىذه األعمال الدموية عدة إعتبارات وانعكاسات فقد إتيم مجمس األمن روسيا واعتبرىا
السبب في دعم نظام األسد ،فمجأت مجموعة أصدقاء سوريا بتنظيم لقاء في جنيف تم من خاللو
إقصاء مشاركة كل من الحكومة السورية وايران ن وإلعطاء المصداقية واضفاء الشرعية تم
اإلستغناء أيضا عن السعودية لضمان توازن األطراف لكن حضر كل من تركيا قطر ،وتم الخروج
بإعالن جنيف في الثالثين من شير جوان عام ألفين واثنى عشر ونص عمى:
 تأسيس حكومة إنتقالية. إنشاء حوار وطني يمثمو كل األطراف في سوريا. -القيام بإصالحات في الدستور وفتح التعددية السياسية والحزبية.

United Nations Supervision Mission in Syria.
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و بضغط من روسيا وضح النظام لمحتوى اإلعالن لكن المعارضة رفضتو بعدما صرح عنان قائال:
"ال يمكن تحقيق المقترح بصورة تامة".
» « It did not get 100 percent of what it wanted

1

إضافة إلى أن المقترح لم يتم تبنيو من طرف مجمس األمن إال بعد أكثر من عام عن صدوره.
و بالمقابل قررت كل من فرنسا ،بريطانيا ،والواليات المتحدة األمريكية المجوء إلى (إستعمال القوة ) واذ
لم يتوقف النظام السوري عن إنتياكات في حق المدنيين.
 -2مخطط األخضر اإلبراهيمي وجهود التسوية:
بعد إستقالة المبعوث األممي كوفي عنان بسب اإلستقالة بمثابة رد عمى اإلنقسامات داخل
مجمس األمن مما يستحيل الوصول إلى إتفاق باإلجماع ،تقرر تعيين األخضر اإلبراىيمي* بتاريخ
السابع عشر من شير أوت عام ألفين واثنى عشر ليخمف كوفي عنان في ميمة الوساطة األممية في
لألزمة في سوريا.بدأ اإلبراىيمي ميمتو باإلتصال بمختمف أطراف األزمة في سوريا بما فييم الرئيس
بشار األسد حيث جمعيا المقاء في الخامس عشر منسبتمبر عام ألفين واثنى عشر ( ،)2012وقد شدد
عمى ضرورة الحل السممي لألزمة فأعمن أنو :
"ال يوجد حل عسكري لهذا الصراع المدمر ،الحل السياسي هو الوحيد القادر عمى إنهاء هدا األخير".
« There is no military solution to this devastating conflict, Only a political Solution
will put an end to it ».2

وقد سعى بذلك المبعوث األممي إلى جمع كافة األطراف الورية في لقاء بجنيف.
• مفاوضات جنيف  :2شممت المفاوضات جولتين .الجولة األولى بين الثاني والعشرين ( )22والواحد
والثالثون( )31جانفي والجولة الثانية بين العاشر ( )10والخامس عشر ( )15من فيفري عام ألفين
1

*-

-Raymond Hinnebusch and Others, Op,cit.p.10.
األخضر اإلبراىيمي :ىو شخصية سياسية جزائرية و دولية  ،ولد عام  1934بالمدية بالجزائر ،شغل منصب وزير الخارجية الجزائري

بين عام  ،1992-1991عمى الصعيد الدولي عين في عدة ميامات ديبموماسية دولية وكان من صنع اإلتفاق إلنياء األزمة الداخمية في
لبنان ،كان ممثال خاصا لألمين العام لألمم المتحدة (كوفي عنان) ثم عين ممثال خاصا في ممف الحرب عمى أفغانستان و العراق منذ
.2001
-Hinnebusch, Op.cit, p.13.
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وأربعة عشر ( )2014وتعد ىذه المفاوضات أول لقاء إستطاع جعل النظام السوري والمعارضة
يجمسون عمى طاولة الحوار .لكن أىم ما ميز ىذه المفاوضات ىو تأثير األحداث التي شيدتيا سوريا
منذ المفاوضات األخيرة (جنيف  1في ألفين واثنى عشر )( .)2012بحيث تعقدت األمور في الممف
السوري بين منتصف عام ألفين واثنى عشر ( )2012إلى غاية جانفي ألفين وأربعة عشر (.)2014
فقد إستطاعت المعارضة السيطرة عمى عدة مناطق وتوسيع سيطرتيا قبل أن تتراجع وتقمب قوى النظام
األمور لصالحيا وذلك بالجوء إلى اليجوم باألسمحة الكيميائية في صيف عام ألفين وثالثة عشر.
والذي تقرر عمى إثره بتبني القرار رقم( )2118من طرف مجمس األمن في السابع والعشرون من شير
سبتمبر عام ألفين وثالثة عشر الذي يدين النظام لكن إعتراض روسيا عميو سمح لمنظام السوري
بتجنب التدخل العسكري الغربي.
لم تكن األطراف السورية المتفاوضة مستعدة لتقبل الطرف اآلخر كمفاوض بل إعتبر لقاء جنيف  2بمثابة
ساحة حرب خارج سوريا .وقد عبر الممثل عن النظام السوري ووزير الخارجية السوري عن ذلك بعدما
وصف المعارضة السورية عمى أنيا "وحوش متنكرة بزي بشري ،والتي تدعي أنيا تكافح من أجل الحرية".
« Des monstres déguisé en Humains et qui disent se battre pour la liberté ».1
إستطاعت ثالثة عوامل رئيسية التأثير مسار المفوضات في مؤتمر جنيف : 2
 العامل األول ىو المفاوضة الكبيرة في طبيعة األطراف المتفاوضة فمن جانب ىناك نظامسياسي معتاد عمى عمميات المفاوض وبجانبو تحالف ليس لو وجية نظر موحدة حول األىداف
المنتظرة من المفاوضات.
 العامل الثاني ىو إشتراط بعض أطراف المعارضة المكونة ليذا التحالف (مثل المجان المحميةوفصائل من الجيش الحر) عمى المجتمع الدولي رحيل األسد وتنحيو عن السمطة كضمان
أساسي من المفاوضات.
 العامل الثالث ىو اإلختالل في التوازن الموجود بين األطراف األجنبية والدولية فيناك دوال تدعمالنظام وىناك دوال أخرى تؤيد المعارضة ما يخمق أرضية غير صالحة التفاوض.2
1

- Manon-Nour TANNOUS, « La Syrie : Quelles Perspectives pour Une Sortie de Crise ? », Dossier
stratégique, (n07) , IRSEM, (2004), p.11.
2
-Ibid, pp.13.14.
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بالرغم من نجاح األخضر اإلبراىيمي في تنظيم لقاء جمع بين النظام والمعارضة في سوريا وجيا
لوجو إال أنو أخفق في الوصول إلى تحقيق وقف إطالق النار»  « Cessez le feuوىذا ما جعمو
يستقيل من ميمتو في الواحد والثالثون من شير ماي عام ألفين وأربعة عشر ( ،)2014وقد أثرت عدة
عوامل داخمية وخارجية عمى فشل المقترح الذي تبناه ،فاألولى تمثمت في تعدد أطراف المعارضة
ونقص التنسيق فيما بينيا وعدم اعتمادىا عمى مبدأ موحد في المفاوضات ،أما الثانية فكانت نتيجة
الستمرار الدعم الغربي وبعض الدول العربية "السعودية ،قطر" لصفوف المعارضة في سوريا ومن جية
ثانية تدخل روسيا إلبقاء النظام السياسي لبشار األسد ،وبالتالي استمرار اعمال العنف واستحالة
التسوية عبر المفاوضات.
ولقد عبر اإلبراىيمي عن فشل ميمتو وصرح قائال:
" كان خطأ منا الذهاب إلى جنيف ،2كل واحد كان تحت الضغط من أجل القيام بشىء ما .قررنا الذهاب إلى جنيف
 2بقناعة ضئيمة جدا بإمكانية الوصول لتحقيق نقطة ما .النظام كان واضحا مثل وضوح النهار في شهر أوت ،لقد
ذهب إلى هناك بسبب روسيا ،ولم يقم بأي مجهود ما عدا اإلهتمام بوصف المعارضة باإلرهابيين ،المعارضة لم
تمثل أي أحد ،بالنسبة لهم تنحي األسد عن السمطة يمخص كل الحمول ...المعب ونظل ويفكرون في الحمول
العسكرية وال احد كان مهتما بفكرة أن مبادرة الوساطة هي األمر الوحيد الذي بإستطاعة األمم المتحدة القيام به...
"« It was a mistake to go to Geneva II, everyone was under pressure to just″ do .
something″, but we went to Geneva II with very little conviction that it would lead
anywhere. The government was clear as daylight in August that they were only
there because of the Russians and did nothing but parrot the claim that the
opposition were terrorists. The opposition didn’t represent anybody; for them,
getting rid of Al-Assad would resolve all issues…the players still think of military
solutions , and nobody is exhansted to such an extent as to accept a mediatory
voluntarily, the only thing that the UN can offer… »1

- Hinnbusch, op.ct, p.16.
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 -2مخطط دي ميستو ار ومحاوالت التسوية :

بعد ميمة دامت سنتين قرر المبعوث األممي الخاص لسوريا األخضر اإلبراىيمي اإلستقالة
*

نتيجة لعدم جدوى المفاوضات ،فتم تعيين مكانو "ستيفان دي ميستو ار

"Staffan de Mistura

إليجاد حل سممي لألزمة من خالل المباحثات والمفاوضات بدءا من صيف ألفين وأربعة عشر
( )2014وقد طرح خطتو في العمل مرك از عمى تحقيق ثالثة أىداف رئيسية وفق ما قد صرح بو
في أول خطاب لو:
"أي شىء يمكنه المساهمة في خفض مستوى العدوان ،أي شىء يمكننا القيام به لرفع منفذ المساعدات سواءا عمى
الحدود أو داخل سوريا ،والعمل عمى ترقية المسار السياسي".

« Anything to contribute to reduce the level of violence, anything we can do to
increase the access of aid even across the borders and inside Syria, and promote
the political process. »1

في شير أكتوبر من سنة ألفين وأربعة عشر ( )2014إقترح "دي ميستو ار " إنشاء مناطق "خالية من
المعارك" في مقاطعة حمب وتنفيذ ق اررات مجمس األمن إضافة إلى تجنيد الجيود الدولية لمحاربة
اإلرىاب في سوريا .وقد سطر برنامج لقاءات جديدة ستجمعو في شير ماي معارضة السورية ممثمين
عن النظام السوري وعن المعارضة والمجتمع المدني والفواعل اإلقميمية لكن بشكل منفرد .وقد تم تقديم
دعوى إلى إيران لممشاركة بعد غيابو عن لقاء جنيف  1وجنيف .2 2لكن لم يتم تفعيل المقترح إذ
إستمرت المعارك في حمب بين قوات الجيش السوري وتحالف بين المعارضة التي جمعت عدة فصائل،
فتعثر مشروع األمم المتحدة في جعل حمب اول مدينة تجمد فييا المعارك" .le gel des combats

3

لكن يبقى مسار المفاوضات قائما إذ في التاسع والعشرون من شير أكتوبر عام ألفين وخمسة عشر
( .)2015وبمشاركة مجموعة أصدقاء بسوريا وقد تم اإلعالن عن مجموعة من األىداف والتي تتمثل
في :
*

ستٌفان دي مٌسستورا  :رجل دٌبلوماسً إٌطالً ولد بالسوٌد من أم سوٌدٌة و أب إٌطالً فً  36جانفً  ،2:58شغل منصب أمٌن دولةفً .3122ثم وزٌر منتدب للشؤون الخارجٌة فً إٌطالٌا سنة .3124
1

-Leila Hilal, « The United Nations and Peace Process strategy for Syria », Policy Breif, Norway, NOREF,
(Novembre 2014), p.1.
2
-Hinnbusch,Op.cit, p.38.
3
- Hilal, Op.cit, p.3.
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 الحفاظ عمى وحدة واستقاللية سوريا مطمب أساسي. الحفاظ عمى مؤسسات الدولة السورية. إحترام حقوق الشعب السوري بما في ذلك الدين والعرق. مضاعفة الجيود الديبموماسية إلنياء الحرب. العمل عمى فسح المجال أمام المساعدات اإلنسانية لكل المناطق في سوريا.لكن تم رفض المقترح من جانبين الطرفين ،فالمعارضة إشتمرطت تنحي األسد .وعدم إستم ارره في
السمطة.
" ال يمكننا قبول إستمرار النظام ليوم آخر .عمى بشار األسد التنحي من السمطة "
« we will not accept that the regime stays even more 24 hours. Bachar should be
» detained and put on trial

ورد المتحدث باسم حزب البعث وممثل النظام السوري أنو ال تكون ىناك إنتخابات رئاسية قبل
استكمال بشاراألسد لعيدتو الرئاسية في ألفين وعشرون(.)2020
و عمى إثر ىذا قام ستيفان دي ميستو ار باقتراح جديد في الرابع عشر من نوفمبر عام ألفين وخمسة
عشر يتضمن ثالث نقاط أساسية خرج بيا المشاركون في الجولة الثانية من مباحثات فيينا ىي
 إجراء محادثات بين النظام والمعارضة السورية. تأسيس حكومة إنتقالية في ظرف ستة أشير. -تنظيم إنتخابات في ظرف  18شي ار.

1

مؤتمر جنيف  :3في األول من فيفري ألفين وستة عشر ( )2016إنطمقت المباحثات حول ممف
األزمة في سوريا بمشاركة نفس األطراف الحاشرة في لقاء فيينا .وبعدما فشل األطراف في التوصل إلى
إتفاق تم توقيف المباحثات لتستأنف في الجولة الثانية في مارس عام ألفين وستة عشر ( .)2016لكن
لم يكن ليا جدوى فتم تجميد مسار المفاوضات لتستانف في أفريل من الثالث عشر إلى السابع

1

- Ben Smith, « Speaking a negociated Solution in Syria », House of commons Library, n 7392, February
2016, pp.7.10.

66

أدوار األمم المتحدة في إدارة األزمة في ليبيا و سوريا

الفصل الثاني

والعشرون ( )27-13في جولة ثالثة تم اإلتفاق من خالليا عمى مقترح قرار مجمس األمن الذي ينص
عمى:
 وقف الغازات الجوية في مختمف مناطق سوريا. تصفية جبية النصرة ورحيل كل مقاتمييا من األراضي السورية. -السماح بمرور اإلغاثة اإلنسانية.

1

لم يستطع دي ميستو ار تطبيق محتوى القرار نتيجة لعدم إلتزام األطراف المتورطة في سوريا
بمضمون المبادرة .وىذا ما جعل مسار األزمة في سوريا يزداد تعقيدا بالنظر إلى التأثيرات التي تنتج
عن تطور األوضاع في مختمف المناطق في سوريا سواء كانت تحت سيطرة قوات نظام األسد أو
تحت نفوذ المعارضة السورية ،أو تمك الخاضعة لمتنظيمات اإلرىابية .ىذا كمو جعل إستئناف
المحادثات في الشأن السوري أكثر من ضرورية.
يركز كثي ار دي ميستو ار عمى دور كل من تركيا ،إيران ،وروسيا ويعتبر أنيا تممك المفتاح لوقف
األعمال العدوانية في سوريا .وقد تم عقد لقاء تحضيري في " أستانا( " Astanaعاصمة كازاخستان )
في الثالث والعشرون من شير فيفري إلى غاية الثالث من مارس عام ألفين وسبعة عشر (.)2017
لقد عمل المبعوث األممي لمدة تسعة أيام ( )9ليال ونيا ار رفقة الممثمين عن النظام السوري وممثمين
عن فد المعارضة لموصول إلى حل نيائي لألزمة في سوريا .لكن وبسبب التفجيرات األخيرة في حمص
واستمرار األعمال الدموية تقرر إجراء جولة أخرى من المفاوضات .وقد عبر عن أسفو في فشل كل
محاوالتو لتحقيق السمم في سوريا من خالل قولو:
" نحن بالفعل نعمل يدا بيد لكن هناك يدين فقط".

« We are really Working hand in hand but there are two hands. »2

1

- Kirsten Jongberg and Others, Syria : stalledpeaceprocess and blockedhumanitarianacess, UEPolicy
Departement, November2016, pp.87-91.
2
-Arhama Siddi, « Geneva 4 : Talks about Talks ? », Institute of strategic studies, March, 2017, p.4.
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توصف األزمة في كل من ليبيا وسوريا عمى أنيا ثورة شعبية ضد األنظمة الحاكمة تسعى لتغيير
األوضاع نحو الفضل من خالل ممارسة الضغط عمييا لقبوليا التغيير أو إسقاطيا ،لكن بالرغم من
وجود اختالف بين ليبيا التي تم اسقاط نظام القذافي فييا وسوريا التي ما يزال النظام السياسي لبشار
األسد قائما ،إال أن األوضاع الراىنة ليذه الدولتين ال تختمف كثيرا ،إذ ومع التدخل األممي في ليبيا
عن طريق حمف الناتو بقرار من مجمس األمن والتدخل العسكري لمقوى الدولية (التحالف الدولي من
جية وروسيا من جية أخرى) في سوريا من أجل إنياء األزمة وتحقيق مطالب الشعبين إال أن النتائج
كانت عكس ذلك وىذا يظير في عدم قدرة األمم المتحدة السيطرة عمى األوضاع وتسوية األزمتين
بالرغم من الجيود الديبموماسية المسخرة منذ أكثر من خمس سنوات معتمدة عمى أربعة مبعوثين
أمميين إلدارة األزمة في ليبيا وثالثة مبعوثين أمميين إلى سوريا
ىذا ويشار الى أنو ومع استمرار األزمة في ليبيا وسوريا فإن مجموعة من المشاكل واآلفات الناتجة
من البيئة الداخمية ليذه األخيرة تؤثر عمى مستقبل الدولتين بشكل خاص وعمى مستقبل المنطقة بشكل
عام.
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األمم المتحدة و التحديات
الدولية الراهنة

األمم انمتحدة وانتحدياث اندونيت انزاهنت

انفصم انثانث

لقد خمقت األزمة في ليبيا وسوريا ردود فعل دولية متباينة بعد أحداث العنف والعدوان التي
ال تزال مستمرة ألكثر من خمس سنوات .يتناول ىذا الفصل تقييما لدور األمم المتحدة في عمميات
إدارة ىذه األزمات وانعكاسات ىذا الدور عمى ثالث مستويات أساسية ،األول يكمن في التحديات
التي تواجو ىذه الدولتين عمى المدى القريب والمتوسط ،والثاني يبرز أثر ىذه األزمات عمى منطقة
المتوسط ،أما الثالث يتناول أىم الرىانات الدولية التي تضع منظمة األمم المتحدة عمى المحك،
واختبار مدى جاىزيتيا وكفاءتيا في الوقاية من األزمات وادارتيا بشكل فعال ومنع تفاقميا في حالة
حدوثيا باعتبار أن طبيعة ىذه األخيرة قد تغيرت عوامميا عما كانت عميو سابقا.
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المبحث األول :تقييم دور األمم المتحدة في إدارة األزمتين.
إن التشابو في مالمح األزمة بين سوريا وليبيا كبير إلى حد ما بحيث أنيما تتقاسمان نفس
الحيز الجغرافي إذ أنيما دولتين عضويتين في الجامعة العربية بحكم اإلنتماء لموطن العربي
ويتقاسمان نفس اإلطار الزماني لمثورة بحيث أنيا ظيرت في شير فيفري من عام أللفين واحدى
عشر ( )3122في ليبيا

ولم يمضي سوى شير واحد حتى برزت األزمة

في سوريا ،ىذا

باإلضافة إلى تقاسم األزمتين لنفس العامل المحرك لألوضاع أال وىو إسقاط النظام والذي كان
نظاما تسمطيا واستبداديا( أوليغارشي ) في كال البمدين ،لكن عمى الرغم من كل اوجو التشابو ىذه
إال أن ىناك إختالف وتباين في أسموب تعاطي األمم المتحدة لكل منيما.
المطمب األول :المقارنة بين الفواعل المتدخمة في األزمة.
إختمفت الفواعل التي تدخمت عبر المجوء إلى القوة في كل من ليبيا وسوريا نتيجة إلختالف
إطارىا العام وموقف المجتمع الدولي من محتوى األزمتين.
 -1تدخل الحمف األطمسي في ليبيا.
يعبر التدخل العسكري لمحمف األطمسي في ليبيا في مارس عام ألفين واحدى عشر ( )3122عن
فشل األمم المتحدة عمى لعب دورىا في وتراجع إسياماتيا وانخفاض درجة إلتزاميا بتحقيق السمم
واألمن الدوليين وىذا نتيجة إجتماع عدة مؤشرات .
أ -إحتكار مجمس األمن لعممية صناعة الق اررات في األمم المتحدة :ويظير ذلك في المساس
بالمبادىء األساسية المشكمة لميثاق األمم المتحدة ،بحيث أنو ولسبب غير صريح تم إقصاء
وابعاد ليبيا بشكل تعسي عن المجتمع الدولي ،ويتساءل روني برومان » « Rony Braumen
ىل تكفي مظاىرة واحدة حدثت في الخامس عشر من أفريل عام ألفين واحدى عشر ()3122
وفي مدينة واحدة في ليبيا التي تعتبر عضوا قديما في األمم المتحدة وسبق وأن تراس منظمة
اإلتحاد اإلفريقي وليا عدة إتفاقيات ثنائية مع فرنسا وايطاليا أن ترمى خارج المجتمع الدولي مع
العمم أن ىناك أحداث أكثر دموية ،وأكثر عنفا في دول أخرى وتم السكوت عنيا  .ويتغاضى
مجمس األمن عنيا .ىذا ما يفسر التناقض الموجود بين قراري مجمس األمن بخصوص ليبيا
.القرار رقم ألف وتسعمائة وسبعون والقرار ( )2:81والقرار رقم ألف وتسعمائة وثالثة وسبعون
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( ،)2:84والمذان يتعارض محتواىما بين حماية سيادة الدولة الميبية من جية والتدخل في
الشؤون الداخمية ليا من جية أخرى .لقد تغير مجمس األمن من أداة لمحفاظ عمى السمم إلى
أداة حربية ،وقد غبر عن ىذا الثالثي "نيكوال ساركوزي" ،باراك أوباما ودافيد كامرون في
اإلعالن المشترك في الخامس من أفريل عام ألفين واحدى عشر ،حين قالوا;
" ال يتعمق األمر بزعزعة القذافي بالقوة ،لكن ما دام في السمطة فإن حمف الناتو ...يتعين عميو مواصمة
عممياتو".
« Il ne s’agit pas d’évincer Kadhafi par la force, mais tant que Kadhafi sera au
pouvoir, L’OTAN… doit maintenir ses opérations. »1

ب -دوافع إختيار حمف الناتو لمتدخل في ليبيا:
كان التدخل في ليبيا وفي بداية األزمة من الطرف الفرنسي فقط بحيث قامت بإرسال أربعة
آالف ومئتين عسكري( )5311وأربعون طائرة حربية ( ،)51عشرون( )31مروحية .لكن
سرعان ما تغير الطرف المتدخل في ليبيا فوقع اإلختيار عمى األطمسي " الناتو" وبعد أن
أعمنت الواليات المتحدة األمريكية تقميص حجم تدخميا في ليبيا ظيرت إشكالية من سيمثل
مجمس األمن وىيئة األمم المتحدة بأكمميا في أزمة ليبيا.
لم يكن تفويض حمف الناتو لمقيام بميمة التدخل في ليبيا فعال إعتباطيا  .لكن كان ذلك
كنتيجة حتمية لمصراع الثنائي بين فرنسا ويريطانيا .ففرنسا أرادت إستبعاد حمف الناتو
بتأدية ميمة التدخل في ليبيا وتزعم الجبية العسكرية لإلتحاد األوربي في إطار سياسة
األمن والدفاع المشترك *»  « PSDCلكن بريطانيا عارضت المبادرة وضغطت عمى
األمم المتحدة وعمى عكس مجمس األمن تحديدا لتعيين حمف الناتو مسؤوال عن العمميات
العسكرية في ليبيا .وىذا ألسباب سياسية

2

ففي تقرير صادر عن البرلمان البريطاني تم إدانة التدخل العسكري لممممكة المتحدة وفرنسا
في ليبيا .فبعد خمسة سنوات عمى مقتل القذافي تم اإلعتراف بدور فرنسا في تغيير طبيعة

1

- Robert Charvin, « L’intervention en Libye et la violation de la légalité internationale », Investigation,
Janvier 2012, 2012.p.4.
*
-PDSC : politique de sécurité et de défense commune.
2
-Institut royal supérieur de défense, « l’intervention militaire en Libye et ses implications pour l’Europe
de la défense », 2012,p.16.
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التدخل ،من تدخل إنساني (في مدينة بنغازي) لحماية المدنيين إلى تدخل عسكري محض
ضد نظام القذافي وفي ليبيا ،وىذا لدوافع عدة ىي;
 السيطرة عمى أكبر قدر من اإلنتاج الميبي لمنفط. تنمية النفوذ الفرنسي في شمال إفريقيا. التحسين من الوضعية السياسية الشخصية لنيكوال ساركوزي في فرنسا. تمكين الجيش الفرنسي من إثبات قوتو في العالم. -الرد عمى رغبة القذافي في إلغاء دور فرنسا كقوة مسيطرة عمى إفريقيا الفرانكوفونية.

1

 -2القوى الكبرى تقرر مصير سوريا
إن التطورات الحاصمة في سوريا منذ عام ألفين واحدى عشر( )3122أي يعني منذ تاريخ
بداية األزمة جعمت منيا أزمة دولية يستعصي عمى األمم المتحدة وما ينص عميو الفصل
السادس وعمى اختالف ليبيا التي كان التدخل العسكري من طرف حمف الناتو بقرار من
مجمس األمن فإن التدخل العسكري في سوريا كان من تنفيذ عدة دول شكمت تحالفا
عسكريا لمواجية األزمة في شكل كتمة واحدة ومن جية أخرى ىناك دول تقوم بالتدخل
بشكل إنفرادي في سوريا واألمر يتعمق بروسيا تحديدا.
إن سبب فشل األمم المتحدة في تسوية النزاع بالوسائل السممية وتراجع دورىا في إدارة
األزمات الدولية ىو تنامي نفوذ مجمس األمن في الييئة األممية ونقصد بمجمس األمن
الدول الكبرى تتستر بغطاء األمم المتحدة ،فنجد أنو عمى الرغم من اختالف الطرف المنفذ
لمتدخل بين ليبيا وسوريا إال أن المصدر واحد ويتعمق األمر بمجمس األمن.
إن االختالف الثاني يكمن في طبيعة التدخل بين األزمة السورية والميبية حيث أن ىذه
األخيرة تتميز بمحدودية تأثير األزمة الميبية عمى دول الجوار في األزمة عمى عكس
سوريا التي تعتبر القوى اإلقميمية " تركيا ،إيران ،السعودية "...،محركا آللية الصراع في
األحداث التي تمس ىذه الدولة.

1

( ) Alexandre de Croix, Guerre en libye : Un rapport britannique accable Sarkozy. Vu sur Site
http//www.LCI -Fr/international/guerre en Libye- Un rapport britannique
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أ -إستراتيجية الدول المتدخمة في سوريا;

قبل التطرق لإلستراتيجية المتبعة في سوريا يجب تحديد ىذه الدول ودوافع تدخميا
ومن خالل ىذا يمكننا تصنيفيا إلى فئتين;
• القوى اإلقميمية; ىناك العديد من الدول التي تؤثر عمى مسار األزمة في سوريا وىذه
الدول تتخذ موقفين أساسيين;
 دول تؤيد نظام بشار األسد; وعمى رأسيا نجد إيران .حيث أنيا تسعى لمحفاظ عمىنظام بشار األسد بيدف الحفاظ عمى مصالحيا  .فنجد أن ىناك عالقات قديمة بين
البمدين ترجع إلى فترة بروز حزب البعث في سوريا وفترة حكم حافظ األسد ،فمن
جية تقوم إيران بدعم ىذا النظام لمبقاء في السمطة ومن جية أخرى تضن سوريا كسر
العزلة عن إيران وحصوليا عمى إختراق إستراتيجي في المنطقة العربية ،بل وأبعد من
ذلك ضمان الوصول إلى البحر المتوسط.

1

 دول تدعم المعارضة السورية; أىم ىذه الدول السعودية قطر وتركيا لو إنعكاسات كبيرةعمى األوضاع في سوريا وعمى مشاريع ومقترحات التسوية .إن أحد أىم دوافع تبني
تركيا لسياستيا التي تقضي بإقامة مناطق عازلة في سوريا ىو العمل عمى السيطرة
عمى المسألة الكردية بحيث أن ىذه األخيرة تقع عمى الحدود بين البمدين وباعتبار أن
ىناك أقمية كردية في تركيا فإن ىناك خطر انتقال لالنفالت األمني في سوريا إلى
تركيا.

2

• القوى الدولية; وتتشكل أساسا في الثنائي الروسي األمريكي.
دوافع روسيا لمتدخل في سوريا; تتعدد األسباب والدوافع التي حفزت روسيا لمتدخل
العسكري في سوريا وىي كميا دوافع مصمحية  .نجد بالدرجة األولى الدوافع اإلقتصادية
باعتبار أن التبادالت التجارية بين البمدين واستثمار الشركات الروسية والتعاون في
حقل الطاقة تشكل عامال حاسما في تأييد روسيا لمنظام السوري.

1

 جمال واكٌم ،صراع القوى الكبرى على سورٌا :األبعاد الجٌوسٌاسٌة لألزمة (،3122بٌروت :شركة المطبوعات للتوزٌعوالنشر ،)3124،ص.319.
2
 -نفس المرجع ،ص.322
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إضافة إلى ىذا ال يمكن إنكار المكانة اإلستراتيجية لسوريا في نظر روسيا بحيث أن
سوريا ىي مفتاح النفوذ الروسي في المتوسط ،فسقوط نظام األسد سيؤدي إلنييار
إقتصاد روسيا بإعتبار أن مشروع نقل أنبوب الغاز من قطر إلى أوربا عبر سوريا،
سيؤدي إلى تزويد أوربا بالغاز العربي ما يجعل روسيا يفرض عمييا حصا ار إقتصاديا.

1

مصالح الواليات المتحدة األمريكية في سوريا ىو المحور األساسي الذي تدور عميو نظرية
المباريات حول سوريا .فالنظرة األمريكية إلى الشرق األوسط والى سوريا عمى وجو خاص تحركيا
المصالح االستراتيجية المتمثمة بأمن إسرائيل وأمن الطاقة 2فنجد أن حسابات المعبة مزدوجة من
وجية نظر الواليات المتحدة األمريكية فالحفاظ عمى الوضع القائم  Statu quoواستمرار نظام
أن الشركات األمريكية المييمنة عمى موارد النفط في
بشار األسد يعطييا أمنا طاقويا باعتبار ً
الشرق األوسط بحاجة الى نوع من االستقرار السياسي واألمني في المنطقة ،مما يمكنيا من

إستخراج وشحن الطاقة إلى أمريكا .أما سقوط نظام بشار األسد سيترك منطقة الشرق األوسط في
حالة فوضى باعتبار أن ىاك عامال إضافيا في المعادلة وىو التنظيمات اإلرىابية .وىو الوضع
الذي ييدد المصالح األمريكية في ىذه المنطقة .وعميو فإن التحرك األمريكي في المنطقة يقوم وفق
مبدأ نظرية األلعاب التي تقارن فييا التكمفة واألرباح ،وتساوم فييا بين المكافأة والعقاب.
 -4دوافع التغير في الفواعل المتدخمة في ليبيا وسوريا:
تدخل حمف الناتو في ليبيا ولم يتدخل في سوريا ،وتدخمت روسيا في سوريا ولم تتدخل
في ليبيا .يمكن إعتبار تحديد ىوية منفذي التدخل في األزمة المتعمقة بكل من سوريا وليبيا
المفتاح األساسي لفيم آلية عامل المجتمع الدولي مع القضايا الدولية .والذي يعكس البيئة
الخاصة والمحيطة بالدول أثناء األزمات.
أ -البيئة الداخمية :لقد قام اإلعالم أثناء بداية الثورات العربية بتسويق نمط موحد عن
األوضاع في الدول العربية .لكن ىناك إختالف جوىري بين سوريا وليبيا والمتعمق
بتركيبة المجتمع ،والتي تعتبر المحور الذي إنطمق منو الحراك السياسي الثوري.

1

  -المدنً ،توفٌق ٌوسف وأخرون ،الربٌع العربً  :إلى أٌن؟ ،الطبعة األولى (بٌروت :مركز دراسات الوحدة العربٌة) ،ص.562
 -واكٌم ،مرجع سابق.ص.32:
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ففي ليبيا بالرغم من الطابع القبمي »  « Le caractère tribalالذي يميزىا إال أنو
مجتمع يخمو من اإلنقسامات بين فئاتو  .وبالتالي إستعمل حمف الناتو آلية التدخل
اإلنساني لحماية المدنيين كذريعة لمباشرة عممياتو .في حين ان المجتمع السوري يتميز
بالطائفية المذىبية » « Caractère Sectoriel

وبالتالي تم استبعاد حمف الناتو

واإلعتماد عمى القوى اإلقميمية والدولية بشكل منفرد تحت غطاء حماية األقميات،
(إيران تحمي الشيعة ،السعودية تحمي السنة ،القوى الغربية "تحديدا فرنسا" تحمي
المسيحيين) .واعتبار ىذه العمميات العسكرية حربا لتصفية اإلرىاب في سوريا.
ب -البيئة الخارجية; ال يقل تأثير المعطيات الخارجية عمى استراتيجية التعامل مع األزمة
أن ىناك عامال جوىريا يظير ىذا
في سوريا وليبيا من المعطيات الداخمية .بحيث ً

الدور.

ففي ليبيا نجد أن نظام القذافي ىو نظام قوي (أكثر من أربعين سنة ( )51من الحكم)
لكنو يفتقر الى تحالفات والتنسيق مع الدول األخرى .وىذا أنتج نظام قوي لكنو منفرد،
وعميو فإن إستخدام الناتو لضرب ليبيا لن تكون عميو أي معارضة دولية .في حين أن
النظام السوري ىو نظام غير ديموقراطي لكن يختمف عن ليبيا في عالقاتو الخارجية،
فنجد أن دعم روسيا وايران لنظام بشار األسد ال يتيح الفرصة لحمف الناتو لمتدخل في
سوريا وىذا اإلعتراض ليذه الدول عمى أي محاولة تيدف إلسقاط النظام.
المطمب الثاني :إنعكاسات الدور األممي عمى ليبيا وسوريا.
سعت األمم المتحدة إلى الوصول لحل سممي ليذه األزمات من خالل تكثيف جيودىا
لجمع مختمف األطراف وتبني قرار تتوافق عميو ىذه األخيرة لكن احد المفارقات في
طريقة تناول األمم المتحدة ليذه األزمات ىو تبني قرار من طرف مجمس المن التابع
لألمم المتحدة يمنح التدخل العسكري في ليبيا في وقت لم يكن ذلك ضروريا بحيث أن
بداية ا ألزمة كانت تستدعي فقط بذل جيود ديبموماسية لتسوية األوضاع  .بينما
إعتمدت األمم المتحدة المحادثات والمفاوضات في سوريا في الوقت الذي كان النظام
السوري يرتكب جرائم ضد اإلنسانية ويتحتم عمى المجتمع الدولي التحرك لوقف ذلك
العدوان  .لقد ولدت ىذه الثغرات في الدور األممي تجاه ما يحدث في ليبيا وفي سوريا
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العديد من التعقيدات التي زادت من صعوبة الوصول إلى حل نيائي لألزمة في ىذه
الدولتين.
 -2الحرب األىمية :إن إحدى مظاىر ىذه األزمات التي كانت في جوىرىا انتفاضات
ضد تطالب النظام السياسي في كل من ليبيا وفي سوريا باإلصالحات تحولت في
مدة قصيرة عمى حرب أىمية ،كانت في البداية بين القوات التابعة لمسمطة وبين
المعارضة ليتسع مجاليا إلى تعدد األطراف المتورطة فييا ،فنجد ان اإلنقسامات
داخل المعارضة كانت السبب وراء ذلك وىذا ما خمف بدوره عدة أزمات أخرى.
ففي ليبيا ظيرت مسألة الشرعية .بحيث أن ىناك حكومتين تتصارعان عمى
السمطة .ففي جية نجد حكومة طبرق التي إنبثقت من إنتخابات مجمس النواب في
عام ألفين وأربعة عشر ( ،)3125والتي تفرض سمطتيا عمى شرق ليبيا والتي
تعتبر الحكومة الشرعية الوحيدة التي تم اإلعتراف بيا من طرف المجتمع الدولي .
ومن جية أخرى نجد حكومة مدعمة من طرف التيار اإلسالمي المتطرف والتي
تسند شرعيتيا إلى المؤتمر الوطني العام والتي تفرض سمطتيا عمى غرب ليبيا
وتتخذ من طرابمس مق ار ليا. 1
أما في سوريا فال يختمف الوضع كثي ار فاألزمة أزمة سياسية بالدرجة األولى بحيث
أن المجتمع الدولي منقسم في مسألة الشرعية في سوريا فنجد ان القوى
الغربية(الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد األوربي) ،والسعودية وقطر تعتبر
المجمس الوطني اإلنتقالي كالمثل الشرعي والوحيد لمشعب الميبي بينما دول أخرى
مثل إيران روسيا ال تزال تتعامل مع نظام بشار األسد عمى انو السمطة الشرعية
في سوريا.
ىذا اإلختالف في المواقف الدولية يضعف من دور الييئة األممية في تنفيذ
مياميا ويخمق حربا مفتوحة حول السمطة فنجد خضوع األمم المتحدة وعدم
إستقالليتيا.

-Archibald Gallet, « les enjeux du chaos libyen », politique étrangère, février 2015, p.102.
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 -2اإلنفالت األمني في ليبيا :

تشكل القوى في ليبيا إحدى الفرص المثالية إلختبار كيفية تشابك وتداخل عدة أنساق من الصراع
في المنطقة ،فنجد أن ليبيا تعد األرضية المالئمة لتغمغل واعادة تنظيم الحركات الجيادية من
خالل ىذه المراحل;
أ-

إنعدام األمن :تصل حالة األمن في المدن الميبية إلى ذروتيا خاصة وأنو لم يعد ىناك

وزير داخمية لدولة ليبيا .فمنذ سقوط نظام القذافي في عام ألفين واحدى عشر(،)3122
أصبحت ليبيا

مسرحا لميجمات اإلجرامية اليومية التي تستيدف الشرطة ،الجيش وحتى

المدنيين.
ب -إنتشار األسمحة :تشكل ليبيا ترسانة عسكرية بعد إنتشار السالح في األوساط المدنية وىذا
راجع إلى إستغالل وتوزيع كل المخزون والذخيرة والعتاد العسكري الذي كان في الدولة الميبية
في فترة حكم القذافي وقد عزز ىدا تأسيس عدة معاقل ومراكز تنشط فييا الجماعات اإلجرامية،
وقد إكتشفت عدة جماعات بحوزتيا صواريخ من طراز "أرض-جو" قرب عين أمناس عمى
الحدود الجزائرية الميبية .
ج -إنتشار الميمشيات :يشكل إنعدام األمن وتوفر السالح أحد أىم الظروف التي ساىمت في
ظيور ىذه المعضمة .فقامت الميمشيات بفرض سمطتيا عمى عدة مناطق في ليبيا .فجماعة
"حفتر"*فرض فسو وقام بتسمية جماعتو بالجيش الوطني .ىذا من جية ومن جية أخرى نجد
أن ىذه المميشيات تعتقل أكثر من ثمانية آالف شخص في سجونيم ومراكز إعتقاليم التي
كانت فيما مضى سجونا تابعة لنظام القذافي .ويقوم أفراد ىذه الجماعات بأعمال التعذيب
واإلغتصاب اليومي عمى الضحايا .حسب ما ورد في تقرير لمنظمة حقوق اإلنسان التابعة لألمم
المتحدة.
د -التحكم في الموارد الطاقوية :يعد البترول أىم ثروة في ليبيا ومع تنامي ظاىرة الفوضى في
ظل األزمة قامت ىذه الجماعات المسمحة بالسيطرة عمى المنشآت النفطية فتم فرض حصار
عمى ىذه األخيرة منذ جويمية عام ألفين وثالثة عشر( ،)3124ومع إمتالك ىذه الميميشيات
*

خلٌفة أبو القاسم حفتر :رجل عسكري لٌبً بعمر  82سنة وهو جنرال متقاعد ،كان أحد أطراف اإلنقالب العسكري الذي قاد القذافًفً السلطة فً عام  2:7:لكن وبعد إنهزام فً عام  2:98فً ظل الحرب بٌن لٌبٌا والتشاد تم إعتقاله من طرف القوات التشادٌة ثم قام
باللجوء إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،أٌن إنخرط مع المعارضة اللٌبٌة لٌعود إلى لٌبٌا بعد سقوط نظام معمر القذافً وٌحصل على دعم
من طرف عدة شخصٌات مثل ٌ :ونً بوكمادة(قائد القوات الخاصة) ،جمعٌة الحبانً(رئٌس األركان للدفاع الجوي) .وعلً زٌدان الوزٌر
األول اللٌبً.
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المسمحة إلستقاللية عسكرية وسياسية قامت بالتحكم في إستغالل ىذه الموارد والييمنة عمى
المتاجرة بيا في السوق السوداء

1

ه -مشكمة النازحين والمياجرين :خمفت األزمة في ليبيا وتعاطي المجتمع الدولي عنيا وعجز األمم
المتحدة عمى تسويتيا مشكمة إنسانية خطيرة في المنطقة ،بحيث أنو عمى المستوى الداخمي نجد
ان المجنة السامية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ( )OHCHRأحصت ما يزيد عن مئة
وعشرين ألف شخص نازح في ليبيا يتنقمون عن أعمال العنف ىذا باإلضافة إلى المعاناة عمى
مستوى إمكانية الحصول عمى الغذاء ،األدوية والممجأ بعد تدمير الجماعات المسمحة لكل
المنشآت بما فييا المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية .
و تعتبر ليبيا بمد عبور* بالنسبة لممياجرين األفارقة المتوجيين نحو أوربا ،وىذا ما يجعل ليبيا
معب ار ومق ار في نفس الوقت لتجارة المخدرات ،تجارة البشر وتجارة األسمحة.
و يعقب باتريك كوبرن» « Patrick Cockburn

2

أحد أبرز الصحفيين المتخصصين في

الشرق األوسط قائال;
"إحدى أىم السمات التي تؤثر عمى األحداث في ليبيا اليوم ىو قمة اإلىتمام الذي تحضى بو ىذه األخيرة لدى
الدول التي توجيت لمحرب في عام ألفين واحدى عشر بإبتياج"
« l’un des traités les plus stupéfiants des événements de Libye aujourd’hui est le
peu d’intérêt qu’il suscite de la part de ces pays qui partirent si allégrement en
» guerre en 2011

 -3أزمة الالجئين :
تحصي ليبيا ما يفوق ثمانية آالف الجئ بعد أحداث الثورة .لكن ىدا يبقى بال مقارنة مع ما
يحدث في سوريا وأي حل سياسي يتيح إنياء ذلك الصراع سيكون عبر تسوية ىذه المعضمة.
أ -الفرق بين المجوء واليجرة; قد يختمط الكثير بين ىوية الالجئ وبين المياجر الغير الشرعي
لكن ىناك فرق واضح بينيما .فطالب المجوء ىو الشخص الذي يطمب الحماية من البمد
المضيف جراء المخاطر الكثيرة التي تعترض أمنو وحياتو في بمده األصمي .بينما المياجر الغير
الشرعي ىو الشخص الذي ينتقل من بمد لبمد آخر بطريقة غير رسمية وتنعدم فييا األسباب
1

- Arwa Kaddur, « Bilan de la situation en Libye », Observatoire des mutations politiques dans le monde
arabe, Paris :IRIS, 2015, pp,17-37.
*
 تسلك هذه الجماعات الطرٌق من الصومال ،أٌرٌتٌرٌا ،إثٌوبٌاو السودان تجاه لٌبٌا وقد تم إحصاء ما ال ٌقل عن  9111مهاجر فًالشهر فً عام .3124
2
-Gallet, Op,cit,p.109.
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والمخاطر التي تؤدي بو لترك بمده األصمي .وتنص معاىدة جنيف عام الف وتسعمائة وواحد
وخمسون( )2:62وتنص عمى حقوق وواجبات الالجئين والتزامات الدول تجاه الالجئين ،بحيث
أنو ومند تسجيمو لطمب المجوء ،تسجيمو لطمب المجوء ،يعتبر الالجىء في وضعية قانونية بالرغم
من إتباعو مسا ار يعبر من خاللو حدود عدة دول بشكل غير رسمي وقانوني.1
ب -أسباب تنامي ظاىرة الالجئين السوريين :بعد أكثر من خمس سنوات( )16عمى بداية
األحداث الدموية في سوريا ،تحصى المنظمات الدولية لحماية حقوق اإلنسان نحو ربع مميون
ضحية ،وأكثر من ستة ماليين ونصف مميون نازح داخل سوريا ،وأزيد من أربعة ماليين
الجىء ويقارب ثالثة عشر مميون فرد سوري بحاجة إلى اإلعانات اإلنسانية ( الغذاء
واألدوية).2و يشكل المجوء إلى الدول المجاورة في سوريا وغمى أوربا أحد الخيارات الحتمية
لمشعب السوري وىذا نتيجة إلجتماع عدة ظروف;
 زيادة تكثيف المعارضة في معظم مناطق سوريا تضاعف أعمال العنف ضد المدنيين واستيدافيم من قبل قوات النظام خرق حقوق اإلنسان من طرف كل األطراف المتورطة في الزمة سواء كانت اطرافا داخية اوأطرافا خارجية ،أو أطرافا داخمية مدعومة من الخارج.
 صعوبة وصول المساعدات اإلنسانية إلى المناطق المتضررة من القصف الجوي. إستعمال النظام السوري ألسمحة كيماوية في وجو المدنيين في سوريا.ج -تداعيات أزمة الالجئين عمى دول الجوار :إن مسألة الالجئين في سوريا ال تؤثر فقط عمى
مسار المفاوضات بخصوص إنياء الزمة لكن تأثيراتيا تمس كل المنطقة ،وليذا تم إعتماد خطة
عمل جيوية »  *(RRP6) « Regional response plan6في ألفين وأربعة عشر 3125
التي تيدف إلى مساعدة ما يقارب ثالثة ماليين الجىء سوري موزع عمى ثالثة دول بين لبنان،
األردن والعراق .لكن الظاىرة تفوق ىذه الحمول والمبادرات الجزئية ،بحيث أنو ولسبب تفاقم
الوضع في سوريا فإن مقصد الالجئين يتعدد ،فإضافة إلى ثالث دول الجوار ىناك تركيا التي

1

- Kaddur, Op,cit ,p.16.
-Marie Seidal, « agir pour la paix en Syrie : initiatives et défis » News letter du kaff, N°144 , mars
2016,p.2.
*
-commission européenne, Aide humanitaire et Protection civil ; Crise Syrienne, Septembre2016, p.2.
2
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تحتضن سبع مئة وخمسون ألف الجىء في إسطمبول وحدىا 1وىذا باإلضافة إلى دول عربية
أخرى مثل مصر.
لقد تبنت األمم المتحدة عبر مجمس األمن ثالث ق اررات بشأن األزمة اإلنسانية في سوريا من
خالل القرار رقم  3276والقرار رقم  .32:2والتي تنص جميعيا عمى دعم وتمويل األنشطة
والبرنامج المتعمقة بالمساعدات اإلنسانية لمسوريين إما المحاصرين في داخل سوريا وسط
المعارك والقصف الجوي من خالل فكك الحصار وتقديم األغذية واألدوية واسعاف المتضررين
والجرحى ،والعمل عمى تقديم الدعم المالي لمدول التي تستقبل الالجئين السوريين من أجل رفع
قدرتيا عمى اإلستيعاب.

2

المطمب الثالث :التحديات المحتممة لألزمتين.
بالنظر إلى المسار الذي سمكتو األزمة في ليبيا وسوريا فإن ىناك مجموعة من المسائل والقضايا
التي ستشكل مستقبل ىذه الدولتين بصفة خاصة ومنطقة الشرق األوسط والمغرب العربي بصفة
عامة.
 -1تأثيرات األزمة عمى مستقبل ليبيا .
إن تعقد األوضاع في ليبيا واستمرار الحرب األىمية فييا وعدم جدوى الجيود األممية في
تسوية األزمة

بعد اكثر من ست سنوات يضعيا في حالة تراكمية الصراع

«La

»  « supercomposition de conflitsوىذا عمى الصعيد الداخمي والخارجي ،فتبرز من
خالليا المالمح التي ستطبع الحياة الميبية عمى المدى القصير والمتوسط.
أ-

عمى المستوى الداخمي :سوف يكون الوصول إلى إتفاق يقضي بتشكيل حكومة

وحدة وطنية الحجز األساسي لعممية إستعادة السمم واألمن في ليبيا .لكن ىذا يتطمب تجاوز
عدة نقاط محورية تتمثل في;
• الصراع الداخمي بين النخب القديمة والنخب الجديدة عمى مسألة تمثيل الشعب الميبي
وتركيز السمطة السمطة في أيدييا ،ويمكن التحدي في أن كل طرف من األطراف اليبية

1

-Millissa Phillips, « les difficultés de protection posée par la mobilité », La crise syrienne, déplacement
et protection, Migrations forcées, N°47 , Septembre2014, p.26.
2
- Martin Hartberg et autres, Echec coupable en Syrie
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المتصارعة مدعوما من الخارج وبالتالي فإن الصراع الداخمي ىو في حقيقة األمر صراع لدول
عمى مستقبل ليبيا .فمسألة إنتشار السالح واستعمالو من طرف مختمف الفصائل الميبية سيكون
لو وزن كبير عمى مسار األحداث فال يمكن الوصول لحالة األمن إذ ظل التيديد والعدوان

1

ظيور إنقسامات داخل المجتمع الميبي; إن إحدى القضايا التي إستطاع نظام القذافي
التحكم فييا والتي تعجز المبادرات األممية تحقيقيا ىي توحيد الشعب الميبي في إطار وحدة
ترابية ومؤسساتية ،فأبرز التحديات التي ستواجو ليبيا ىي تحقيق التجانس وانسجام في المجتمع
مع زيادة األقاليم واألقميات* المطالبة باإلعتراف بخصوصياتيم ومع ظاىرة التسمح التي تفاقمت
فإن المواجية العسكرية بين ىذه األطراف وبين السمطة التي تدعي شرعيتيا أمر غير مستبعد
مما يجعل ليبيا في حالة ال إستقرار.
• إعادة التأسيس السياسي واالقتصادي :يمثل النفط أحد أىم الرىانات في األزمة الميبية
والسيطرة عمى التحكم في مصادره يمثل المفتاح في تغير مسار ومستقبل ليبيا .فالميميشيات
والجماعات المسمحة باإلضافة إلى العصابات والتنظيمات تتخذ من النفط مصد ار لمتمويل .
وبالتالي سيكون مستقبل ليبيا مرىونا بمدى قدرة السمطة السياسية في إستعادة السيطرة عمى
القطاع اإلقتصادي واعادة ىيكمتو من خالل محاربة اإلستغالل غير القانوني ليذه الثروات.
ب -عمى المستوى الخارجي :اإلنفالت األمني والفشل الدوالتي في ليبيا أصبحت أحد أىم
الجبيات الجيادية ،وىذا يعود إلى تعقد األوضاع بالنظر إلى التواجد اإلرىابي .
تستغل الجماعات اإلرىابية الفوضى في ليبيا لتوسيع نطاق نفوذىا وتشكيل شبكة تربط بين
تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي ،بوكوحرام في نيجيريا حركة الشباب في الصومال وداعش
في سوريا وتقوم القوى اإلقميمية بإستغالل التواجد اإلرىابي في ليبيا إلطالق لعبتيا السياسية
فنجد أن مصر واإلمارات العربية المتحدة تتدخل بصفة مباشرة إلى جانب حكومة طبرق ،بينما
قطر والسودان دعم بعض الميميشيات المسمحة ،ىذا ما يجعل الوصول إلى إعادة بناء دولة ليبيا
متوقف عمى نتيجة المباريات بين الدول .بالنظر إلى تعارض المصالح بينيا فإن إنياء األزمة
في ليبيا وضمان التسوية سيكون أم ار مستبعدا في السنوات القميمة القادمة.
1

*

- Gallet, Op.cit, p.99.
 -تتشكل هذه األقلٌات فً الجماعات البربرٌة ،الطوارق.
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األثر المستقبمي لألزمة عمى سوريا:

عمى اختالف الحالة في ليبيا أين تؤثر المعطيات الداخمية بشكل كبير عمى األوضاع العامة
في ىذه الدولة ،فإن مستقبل سوريا تحدده المعطيات الخارجية بنسبة كبيرة جدا بحيث أنو ومع
بموغ األزمة فييا عاميا السادس فإن دور األطراف الداخمية لمصراع تتقمص بشكل كبير جدا
ولم يعد لو أثر يذكر .إن الحرب في سوريا يمكن تصنيفيا ضمن الحروب بالوكالة ،وىذا ما
يجعل من مبادرات األمم المتحدة إلنيائيا تفشل .والنقطة الثانية التي تميز أزمة ليبيا عن أزمة
سوريا تتمثل في طبيعة ىذه األطراف .ففي ليبيا ىناك فواعل إقميمية أكثر منيا دولية في حين
أن سوريا تتورط القوى الدولية بشكل كبير .واألمر تجاوز مسألة إستمرار الحرب أو إنتياءىا
ألن في كمتا الحالتين فإن سوريا معرضة لحصول إلحتمال واحد من أصل ثالثة يتحدد ويتضح
بنتيجة المباراة بين كل من الواليات المتحدة األمريكية وبين روسيا.
أ-

استمرار نظام بشار األسد في السمطة السياسية في سوريا:

مرت األزمة السورية بعدة مراحل تفاوتت فييا السيطرة فكانت في العديد من المرات في
صالح المعارضة وفي مرات أخرى في صالح النظام لكن ومنذ تدخل روسيا إلى جانب
الثورات السورية التابعة لبشار األسد في عام ألفين وخمسة عشر ( )3126سبب انقساما
في مجمس األمن حول القرار المتعمق بإدانة "بشار األسد" من خالل إعتراض كل من
الصين وروسيا .وىذا ما يجعل األسد يتوجو إلى استكمال عيدتو حتى نيايتيا في ألفين
وواحد وعشرون( )3132عمى الرغم من استمرار اإلنتياكات والعدوان في سوريا .إن
النظام السوري يستعين بالخطر اإلرىابي المتواجد في سوريا لكسب تأييد المجتمع الدولي
بحيث أن ىناك عمميات تقام في سوريا وتستيدف المدنيين لكن روسيا وبشار األسد يعتبرىا
عمميات عسكرية ضد التنظيمات اإلرىابية.
ب -إنييار النظام السوري:
لقد كان ىذا اإلحتمال واردا في بداية األحداث في عام ألفين واحدى عشر ()3122
وخالل العام األول من األزمة لكن ومع إستمرار المفاوضات بين األطراف في مسار
جنيف يمكن مالحظة تراجع دور المعارضة السورية نتيجة لإلنشقاقات الداخمية التي تعاني
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منيا .وعدم تشكيميا لموقف سياسي موحد .إال أن إمكانية إنييار النظام السوري تبقى قائمة
وتخضع ألي تغير في ميزان القوى الدولية.
كما أنو وعمى الرغم من سيطرة أو خسارة النظام السوري لمسمطة السياسية .فإن احتمال
تضاعف الفوضى

واألعمال الدموية سوف تسيطر عمى المستقبل القريب والمتوسط

لسوريا .وىذا ناتج عن وصول األزمة في سوريا إلى نقطة الالعودة .فبعد ست سنوات من
الدمار ال يمكن إصالح األوضاع بشكل سممي .فاألزمة في سوريا ولدت عدة أزمات
أخرى تضع سوريا أمام تحديات كبيرة  .وأي محاولة إلعادة تأسيس دولة سوريا عمى قواعد
دولة الحق والقانون سيفرض عمييا إيجاد حل لموضع السياسي الذي ال يتضمن أي سياسة
إقصاء ية لطرف ضد طرف آخر .والعمل عمى إعادة ىيكمة البنية اإلقتصادية المدمرة.
واعادة اإلستقرار األمني من خالل القضاء عمى اإلرىاب واألكثر من ذلك ىو إيجاد مخرج
لألزمة اإلنسانية التي تمر بيا سوريا والتي تتمثل في مسألة الالجئين .وىذا ما ال يمكن
تحقيقو في الوضع الدولي الراىن أين تتنامى الفواعل من غير الدول ويتضاعف تأثيرىا
عمى أزمة سوريا ما يولد فجوة وقصو ار ) (Des Carencesفي آليات األمم المتحدة
إلدارة األزمات الدولية.
 -3األ زمة في ليبيا وسوريا ومستقبل الشرق األوسط:
أغمب الدراسات تصنف الثورات عمى أنيا ظاىرة جديدة في المنطقة تشكمت نتيجة لسعي ىذه
الشعوب لمتحرر .قد يكون ىذا جزءا فعاال في ظيور األزمة ىذا ما يحدث في ليبيا وفي سوريا
ما ىو إال ترجمة لنظرية القوة في العالقات الدولية بحيث أن المصمحة ىي التي تبرر سموك
الدول .وبالعودة إلى األحداث التي ميزت ىذه الدولتين فإن التفسير ىو وقوع ىذه األخيرة ضمن
مشروع أمريكي قديم ينفذ حاليا وستجنى ثماره مستقبال.
ترجع الدوافع الكامنة وراء حصول األزمة في ليبيا وسوريا تحديدا وفي فترة زمنية واحدة إلى
مشروع أسسو الرئيس األمريكي حول مستقبل المنطقة .فقد عين نائب الرئيس "جورج بوش" في
ميمة تحديد األىداف المستقبمية ،وجاء في التقرير الذي صدر عن المسؤول المكمف بالميمة أن
ىناك ثالث ركائز لإلرىاب في فمسطين ىي ليبيا ،سوريا وايران .وقد تم إختيار ىذه الدول
الثالث إلعتبارات جيوستراتيجية في المنطقة كميا نظ ار إلى امتالكيا لعامل مشترك أال وىو
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إيديولوجية سياسية معادية لإلمبريالية األمريكية .وعميو فإن مستقبل المنطقة مرىون بإطاحة
ىذه األنظمة السياسية وتنصيب أنظمة سياسية واقتصادية أكثر إنفتاحا تجاه الغرب وتعتمد
عمى إحترام حقوق اإلنسان عمى حد تعبير روبرت بيمترو »  « Robert Pelletreauنائب
كاتب الدولة األمريكي المسؤول عن شؤون الشرق األوسط.

1

في سنة ألفين وثالثة ( )3114تم طرح مشروع الشرق األوسط الكبير من قبل الديبموماسية في
عيد إدارة الرئيس "جورج ولكر بوش  "Goerge W. Bushالذي ييدف إلى فرض التواجد
األمريكي في كل المنطقة من خالل ترسيخ القيم األمريكية
المصالح األمريكية ومحاربة أي طرف يقاوم الرغبة األمريكية.

وتكريس الديمقراطية لضمان

2

سوف تكون آثار ىذه األزمة في ليبيا وفي سوريا مجيولة لدى شعوبيا لكن مدروسة ومتوقعة
لدى القوى الكبرى في العالم ،ويمكن تفسير ىذا في التفاوت الموجود في مستوى اإلدراكات بين
الطرفين بحيث أن ىذه الدول لمستقبميا ال يتجاوز حدود األزمة في إطارىا الضيق بينما يكون
التصور لدى القوى الدولية يتضمن الخريطة السياسية لممنطقة بأبعادىا المختمفة ،األمنية،
العسكرية ،اإلقتصادية والعسكرية .وعميو يمكن إعتبار ىذه األزمات سواء في ليبيا أو في سوريا
كمرحمة وخطوة في منظومة تغير جذرية لمشرق األوسط.
إن إحدى األسباب وراء ظيور المسألة المتعمقة بمدى فعالية وكفاءة المنظمة ىو كونيا
ّ

ينظر عمى ّأنيا تحالف في وقت التعمّم بين خمسة دول فقط ،لكن بعد منتصف الخمسينات

فإن األسس التي ينبت عمييا لم تكن تيدف لمسايرة التغيرات.
أصبحت ذات طابع عالمي .وبالتالي ّ

حيث ّأنيا كانت أساسا جامدة وال تتسم بالمرونة ،ويظير ذلك في;

•عدم قدرة الميثاق الذي أنشئت عميو المنظمة من استيعاب الخصوصيات التي يتمتع بيا
تعبر عن ديناميكيتو وحركيتو المستمرة.
المجتمع ّ
الدولي والتي ّ

1

-Fondation Méditerrané d’études stratégiques, « Les États Unis et la méditerranée », Toulon :
Pubisud, p, 57- 70.
2
- François Géré, La nouvelle géopolitique : guerre et paix aujourd’hui, (France : LAROUSSE,2012),
pp.44.45.
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المبحث الثاني :األمم المتحدة بين اإلصالح والفشل.
يمكن النظر إلى النسق السياسي لمعالقات الدولية بطريقتين ،فمن جية يمكننا من دراسة
مختمف المؤسسات وأدوات السمطة بما في ذلك مبدأ عمميا ومن جية ثانية يضمن التنسيق والرقابة
وفق الطريقة التي يسمكيا تجاه األنساق الفرعية (االقتصادي ،اإليديولوجي والثقافي .)...وعميو
يمكننا استخالص نمطي لتصنيف العالقات الدولية ،األول يرتكز عمى ميزان القوى بين الفواعل
خاصة الدول والثاني يتمحور حول تجانس النسق بحد ذاتو معتمدا عمى القيم اإليديولوجية .1ىذا
يضع المنظمة األمم المتحدة أمام رىان حقيقي أال وىو اختبار مدى تكيفيا مع ما يط أر عمى النظام
الدولي ،وىذا يقودنا إلى استنتاج احتمالين رئيسيين األول ىو التأقمم من خالل التغيير والثاني ىو
االمتثال وقبول البدائل.
المطمب األول :مبادرات إصالح األمم المتحدة.
جاءت األمم المتحدة في  2:56لإلجابة عمى مجموعة من االنشغاالت تتضمن تجنب
عودة بروز "الدول األعداء" ،إشراك االتحاد السوفياتي في ىذا الكيان الجديد ،الحفاظ عمى تفوق
القوى الكبرى وحمفاءىا في الحروب ،المساعدة في إعادة بناء السمم بين الدول وترسيخ األمن
الدولي عبر إدارة األزمات .لكن ونظ ار لمتطورات عمى مستوى السياسة الدولية ظيرت تصدعات في
ىذا الكيان الدولي .ويقول "إدوارد لوك»  « Edward Luckعن األمم المتحدة أنو عوض أن
تصبح منظمة قوية لألمن الجماعي كما كان األمريكيون ينتظرون .فإن األمم المتحدة نمت لتصبح
مجرد قناع غامض لألمن غير قادرة عمى استخدام القوة.
« Au lieu de devenir une organisation musclée de sécurité collective que les
Américains attendaient, l’ONU a évalué vers un « faiseur » de paix subtil et caché,
réticent à utiliser la force »2.

1

- Max Gounelle, Le système politique des relations internationales. (Paris :Dalloz, 2006), pp.5-8.
- Edward Luck. The United Nations : fifty years after San Francisco, (Hanovre : Dickey center, 1995),
p.28.

2
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الفصل الثالث
الدول النامية على منظومة األمم المتحدة:
-1أثر ّ

شكمت الحركة التحريرية أىم منعطفات مسار الييئة األممية إذا ما عمّمنا ّأنو بين عامي -5511

 5591انضمت واحد وأربعون دولة لمييئة والتي كانت أغمبيتيا دوال إفريقية حديثة االستقالل وانضمت

سبعة وعشرون دولة بين عامي  5591و .5591ومن أجل الحفاظ عمى مصداقية المنظمة في التمثيل
تم رفع عدد أعضاء مجمس األمن ليصبح خمسة عشر دولة لكن ىذا اإلصالح مس فقط األعضاء غير
الدائمين في مجمس األمن ،وىذا ما جعل دور ىذه الدول بتأرجح بين احتمالين وفق اإلشكالية التالية ،ىل
الدول النامية يمكن اعتبارىا فاعال في التغيير أن فاعال لكبح التأقمم لألمم المتحدة؟
بالنظر إلى التمييز بين صفة األعضاء في الييئة ،وتحكم األقمية في األغمبية ،عمدت الدول
غير المنتسبة لمجمس األمن إلى خمق تكتالت إقميمية عمى غرار جماعة الدول اإلفريقية ،جماعة الدول
األسيوية ،جماعة الدول األمريكو-التيني...من أجل حصوليا عمى أفضل تمثيمي جغرافي لدى ىيئة األمم
المتحدة في مختمف أجيزتيا ،وأفضل ىذه النماذج ىي مجموعة السبعة والسبعون « groupe des
»  77الذي تأسس في أكتوبر عام ألف وتسعمائة وسبعة وستون( )5599إثر ميثاق الجزائر ،والذي
يجمع دوال من آسيا وافريقيا وأمريكا الالتينية والكاريبيبيدف التأثير عمى األمم المتحدة ،وايصال صوتيا
إلى المحافل الدولية ،واعتمادىا عمى استراتيجية التصويت والدعم المتبادل بينيا في المفاوضات الكبرى
في الجمعية العامة لألمم المتحدة.1
الدول النامية بحيث ّأنيا
أىم ما يميز أدوار األمم المتحدة ىو التناقض الموجود في صفة ّ

تستثني في عممية صناعة الق اررات المتعمقة بالحفاظ عمى السمم واألمن الدوليين لكن من جية أخرى
يقررىا مجمس األمن منذ
نجد ّأنيا الفواعل األكثر مساىمة في عمميات الحفاظ عمى ّ
السمم والتي ّ
منتصف التسعينات من القرن الماضي ،وعدم التزام الدول الغربية في تحقيق ىذه األىداف بعدما
حدث في البوسنة واليرسك ،الصومال ،ورواندا ،وليذا يمكن اعتبار دول الجنوب بمثابة أضحية
2
أن
» « La chair à canonلعمميات حفظ السالم فالدول الشمال* تقوم بالتمويل فقط في حين ّ

دول الجنوب

**1

تقوم بتنفيذ العمميات المخاطر الموجودة ،والسبب وراء ذلك ىو رغبة وسعى بعض

1

-Cristophe Jaffrelot, L’enjeu mondial : les pays émergents, (Paris, les presses sciences po, 2008), pp
260-262.
*
 نقصد بها كل من :الواليات المتحدة األمريكية ،اليابان ،ألمانيا ،بريطانيا ،وفرنسا.**

تساهم باكستان ب 01611عسكري ،بنغالديش ب  ،0111الهند بـ  ،0011النيبال  0011واألىردن بـ  0111عسكري
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الدول إلى تأكيد كفاءتيا وقدرتيا في الحصول عمى مقعد في مجمس األمن باإلضافة إلى إثبات
ذاتيا كقوة إقميمية والتواجد في المناطق ذات المصالح االقتصادية واإلستراتيجية الكبرى.1
-3ممف توسيع مجمس األمن:
مسألة إصالح مجمس األمن والعمل عمى توسيع عدد أعضاء يبقى أىم تحدي يواجو األمم
المتحدة .فالمجمس يمثل اليوم اقل من ثمانية بالمائة  %9من العدد اإلجمالي لمدول األعضاء في
تعسفا ويعتبره الرئيس السينغالي "أبدوالي وادي"
الدول اإلفريقية ّ
المنظمة األممية .وغياب ّ
يعد ّ

»  « Abdoulaye Wadeبالظمم التاريخي في حق إفريقيا.

وال يختمف األمر كثي ار بالنسبة ألمريكا الالتينية التي ليست ممثمة في مجمس األمن ،وىذا
عدة اقتراحات تتضمن المطالبة باستقبال عدد آخر من الدول في مجمس األمن واعادة توزيع
خمق ّ
طريقة التمثيل لو.
الرباعي);« Groupe des quatre » (G4
أ-اقتراح النادي ّ
جاء ىذا المقترح خالل سنة  3115كفكرة أولية تمخضت عن لقاء جمع بين الشخصيات
رفيعة المستوى ألربع دول ىي ألمانيا ،الب ارزيل ،اليابان واليند .وفي مارس  3116تحولت الفكرة
قدم لألمين العام لألمم المتحدة طالب في ه ىذه الدول الحصول عمى منصب
إلى طمب ف عمي ّ
عضو دائم في مجمس األمن باعتبارىا تممك الشرعية لذلك.
ب-اقتراح توسيع عدد أعضاء غير الدائمين:
الدول وىي إيطاليا،
األول بحيث أن مجموعة من ّ
ظير ىذا االقتراح كرد فعل عمى االقتراح ّ
"معا من
باكستان ،المكسيك ،األرجنتين ،كوريا الجنوبية ونيوزيالندا والسويد اجتمعت تحت شعار ً

أجل التوافق»  . « Unis pour le consensusتقوم بالضغط عمى إفشال مقترح النادي
الرباعي من أجل تمرير وتنفيذ شروعيا الذي ييدف إلى ضمان الحصول عمى مقعد غير دائم في
مجمس األمن.

1

-Jaffrelot, Op.cit, pp, 265.266.
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ج-اقتراح مجموعة الخمسة المصغرة :

وتتضمن ىذه المجموعة كل من سويسرا ،ليشتنشتاين ،األردن ،سنفغافورة وكوستاريكا .ال يتضمن
مقترح ىذه المجموعة أي مطالبة بمقعد في مجمس األمن (مقعدا دائما أو غير دائما) لكن تسعى
إلى الضبط عمى المجمس من أجل تطبيق إصالحات وتحسين آليات عمل مجمس األمن.
الدول األعضاء
إن عدم تجسيد ىذه المقترحات وتفعيميا يرجع بالدرجة األولى إلى موقف ّ
ّ

أن الصين تعد
في مجمس األمن وموقف بعض الدول المنافسة ليذه المبادرات اإلصالحية ،فنجد ّ
أحد أكبر المعترضين عمى ممف توسيع مجمس األمن باعتبار أنيا الدولة األسيوية الوحيدة التي

ضمنت مقعدا في المجمس وترفض إعطاء ىذه الفرصة لميابان عمى أساس أّنو سيكون بمثابة مقعد

ثاني لمواليات المتحدة األمريكية وكخطوة أولى لسياسة االحتواء األمريكية عمى الصين .واألمر

نفسو سيتكرر لو حصمت اليند عمى ىذا االمتياز أيضا.
أن ىناك تضارب المواقف حول ممف توسيع المجمس
أما بخصوص أمريكا الالتينية فتجد ّ

األمن .وباعتبار الب ارزيل أحد أىم القوى الصاعدة عمى المستوى اإلقميمي وكذا الدولي من خالل
وزنو االقتصادي والديمغرافي والسياسي باعتباره يقوم بأبرز وأىم أطراف الحوار جنوب-جنوب .فإن
غير الكثير من المعطيات الدولية وخاصة المتعمقة
حصولو عمى مقعد دائم في مجمس األمن سوف ي ّ
بالقارة األمريكية الجنوبية وليذا وبدعم من طرف المكسيك وكولومبيا تقوم األرجنتين عمى إفشال

مشروع دخول الب ارزيل لمجمس األمن كعضو دائم.
د-مقترح االتحاد اإلفريقي:
قامت الدول األعضاء في منظمة االتحاد اإلفريقي يتبنى موقف مشترك حول إصالح األمم
المتحدة في إجتماع  9-8مارس  3116ويحمل ىذا المقترح اسم "إجماع إيزولويني" « Le
»  concensus d’Ezulwiniييدف ىذا المقترح إلى المطالبة بفتح مجمس األمن لقبول أعضاء
جدد وتمثيل إفريقيا عبره .يتضمن ىذا الطمب الحصول عمى مقعدين دائمين في مجمس األمن
يتمتعان بحق "الفيتو" باإلضافة إلى انضمام خمسة أعضاء غير دائمين .وقام االتحاد اإلفريقي
باختيار ك ّل من جميورية جنوب إفريقيا .نيجيريا باإلضافة إلى مصر .لكن مصر لعبت دور
المفسد لمعيش بحيث أنيا والعتبارات سياسية (دولة قيادية في الجامعة العربية) لن تسمح بحصول
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بمدين من جنوب القارة عمى ىذا االمتياز واستثناءىا ىي .وبالتالي فإن ىذه المبادرة قد فشمت قبل
والدتيا.1.
المطمب الثاني :بدائل مشروع األمم المتحدة.
تقع األمم المتحدة عمى الخط الفاصل»  « Border lineبين النجاح والفشل وعدم قدرتيا
عمى تغطية مختمف األزمات الدولية وتسويتيا بشكل فعال يجعل من مشروع إصالحيا أم ار ضروريا
لمدول الكبرى فإن
لكن نظ ار لمنتائج واالنعكاسات التي ستتمخض عن منظومة اإلصالح بالنسبة ّ
ىذه األخيرة تمغي ىذه المبادرات وتقدم البديل عن ذلك وفق منظمة أخرى وتحت رعاية نفس القوى
المييمنة عمى األمم المتحدة.
-2حمف الناتو كبديل لألمم المتحدة:
بمغ عدد الجنود التابعين لألمم المتحدة في سنة ألفين وثمانية( )3119ما يقارب تسعين
ألفا من جنود القبعات الرزق »  « Les Casques Bleusوالتي تنشط في أكثر من عشرين عممية
حفظ السالم الدولي.

2

لكن ومع ىذا العدد اليائ ل من اإلمكانيات تبقى األمم المتحدة خالية من قوة عسكرية
خاصة بذاتيا ىذا سمح بظيور منطق جديد فرضتو الظروف الدولية الراىنة أال وىو اإلستعانة
بالمنظمات اإلقميمية لمتدخل عسكريا في مختمف األزمات وىذا االمتياز تحصل عميو حمف الناتو
حصريا .وقد تم خمق ىذه المنظمة العسكرية بفرض الدفاع الجماعي ضد االعتداء والخطر
السوفياتي ،لكن وبعد انييار ىذا المعسكر االتحاد السوفياتي يتم حل الحمف العسكري الغربي لكن
دور في التدخالت العسكرية عمى الدول فاألمم المتحدة
استمر وتغيرت ميامو بحيث أصبح لو ًا
تعطي الشرعية والناتو ينفذ العممية العسكرية عمى الدول فكانت أولى أدواره في الحرب األىمية التي

شيدتيا يوغوسالفيا سابقا وفي كوسوفو بقيت األمم المتحدة عاجزة عن القيام بدورىا في تسوية
تعززت بتدخل
األزمة ووقف جرائم الحرب ،وعوض بذلك جيود ديبموماسية إلدارة تمك األزمة ّ
عسكري من قبل حمف الناتو .ومختمف آثار لم تكن تحمميا األزمة في بدايتيا .ىذا باإلضافة إلى
1

-Jaffrelot, Op.cit, pp.268-270.
-Guillaume Devin, Faire la paix, la porte des institutions internationale, (Paris : les presses sciences po,
2009), p.136.
2
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خرق قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق األمم المتحدة التي تقضي بعدم التدخل في الشؤون
الداخمية لمدول.

1

أما الحالة الثانية والمتعمقة بالتدخل في ليبيا ،فيقول "باتريك كوكبورن"« Partick
أن ىناك تالعب في عممية التدخل فاألمم المتحدة لم تقم باستشارة االتحاد
» ّ Cockburn

اإلفريقي باعتباره منظمة إقميمية يمثل إفريقيا قبل اعطائيا الترخيص لمتدخل في ليبيا عسكريا،

ويضف قائال أن محاولة الحوار المقترحة من طرف االتحاد اإلفريقي والتي تجمع بين حكومة
القذافي وبين المعارضة في ليبيا مع وقف إلطالق النار ،تم رفضيا من قبل الدول األعضاء في
الناتو عمى الرغم من موافقة القذافي لتمك المبادرة.

2

إن العالقة التي تجمع بين الحمف الناتو وبين ىيئة األمم المتحدة ىي عالقة معقدة يمكن
ّ

أن كمّما زاد دور حمف الناتو في فرض وجوده داخل
تفسيرىا من خالل النظرية الوظيفية ،فنجد ّ

األزمات الدولية كمما تقمص دور المنظمة األممية وىذا راجع إلى االختالف في طبيعة المنظمتين
لكن التشابو في األىداف ،فكل من المنظمتين تسعيان إلبعاد الخطر والعمل عمى الحفاظ عمى

اإلستقرار واألمن مبدئيا .لكن الفواعل والوسائل تختمف مما يعطي ىيمنة الناتو عمى األمم المتحدة.
باعتبار أن ىذه األخيرة ال تستطيع تحقيق أىدافيا بالنظر إلى اختالف والتنافس بين الدول
واستحالة اعتماد وتطبيق نموذج واحد لسموك الدول لكن في الحمف األطمسي الذي اعتمد عمى
النشاط العسكري المحض وكونو يسعى لتحقيق مصالح دول أعضاءه فمن السيل الحصول عمى
أن الدول الكبرى ىي األطراف الرئيسية في الحمف
اإلجماع في ق ارراتو وتوحيد صفوفو .وباعتبار ّ
وىي في نفس الوقت أطرافا أساسية في األمم المتحدة يجعميا تفرز من قدرات وكفاءة الناتو عمى

حساب األمم المتحدة ،وىذا لسبب وحيد أال وىو فرض التواجد العسكري لمناتو وابعاد الدول روسيا
والصين المتان تعترضان مصالح القوى الغربية.
-2سيطرة القوى الكبرى عمى قواعد الصراع الدولي:
الدول بشكل مستمر لكن أحد أىم النظريات التي تظل تسيطر
تظير نظريات جديدة تفسر سموك ّ
عمى العالقات الدولية ىي الواقعية التي تؤمن بالقوة المحدد الرئيسي لتمك العالقات وأكثر من ذلك
1

-Noam Chomsky et autres, L’empire en guerre, (France : édition le temps des cerises, 2001), p.117.
-Niambelé, Op.Cit. 73.

2
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إما القوة
ىناك النظرية الواقعية الجديدة التي تعتمد عمى قوة التأثير من خالل القوة وبمعنى آخر ّ

الصمبة أو القوة الناعمة« » Hard Power and Soft Powerوشكمت استعماليا معا إحدى

االستثناءات الخاصة بالواليات المتحدة األمريكية بشكل ممفت لمنظر ،فمنذ نياية الحرب العالمية
الثانية (وىو تاريخ تأسيس منظمة األمم المتحدة) قامت بالتدخل العسكري ضد الدول األخرى أكثر
من سبعين ( )81مرة ،وىذا دون احتساب العمميات التي ينفّذىا جياز المخابرات األمريكي لقمب
األنظمة السياسية في دول العالم الثالث 1.وتعود السيطرة األمريكية عمى قواعد الصراع الدولي إلى
فترة الحرب الباردة حيث قامت بقيادة البعثة األممية من القوات المسمحة والمشكمة من جنود
امريكيين بقيادة الجنرال "دوغالس ماك آرثر «»  Douglas Mac Arthurوالذي تم تعيين لمتدخل
في الحرب الكورية بين عامي ألف وتسعمائة وخمسون لغاية ثالثة وخمسون( 2:64-2:61
2
أن الواليات المتحدة األمريكية
) .وقد شكمت ىذه النقطة األولى في تحول الصراع الدولي بحيث ّ

فوضت نفسيا لمتدخل في كوريا باستعمال األمم المتحدة كغطاء ليا .وىذا فتح المجال ليا لتدخالت

أخرى عمى غرار التدخل إلسقاط حكومة "آربانز" « »  Arbenzفي غواتيماال  2:65وحكومة
مصدق « » Mossadeghفي إيران في  2:64و"سالفادور اليندي"» « Salvador Allende
في الشيمي ،وكانت أكثرىا التدخل في حرب الفيتنام .وقد اشار "جورج كينان" « George
»  Kennanفي  2:59عندما كان عمى راس فريق التخطيط لإلدارة األمريكية أن

"الواليات المتحدة األمريكية تممك حوالي  %61من الثروة العالمية وتمثل  %7.4فقط مكن عدد
السكان العالم وتكمن ميمتنا األساسية في الفترة الالحقة تطوير نظام من العالقات الذي يمكننا من
الحفاظ عمى ىذه الوضعية غير العادلة دون وضع أمننا القومي عمى المحك".
« Nous possédons environ 50% de la richesse mondiale, mais seulement 6.3% de sa
population…note vraie tâche dans la période à venir est de développer un système de
relations qui nous permettra de maintenir cette position d’inégalité sans mettre en
péril notre sécurité nationale »3.

ويوضع "وليام بموم"» « William Blum

محتوى ىذه االستراتيجية التي تقضي بالتحكم في

الصراع الدولي من خالل العمل عمى إجياض أي محاولة لمتنمية في العالم الثالث الذي سيظل

1

- Chomsky, Op.Cit, p.141.
- Thomas André, « Douglas Mac Arthur », les grandes destinées, (janvier 1995), p.62.
3
- Chomsky, Op.cit, p.109.
2
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تابعا لمغرب من خالل ميكانيزمات مختمفة انطالقا من المديونية إلى إسقاط األنظمة والحكومات
السياسية المعادية لمغرب.1
انفردت الواليات المتحدة األمريكية بسمطة القرار في السياسة الدولية بعد نياية لمحرب
الباردة لكن وبعد الحرب عمى أفغانستان سنة ألفين وواحد( ،)3112وعمى العراق عام ألفين وثالثة
الدول العظمى عمى غ ارر الصين وروسيا من استعادة وزنيا في السياسة الدولية.
( .)3114تسعى ّ
ويظير ىذا في تعبير الرئيس الروسي "فالديمر بوتين" »  « Vladimir Poutineفي ألفين وواحد
ضد حركة طالبان في أفغانستان يتكل تيديدا لممصالح الروسية في
أن التدخل األمريكي ّ
ّ 3112
أن روسيا
المنطقة .وقد صرح "سيرفاي الفروف" »« Serguei Lavrovوزير الخارجية الروسي ّ
ىي مركز ىذا الفضاء األسيوي 2ويمتد ىنا الفضاء حتى أوروبا الشرقية ،وبعد التدخل الروسي عمى

جوريجيا في عام ألفين وثمانية ( )3119وأوكرانيا في عام ألفين وثالثة عشر( )3124أىم دليل
عمى تقييم العالم إلى مناطق نفوذ من القوى الكبرى والتحكم في قواعد الصراع الدولي .وقد أعمن
في ىذا السياق الرئيس األمريكي "جورج بوش" قائال;

«نحن مستعدون لمتصرف بمفردنا عندما تتطمب مصالحنا ومسؤولياتنا الخاصة ذلك».
« Nous sommes prêts à agir seuls lorsque nos intérêts et nos responsabilités
exceptionnelles l’exigent »3.

أن لمواليات المتحدة األمريكية مسؤوليات ال تمتمكيا الدول األخرى
يقصد من خالل ىذا ّ

التصرف فيناك قواعد
وبالتالي فإن المسؤولية تستدعي الشرعية وامتالك الشرعية ىو امتالك لسمطة
ّ
لمقانون الدولي الذي يفرض عمى كل الدول لكن ال يفرض عمى و.م.أ باعتبارىا استثناءا وتحمل

مسؤوليات ال يتمتع بيا األطراف اآلخرون.

1

- Chomsky, Op.cit, p.110.
-Jaffrelot, Op.cit, pp.157-158.
3
- John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens, La globalisation de la politique mondiale, une
introduction aux relations internationale. (Québec : Bibliothèque et archives nationales du Québec,
2011), p.330.
2
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المطمب الثالث :األمم المتحدة والرىانات الدولية.

أن استمرار منظومة األمم المتحدة ألكثر من سبعين عاما يعد إنجا از تاريخيا
ال شك ّ

باعتبار ّأنيا التجربة الدولية الوحيدة التي تسعى لمحفاظ عمى األمن والسمم الدوليين القادرة عمى

جمع الدول في ىذا الكيان إالّ ّأنو وبعد ىذه الفترة والطويمة نسبيا منذ إنشاءىا تأثرت في مستوى
فعاليتيا وىذا لسبب التغيرات التي تصاحب كل فترة زمنية معينة متأثرة باألحداث الدولية فاألمم

متحدد مستوى مرونتيا.
عدة رىانات
ّ
المتحدة تواجد ّ
 -1إشكالية التدخل اإلنساني والتدخل العسكري:

أن السياسة والحرب تمتزجان ،فإنّو من الضروري أن يخضع السياسي لمعسكري».
«بما ّ
« Puisque la politique et la guerre s’entremêlaient, il fallait nécessairement que la
politique soit soumis au militaire » à déclare Clauswitz1.

كان "كموزويتش"*ّ Clauswitz » « 2أول من قام بإدخال
االخالق في نظرية الحرب .وتشكل ىذه الظاىرة أحد أكبر الرىانات التي العالم في الفترة الراىنة
فكرة

األخالق

أو قوة

لكن وبعد تأسيس منظمة األمم المتحدة قامت بإرساء مبادئ لمحفاظ عمى العمم واألمن الدولي من
خالل منع التدخل ،واحترام سيادة الدول .وفق المادة الثانية من الميثاق األمم المتحدة الذي ال
يسمح بأي تدخل في الشؤون التي تعتبر من صالحيات الدولة 2لكن ىناك استثناء وتجاوز ىذا
المبدأ الذي يعتمد فيو عمى حقوق اإلنسان لكسر ىذه القاعدة .وبخصوص ىذه اإلشكالية ىناك
يؤيد التدخل بحجة حماية حقوق اإلنسان مستندا إلى محتوى
تيارين متعارضين التيار األول والذي ّ

أن حقوق
المادتين  66و 67من ميثاق األمم المتحدة والتيار الثاني الذي يعارض التدخل باعتباره ّ
اإلنسان تمثل الشؤون الداخمية لمدول.3

أن ىذه اإلشكالية ما ىي إالّ
ويعتبر الباحث "برنارد كوشنر" » ّ « Bernard Kouchner

أن اليوم ووفق تنظيم قاعدة قانونية من طرف الدول تبرز حق
استبدال لمسياسة باألخالق .بحيث ّ

1

-Paul Villatoux, la guerre psychologique, des origines à nos jours, (France, édition l’esprit du livre,
2008), p.94.
2
ّ
ومنظر حموربً ألمانً ولد فً برغ Burgعام  .2891شارك فً الحرب ضد
*-كلوزوٌتش " "Carlvon C lauswitzقائد عسكري
نابلٌون وأصبح فً عام  2929مدٌر المدرسة الحربٌة لبرلٌن .وقد قام بتألٌف نظرٌة حول الحرب بعنوان (من الحرب) ""VomKriege
والتً تأثرت بها العدٌد من الدول الحقا.)Larousse, Op.cit, p.1338( .
2
- Nathalie de Grove-Voldyron, Said Hamdouni, Les institutions internationales et communautaires,
(Paris : Ellipses, 2002), p.57.
3
-villataux, Op.cit, p.96.
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التدخل من طرف الدول عمى دول أخرى معتمدين عمى أسموب من الضمير األخالقي الدولي
الدول
إلضفاء الشرعية عمى عمميات التدخل .لكن وعمى ىذا األساس أين يمكن أن تضع مصالح ّ
وىل يمكن لمتدخل أن يكون نتيجة ألوضاع تفوض التدخل أم نتيجة لسياسة دولة تفرض أوضاع
من أجل التدخل .
ترتبط ظاىرة التدخل اإلنساني بإشكالية أساسية ومعقدة تنطبق بتحديد إذا ما كانت واجبا أو حقا
واإلشكال الثاني يتعمق بالتداخل بين مفيوم التدخل اإلنساني والمساعدة اإلنسانية فيناك فرق بينيما
أن المساعدة اإلنسانية تتمثل في اإلغاثة من خالل تقديم الغذاء ،العالج ،اإليواء...و إلى
بحيث ّ

أن التدخل اإلنساني يعبر عمى
تتميز بكونيا وضعية استعجالية وذات ّ
مدة زمنية قصيرة في حين ّ

أن التدخل يكون دون
أن حق قانوني .باعتبار ّ
المجوء الستعمال القوة والذي لم يتم تحديده عمى ّ

موافقة السمطات المحمية لمبمد الذي يقام عميو التدخل .وىنا يجب التوضيح الفرق يبين التدخل
اإلنساني وبين عمميات حفظ السمم التي تقوم بيا األمم المتحدة .فقد تقوم األمم المتحدة بالعمميتين
لكن األولى غير قانونية والثانية قانونية.

1

تظير عدم شرعية التدخل اإلنساني وفق المبادئ األساسية لألمم المتحدة والتي تقضي
بحماية والحفاظ عمى السمم واألمن في أربع نقاط أساسية.
إن مصدر الق اررات التي تتيح التدخل اإلنساني ىو مجمس األمن وىذا
• التمثيل الدولي; ّ
األخير ال يمثل المجتمع الدولي الراىن ال من حيث الحجم وال من حيث التركية فمجمس

الدولي في نياية الحرب العالمية الثانية وىذا لم يعد كذلك
األمن كان صياغة عن التوازن ّ
فيناك تغيير في ميزان العوامل الدولية.

2

• التحكم في الق اررات ،يقوم مجمس األمن في اتخاذ ق ار ارت بحسب مصالح الدول األعضاء
الدولي.
المشكمة ويتم إىمال مصالح المجتمع ّ
• عدم استوفاء شروط المشروعية األخالقية .يقوم التدخل اإلنساني عمى أساس التدخل
أن ىناك بعضا من أعضاء مجمس األمن ال
بحماية حقوق اإلنسان .لكن لممفارقة ىو ّ

1

-Jean Baptiste Feangene Vilmer, La guerre au nom de l’humanité : tuer ou laisser mourir (Paris :
Publications Universitaire de France, 2012), p.p.153-176.
2
- Philippe Moreau Deforges, Un monde d’ingérences, (Paris : presses de sciences po, 1997), pp.64-65.
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تتمتعون بيذه الصفة مثل روسيا والصين المتان ال تحترمان ىذه الحقوق عمى مستوى
الداخمي ليما.
•حق الفيتو; يظير ىذا من خالل إمكانية دول مجمس األمن االعتراض عمى ق اررات
الجمعية العامة لألمم المتحدة ومن غير الطبيعي أن تتمكن دولة واحدة من إعاقة مشروع
تبناه المجتمع الدولي بأكممو.1
وبخصوص اإلشكال ال ثالث لمتدخل اإلنساني فيرتبط بتوقيت التدخل أي بمعنى آخر متى يمكن
لطرف (دولة أو منظمة إقميمية أو دولية) التدخل ألغراض إنسانية في دولة أخرى.
إن المعيار األساسي الذي يستند إليو في عممية التدخل اإلنساني ىو المجوء إلى القوة كآخر
ّ

ألن التدخل العسكري ال يكون شرعيا ،غالّ بعد فشل كل الوسائل األخرى في إيقاف
ح ّل لألزمةّ .
الدول بسبب
يعد أحد أىم وأكثر الفجوات التي يعاني فييا ّ
عمميات العنف في تمك الدولة .وىذا ّ
انعكاساتيا .فقد يمتنع عن المجوء إلى القوة أو يتأخر استعماليا ويعتمد عمى الجيود الدبموماسية في
وقت تكون في األعمال الدموية مستمرة أو يتم المجوء لمقوة مبك ار في وقت يمكن في ه ح ّل األزمة
سياسيا .وقد حدث في روندا أن لقى نحو مميون شخص حتفيم خالل مئة يوم وأثناء قيام مجمس
2
تم اعتماد التدخل
األمن بمباحثات في األزمة  .وىو األمر الذي ّ
تكرر في ليبيا وفي سوريا حيث ّ
أن
اإلنساني في ليبيا في  3122من طرف مجمس األمن ولم تكن أي ضرورة لذلك التدخل إضافة ّ

ضد النظام وليس لحماية (المدنيين ،وتم الوضع في سوريا ،أين يعتمد مجمس األمن
كان تدخالً ّ
عمى المفاوضات في وقت يموت فيو مئات اآلالف من السوريين.
إن التدخل اإلنساني يسعى لموقاية ولحماية األفراد من أعمال العنف ،لكن ال يمكن لمتدخل
ّ

أن ىناك عممية عسكرية .وأىداف لتمك الطرف لممتدخل ،تم
اإلنساني أن يكون لمحماية باعتبار ّ
تغميفيا تمت مصالح مسؤولية الحماية « Responsability to protect » )R2P(.والتي كان

"كوفي عنان" مؤسسيا في عام ألفين  .3111وذلك بفرض التمويو واضفاء الشرعية الدولية عمى
العممية .بحيث تقع ىذه األخيرة بين السيادة وبين التدخل ،ويعتبر ىذا النمط الذي أتى بو "كوفي

- Moreau Deforges, OP.cit, pp.180-198.
-Vilmer, Op.cit, pp 478-502.
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عنان" بمثابة الجسر الذي يعمل عمى إيصال الطرفين فعممية التدخل في دولة أخرى تنفذ وسيادة
الدولة التي نفذ عمييا التدخل ال تنتيك.
التغير في نمط الحروب:
ّ -2

الحرب الكالسيكية التي يسبقيا إعالن عن بداية المواجية وتختتم بتوقيع معاىدة وتقوم بيا

تعد استثناء اليوم .فنحن في عصر وفي فترة الصراع ما بعد
قوات نظامية تحارب عمى شكل جبية ّ

الدول »  .1« Les conflits post étatiquesوظيرت ىذه األخيرة كترجمة عمى مسار العالقات
ّ
تم تأسيس األمم المتحدة بعد أن عرف العالم حربين عمميتين في
الدولية ومعطياتيا الراىنة .لقد ّ
ظرف عقرين من الزمن .كان اليدف من إنشاءىا تجنب قيام حرب عالمية ثالثة .وقد استطاعت
فعال المنظمة اجتناب قيام ىذه لمحرب لكن لم تقضي عمى الحروب التي اتخذت أشكاال أخرى
مصممة لمتعامل مع الحرب الكالسيكية .وغير قادرة عمى التعامل مع ىذا
باعتبار أن األمم المتحدة
ّ
النموذج الجديد من الحروب الذي ينفمت عن محتوى ميثاقيا وأبرز التسميات التي تطمق عمى ىذه

الحروب الجديدة ىي الحروب غير المتناظرة » .« Les guerres asymétriques
يقصد بالحروب غير المتناظرة تمك الحروب التي يكون فييا األطراف غير متكافئين فتجمع
بين طرف قوي وطرف ضعيف لكن الطرف الضعيف لكن الطرف الضعيف وبإمكانيات ووسائل
كمية (الجيش) وكيفية (المعدات واألسمحة) أقل من تمك المستعممة من الطرف القوي يسعى التغمب
عمى ىذا األخير.2
إحدى أىم مميزات وخصائص ىذه الحروب ىي ّأنيا حروب ال تيدف إلى احتالل عاصمة

الخصم والعدو أو الحصول منو عمى التنازل عن األراضي ،لكن العمل عمى إحباطو وافقاده،
عزيمتو وارغامو عمى الخضوع واذاللو .وىذا ما يجعل من الصعب التفريق بيت حالة الحرب وحالة
النصر .فكيف يمكن تقييم ىذه الحالة التي ال ييدف من خالليا
السمم فالحرب ليا ىدف واحد وىو ّ
إلى حصد ىذا النصر« .وتقود الدول الكبرى ىذا النمط من الحروب الجيوبوليتكية من خالل

التبرير المسبق لعممياتيا باستعماليا لممكثف لإليديولوجية والدعاية بغرض تبريرىا وانشاء ما يسمى

1

-Gabriel Galice, Les causes des guerres à venir, (Paris. L’Harmatton, 2009), p.68.
- Barthelemy Courmont, Darko Ribnikar, les guerres asymétriques ; conflits d’hier et d’aujourd’hui,
2ème édition, (Paris : Dalloz,2009),p.52.
2
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"بمحور الشر" »  .1« Axe du malوجاءت ىذه التسمية نتيجة لمسياسة األمريكية التي تسعى
إلى إيجاد عدو جديد بعد سقوط االتحاد السوفياتي وىذا بيدف تبرير سياستيا االمبريالية .فكانت
النتيجة خمق نظرية حول اإلرىاب عمى ّأنو الخطر األول الذي ييدد األمن والسمم الدوليين والذي
يكون امتداداه عمى امتداد الدولة المسممة.

وتنتيج ىذه الحروب العديد من االستراتيجيات لعل أىميا ىو
أ -حرب العصابات «les guérillas » :تعتمد الحروب غير المتناظرة عمى ىذا التكتيك الذي
تجنب المواجية المباشرة بحيث أنيا ال تتطمب حشد جيش كامل واّنما االعتماد
يعمل عمى « ّ
عمى فرق ضئيمة العدد تقوم باختيار أىدافيا وتنفيذ عممياتيا دون أن تثير انتباه المجتمع

الدولي لتمك األحداث ىذا اإلضافة إلى التكاليف المنخفضة ليا والنتائج المرتفعة ،فقد ظير
ّ
من خالليا مصطمح الحرب دون قتمى
« Le concept Zéro mort ».وذلك من خالل إلحاق أضرار كبيرة لمعدو دون أن يتكبد الطرف
المتدخل ألي خسائر معتبرة وىي تقنية تنتيجيا الواليات المتحدة األمريكية في حروبيا في السنوات
األخيرة.2
تستند ىذه الحروب الى عامل ميم يسمح ليا بالنفوذ لمعدو ويتمثل في وسائل اإلعالم .منذ
نياية الحرب الباردة عمدت الواليات المتحدة األمريكية إلى التحكم في المعمومة .وقد كان ليا دور
كبير في حرب الخميج األولى عندما قامت بغزو العراق لكن ىذا ال يقارن مع الدور الذي يمعب
اإلعالم منذ أحداث  22سبتمبر  .3112فقد سمح ومن خالل معمومة واحدة تم من خالليا اتيام
ضده وىذا بعد أن قامت
"صدام حسين" بامتالك أسمحة دمار شامل من تنظيم حممة عسكرية ّ
الواليات المتحدة األمريكية بكسب الرأي العام الدولي ،قد ال يمثل اإلعالم وسيمة من وسائل الحرب
النفسية لكن يعمل عمى خمق مناخ مالئم لممارسة التأثير عمى الطرف اآلخر.3
ب-الحروب بالوكالة :تعد ىذه الحرب من ضمن االستراتيجيات التي تعتمد عمييا القوى ال كبرى
في مناطق مختمفة من العالم إذ ال تتضمن مشاركة فعمية ليذه القوى كطرف رئيسي في

1

-Galice, Op.cit. p.79.
- Courmont, Ribnikar, Op.cit, p.319.
3
-Gère, Op.cit, pp.88-89.
2
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الحرب لكن تقوم بدعم أو تسميح أحد أطراف الحرب عمى اعتبار أنو يسعى لتحقيق أىداف
ذاتية لكن لتمك األىداف ىناك مصالح القوى الكبرى .وتتمثل ىذه المصالح في الموارد،
بحيث تقوم ىذه القوى بخمق أرضية مالئمة لحدوث الفوضى الداخمية وبعدما يستحيل
الوصول لحل تمك األزمة بين ىذه األطراف الداخمية يتم المجوء إلى الحمل الخارجي وىو
التدخل الخارجي الذي يعمل عمى إسقاط الطرف الذي يمتمك الشرعية في تمك الدولة
وتنصيب الطرف المعارض لتمك الحكومة مما يضمن مصالح الطرف األجنبي .ويمكن
تصنيف العديد من ىذه الحروب التي تقوم بيا الدول الكبرى في ىذه الخانة .وأفضل مثال
عمى ذلك ىو الوضع الراىن في سوريا بحيث تقوم الواليات المتحدة والدول األوروبية بدعم
وتسميح المعارضة الدولية وتسميح القوات الكردية ،لمعمل عمى إضعاف نظام "بشار األسد"
واسقاطو وتنصيب حكومة موالية لمغرب وتعمل عمى ضمان مصالحيا ونفس األمر ينطبق
عمى روسيا التي تدعم القوات المنشقة عن الجيش في أوكرانيا والعمل عمى إضعاف الحكومة
األكرانية الموالية لمغرب بيدف الحفاظ عمى المصالح الروسية في أوكرانيا ،وتجنب زحف
وامتدادا حمف الناتو إلييا.
ج -أىداف ىذه الحروب:
إن التغيير في أساليب وطرق الحرب جاء ليتالءم مع
• السيطرة والتحكم في طرق البترول; ّ
أىداف وغايات ىذه األخيرة .فبعدما كانت الحرب تسعى لمتوسع واالمتداد الجغرافي

واالستعمار اإلستطاني .أصبحت ىذه الحروب تسعى لمسيطرة من خالل التأثر ال التواجد.
فإن التحكم في
ويشكل النفط أحد أىم الرىانات التي تتنافس عمييا الدول الكبرى وبالتالي ّ

الطرق المؤيدة إلى البترول يعتبر تحكما في المورد ذاتو.

إن ىذه الحروب غير واضحة المعالم التي تحدث في منطقة الشرق األوسط ىي إال حروبا
ّ
حول الذىب األسود .فتواجد اضطرابات في كل من جورجيا ،كوردستان ،يوغسالفيا ىو

وقوعيا عمى خط نقل بترول آسيا الوسطى.1

-Chomsky, Op.cit. p213.

99

1

األمم انمتحدة وانتحدياث اندونيت انزاهنت

انفصم انثانث

إن الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة ليس فقط ظمما أخالقيا لكن
• تسميح االقتصاد; ّ

عدو االقتصاد .وقد كتب أحد
مشكمة اقتصادية ال يمكن لمرأسمالية حمّيا ،وعميو فالرسم ّ
أن;
الخبراء االقتصاديين األمريكيين قائال ّ

"ال يمكن تخيل بديال لالقتصاد بعيدتا عن الحرب فال توجد أي تقنية تضاىي الحرب في
فعاليتيا في الحفاظ عمى التحكم في العمل ،اإلنتاج واالستيالك .فالحرب كانت وستبقى
لفترة طويمة جدا العنصر األساسي الستقرار المجتمعات المتقدمة".

« Il est impossible d’imaginer pour l’économie un substitut à la guerre. Aucune
technique n’est comparable en termes d’efficacité pour maintenir un contrôle sur
l’emploi, la production et la consommation. La guerre était et reste de très loin un
élément essentiel à la stabilité des sociétés modernes »1.

•كسر مقاومة العالم الثالث لمعولمة; تأتي ىذه الحروب لتضمن تشتيت األطراف التي تشكل
خطر عمى القوى العظمى فاإلضرابات والحروب األىمية التي تعصف بعديد من دول امريكا
ًا

الالتينية ما ىي إال خطة أمريكية من أجل ضمان عدم اتحاد الثالثي; كولومبيا ،فينيزويال
واإلكوادور .الذي يسعى إلى تغير ميزان القوى في كل القارة ،وىذا ال يستثني ما يحدث في جيات
أخرى من العالم مثل; السودان التي تم تقييميا والكونغو التي تعاني من حرب أىمية .وليبيا أحد
أكبر ىذه الضحايا ،وقد كتب "جون بول بوغاال" » "* « Jean Paul Pougalaثالثين مميار دوالر
تم حجزىا...وىي أموال لمبنك المركزي الميبي كانت مخصصة لمساىمة ليبيا في تمويل وانجاز
الفيدرالية اإلفريقية عبر ثالث مشاريع ضخمة ;،البنك اإلفريقي لالستثمار في "سيرت" بميبيا ،خمق
صندوق النقد اإلفريقي في عام ألفين واحدى عشر  3122بقيمة  53مميار دوالر وجعل "ياووندي"
مق ار لو ،البنك المركزي اإلفريقي ومقره في أبوجا في نيجيريان ويقوم الصندوق النقد اإلفريقي مكان
صندوق النقد الدولي الذي يخصص فقط 36مميار دوالر إلفريقيا"....

2

1

- Chomsky, Op.cit , p.224.
*
" ومدٌر معهدL’université de la déplomat.كاتب من أصل كامرونً ،وهو بروفٌسور فً الجامعة الدجبلوماسٌة بجنٌف "الدراسات الجٌوستراتٌجٌة
2
-Niombeli, Op.cit, p81.

100

األمم انمتحدة وانتحدياث اندونيت انزاهنت

انفصم انثانث
 -3التسمح ونزع السالح:

المعضمة األمنية التي يواجييا المجتمع الدولي يمكن تمخيصيا في مصطمحين ىما التسمح ونزع
السالح بحيث ن ىذا الثنائي يختزل كل األوضاع الدولية ويحدد مستقبل العالقات الدولية ويحدد
مستقبل العالقات الدولية ويختبر قدرات األمم المتحدة في التعامل مع الظاىرة التي تتشكل أحد أىم
الرىانات المستقبمية ليا .صمم ميثاق األمم المتحدة بيدف الحفاظ عمى السمم واألمن الدوليين من
خالل تحقيق األمن الجماعي لكن لم يكن الميثاق يتضمن الدقة في المسألة .فمن جية فإن الميثاق
يترك الحرية لكل عضو من األعضاء المنتسبة لييئة األمم المتحدة في تحديد سياستو الدفاعية
ومن جية أخرى فإن ىؤالء األعضاء يفرض عمييم وضع كل إمكانياتيم العسكرية تحت تصرف
مجمس األمن لضمان تفعيل السمم واألمن الدوليين ،وىذا باإلضافة إلى أن منظمة األمم المتحدة
ومن خالل ميثاقيا فإنيا ال تممك أي سمطة قرار تجاه الدول لمنع التسمح 1مما يضع المجتمع
الدولي في حالة فوضى  2ويظير ذلك في ;

أ -إزدياد النفقات العسكرية في العالم  :بمغت نسبة األموال المخصصة في المجال العسكري
في العالم ب 2887ألف وسبعمائة وستة وسبعون مميار دوالر في سنة ( )3125حسب
تقرير منظمة األمم المتحدة ،وقد كانت األزمات الدولية السبب المباشر وراء ىذا اإلتفاق
المتزايد والتي تحدثت في ثالث مناطق رئيسية من العالم ،في منطقة الشرق األوسط وما
تحممو من أزمات عديدة في كل من سوريا ،العراق ،اليمن ،وفي أوربا الشرقية وحجم
التداعيات التي تفرضيا األزمة األكرانية عمى المجال العسكري ومنطقة الساحل والقرن
اإلفريقي من الصومال إلى مالي ومن ليبيا إلى السودان.
فبمغت قيمة اإلنفاقات العسكرية في منطقة الشرق األوسط مئة وستة وتسعون()2:7
مميار دوالر وثالثة وتسعون( ):4مميار دوالر ألروبا الشرقية وخمسين ( )61مميار دوالر
إلفريقيا منيا ثالثين( )41مميار دوالر في منطقة الساحل

2

2

- Petit, Op.cit, pp.90.91.
- Stockholm International Peace Research Institute(SIPRI), Armements, desarmement and security,
2015,pp.11-14.
2
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ب -التطور المستمر في الترسانة العسكرية:

إن العالقات التي تربط بن نمط الحرب ونوع السالح ىي عالقات معقدة ومتبادلة .فالتغير
والتطور الحاصل في نمط الحروب يفرض إستخدام قدرات عسكرية حديثة ويستدعي آليات
ومعدات جديدة ،ىذه العالقة ىي التي تقف وراء عممية السباق نحو التسمح واستعمال عناصر
جديدة في الحرب تدعى بأسمحة الدمار الشامل « Armes de destruction massive
» ) (ADMوتتكون من ثالث فئات رئيسية ىي;
• األسمحة النووية  ;Armes Nucléairesيشكل ىذا النوع أخطر أنواع األسمحة عمى أساس
األضرار التي تنجم عن استعماليا وتقع ىذه األسمحة في أيدي القوى الكبرى أو ما يسمى
النادي النووي*و تعمم هذه األخيزة عهً أن ال يتم أتساع مدي حياستها مه طزف اندول نخزي
بسبب مستىي انتهديد انكامه وراءها.

1

• األسمحة البيولوجية  ; Armes Biologiquesتم تطوير ىذه األسمحة في فترة الحرب الباردة
من قبل اإلتحاد السوفياتي وذلك بالتوصل إلى التعديل الجيني في بعض العناصر البيولوجية
إلنتاج أسمحة قاتمة عمى غرار» التوكسين « La Toxine

وعدة أنواع من البكتيريا وتشكل

ىذه األسمحة قمة أستراتيجية محدودة فيي تمثل تيديد عام أكثر من دورىا سالحا في الحرب
نتيجة لصعوبة إستخداماتيا.2
• األسمحة الكميائية ; Armes Chimiquesتتألف ىذه األسمحة من ثالثة أنواع رئيسية
تصنف حسب األعراض الناجمة عنيا وىي اإلختناق ،الحروق واإللتيابات الجمدية ،الشمل.
تعتبر ىذه األسمحة األكثر استعماال في الحروب الحديثة.

3

وأفضل مثال ىو إستخداميا من

قبل النظام السوري ضد المدنيين والمعارضة في ظل األزمة التي تعصف بسوريا منذ ألفين
واحدى عشر(.)3122
ج -آفة إنتقال السالح :تعتير حركة السالح في العالم أىم القضايا الدولية المستعصية
الحال بحيث نجد أن المسألة ترتكز عمى قاعدتين أساسيتين ،األولى تتمثل في إنتاج وتصدير
*

 تشٌر اإلحصائٌات لسنة  3122أن عدد الرؤوس النووٌىة للنادي النووي هً كالتالً :الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  9611رأس ،روسٌا ،22111الصٌن  ،351فرنسا  ،411برٌطانٌا  ،336إسرائٌل  ،91الهند بٌن  91و ،211باكستان بٌن  :1و 221رأسا نووٌا.
1
- Géré, Op,cit,p.92.
2
- Galice, Op,cit, p.104.
3
- Géré, Op,cit,p.93.
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السالح عبر العالم والتي تتحكم فييا خمس دول كبرى ىي; الواليات المتحدة األمريكية ،روسيا،
الصين ألمانيا ،فرنسا .بحيث تحتكر لوحدىا ما نسبتو أربعة وسبعون بالمئة ( )%85من
الصادرات في العالم فبي الفترة بين ألفين وعشرة( )3121وألفين وأربعة عشر (.)3125
والقاعدة الثانية ىي اإلستيراد واإلستخدام والتي تتمركز فييا كل من العربية السعودية واإلمارات
العربية المتحدة في الخمس مراتب األولى في العالم من حيث طاقة اإلستيراد وىذا ما يخمق
حركة نشطة إلنتقال السالح بصورة غير قانونية نحو إفريقيا وآسيا وتستفيد منيا الجماعات
المتطرفة والخاليا اإلرىابية في المنطقة والقوى من غير الدول

« Les forces non

»  Etatiquesوأحد أىم ىذه المناطق األكثر نشاطا في ىذه الظاىرة ونجد العراق والدول
المجاورة ليا وليبيا والمنطقة الممتدة عمى مختمف حدودىا بحيث تستغل الوضع األمني
المضطرب لتمرير األسمحة .مما يخمق إنعكاسات سمبية عمى استقرار ىذه الدول .

1

د -فشل آليات نزع السالح :بالرغم من إصدار عدة معاىدات واتفاقيات دولية لمحد من التسمح مثل
معاىدة الحد من إنتشار األسمحة النووية *» « TNPالتي ابرمت عام ألف وتسعمائة وثمانية
وستون( ،)2:79إتفاقية**"سالت  "SALTاألولى عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعون ()2:83
وسالت الثانية عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعون( ،)2:8:واتفاقية "ستارت *"STARTاألولى عام
ألف ز تسعمائة وواحد وتسعون( )2::2والثانية عام ألف وتسعمائة وثالثة وتسعون ( )2::4وافاقية
"ستارت الجديدة  "New STARTعام ألفين وعشرة ( )3121حول التقميص من األسمحة
اإلستراتيجية والمعاىدة حول اإلتجار باألسمحة » ** « TCAفي العام ألفين وثالثة عشر ()3124
لمرقابة عمى عممية التجارة بالسالح إال أن ىذه الظاىرة ال تزال تحمل الخطر وتمثل التيديد األكبر
لمعالقات الدولية  .وىذا يفرضو منطق ومبدأ النظرية الواقعية والواقعية الجديدة الذي يتمخص في القوة
والمصمحة بالرغم من الحصار الذي فرضتو األمم المتحدة عمى حيازة األسمحة والذي يستيدف
أربعة عشر ***( )25فاعال دوليا والذي أقرتو سنة ألفين وأربعة عشر (.2)3125
1

- SIPRI, Op,cit,p.17.
« TNP » Traité de Non-Prolifération.
**
« SALT » strategic Arms limitation Talks.
*
- START : Strategic Arms Reduction Treaty .
**
- Traité sur le commerce des armes
***
 هذه الفواعل الدولٌة هً :القاعدة وكل أفراد ذلك التنظٌم وكل الحركات المنخرطة فٌها ،جمهورٌة إفرٌقٌة الوسطى ،جمهورٌةالكونغو ،كودٌفوار ،إرٌتٌرٌا ،إٌران ،العراق ،كورٌا الشمالٌة ،لبنان ،لٌبٌرٌا ،لٌبٌا ،الصومال ،السودان ،حركة طالبن.
2
-SIPRI, Op,cit,p.27.
*
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يرجع السبب الرئيسي لعدم جدوى ىذه اآلليات التي تتخذىا ىيئة األمم المتحدة لمنع إنتشار
السالح بالطرق الغير قانونية إلى طبيعة النظام الدولي القائم عمى عالقة مزدوجة تنحصر بين
التعاون والصراع بحيث ال يمكن قياس نية الدول في إكتساب واستعمال األسمحة ويقول في
ىذا الشأن الباحث والفيمسوف السياسي جون ىيرز» « John Herz
"ان األنشطة والتدابير المختمفة التي يتم اتخاذىا بشكل فردي من طرف الدولة من أجل ضمان أمنيا تيدف
ميما كانت نواياىا إلى إنماء حالة عدم األمن لدى الدول األخرى مع العمم ان كل دولة تفسر إجراءاتيا
الخاصة عمى أنيا دفاعية واجراءات الدول األخرى كتيديد محتمل"
« Les actions entreprises prise unilatéralement par un Etat pour assurer sa
sécurité tendent quelles que soit ses intentions à accroître l’insécurité des autres
Etats, étant donné que chaque Etat interprète ses propre mesures comme
défensives et celles des autres comme potentiellement menaçantes. »1

- Dario Battistella, paix et Guerres aux XXI sciecle, (Paris : Editions sciences Humaines, 2011), p.121.
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خالصة الفصل

إن تراجع دور األمم المتحدة واخفاقيا في الوصول إلدارة فعمية وتسوية تامة لألزمات الدولية التي
تضاعفت منذ نياية الحرب الباردة*و التي تتوزع عمى نطاق جغرافي يمتد بامتداد الدول المتخمفة.
جعل ىذا من فكرة إصالح منظومة األمم المتحدة أم ار واردا وفق مقترحين اساسيين األول ييدف
الى توسيع عدد أعضاء مجمس األمن من أجل تمثيل أفضل لمدول في الييئة ومنع إحتكار القوى
العظمى لسمطة القرار في السياسة الدولية أما الثاني فييدف إلى تعويض حمف الناتو لألمم المتحدة
والذي يتضاعف حجم دوره في األزمات الدولية الراىنة باعتباره قوة عسكرية بالدرجة األولى.
ىذا يضع ىيئة األمم المتحدة في موقف تحدي من أجل كسب الرىانات الدولية التي ستميز الفترة
الزمنية الالحقة والتي تتمثل في بروز قضايا دولية لم تكن األمم المتحدة مصممة لمواجيتيا مثل
قضية التدخل انساني والتغير في نمط الحروب وازدياد التيديد النووي.

*

 هناك عدة أزمات مثل :الصومال عام  ،2::2كومبودٌا  ،2::2لٌبٌرٌا ،2::4رواندا ،2::5البوسنة والهرسك،2::9-2::6وصوال إلى الثورات العربٌة لٌبٌا وسورٌا والٌمن منذ 3122
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بعد دخولنا أللفية ثالثة يبقى األمن والسمم الدوليين ىدفا يستحيل تحقيقو بالرغم من التنوع الموجود
في الوسائل واآلليات القانونية التي تسعى لموصول إليو .والعالم بدون إضطرابات وبدون عنف يبقى حالة
إستثنائية مثمما إعتبرىا " ريمون آرون" »  « Raymond Aronإن األزمة في ليبيا وفي سوريا تظير
بوضوح مدى صعوبة ميمة إعادة السمم واألمن لممناطق التي تعيش ىذه األزمات بالنظر إلى اإلستمرار
واإلزدياد في حجم ىذه األخيرة سواء من حيث مداىا الجغرافي واجتيازىا لحدود الدولة المعنية باألزمة أو
من حيث تكمفتيا والخسائر البشرية التي تحصدىا .وفي ىذا السياق تظير منظومة األمم المتحدة التي
تعنى باألمن الجماعي عمى أنيا ىيكل يفتقد لممرونة والقوة الكافية .نتيجة لنمط توزيع تقاسم األدوار في
الييئة.
من خالل ىذه الدراسات التي تناولت أكثر األزمات تعقيدا عمى المستوى الدولي والتي ارتكزت
عمى إشكالية مدى فعالية دور األمم المتحدة في إدارة أزمة ليبيا وسوريا في الفترة الممتدة من ألفين
واحدى عشر ( )3122لغاية ألفين وسبعة عشر( .)3122وبعد استعراض وتحميل ومقارنة الدور األممي
خالل ىذه الدراسة نستنتج الدور الضعيف والجد محدود في التعامل مع ىاتين الحالتين وىذا يقود إلى
نتيجة تقدم كفاءة األمم المتحدة وعدم فعاليتيا في إدارة األزمات وىذا يثبت صحة الفرضيات التي أسندت
إلييا ىذه الدراسة .إذ يرتبط مستوى فعالية األمم المتحدة في إدارة األزمة في ليبيا وفي سوريا إرتباطا
طرديا بمدى إلتزام المجتمع الدولي بقواعد القانون الدولي بحيث أن خرق مبادىء القانون الدولي الذي
يقر بمبدأ إحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونيا الداخمية مثمما حدث في ليبيا في العام ألفين
وأحدى عشر ( )3122إثر إنتياك فرنسا ثم حمف الناتو لسيادة دولة ليبيا جعل األمم المتحدة عاجزة عمى
تطبيق قدراتيا وامكانياتيا لمسيطرة عمى األزمة .وكمما زادت القوى الكبرى في حجم تدخميا في األزمة
وتحوليا إلى أطراف رئيسية وتغير المسار الذي تسمكو ىذه األخيرة سواء في ليبيا او في سوريا كمما
تأثرت بذلك األمم المتحدة وتقمص حقل نشاطيا مما يضعف دورىا في إدارة ىذه األزمات والسبب
المباشر في تقمص وتقزيم الدور األممي ىو بالتأكيد إثبات لصحة الفرضية الثالثة التي مفادىا أن مصالح
القوى الكبرى والتي تعنى بيا الدول األعضاء في مجمس األمن تعتبر أولوية في األزمة .إذ أن ازدياد
المصالح لتمك الدول يجعل األمم المتحدة تؤدي دو ار ثانويا فقط في عممية التسوية لألزمة وبل يضعيا في
حالة خضوع وامتثال لمحتوى ق اررات تمك الدول ،فنستنتج أن مسار المفاوضات والتسوية الفعمية ماىي في
حقيقة األمر إال ترجمة لمفاوضات حول تقاسم المصالح بين ىذه األطراف ،وىذا يفسر التواجد العسكري
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المزدوج لروسيا والواليات المتحدة األمريكية في إقميم ودولة واحدة ألول مرة منذ الحرب العالمية الثانية .إن
وصول األمم المتحدة لمتسوية النيائية ليذه األزمات في ليبيا وفي سوريا واعادة السمم واألمن إلييا يعتبر
مباراة تخضع لحسابات األطراف العظمى وتكون تجسدا لواقع النظام الدولي الراىن .وتقود ىذه الدراسة
إلى استخالص مجموعة من النتائج التي يمكن تمخيصيا في ىذه النقاط.
 ميمة تحقيق األمن الجماعي عبر ارساء السمم واألمن الدوليين ما يقتصر فقط عمى ىيئة األممالمتحدة بل يعتبر مسؤولية جميع الدول والفواعل من غير الدول.
-

ظيور فواعل من غير الدول وازدياد تأثيرىا في العالقات الدولية جعل أليات األمم المتحدة في
ادارة األزمات الدولية غير فعالة.

 تبين األحداث التي ميزت ليبيا وسوريا من خالل تأثير األطراف الخارجية عمى مسار الثورة انالنظام الدولي األحادي القطب الذي تتزعمو الواليات المتحدة األمريكية لم يعد قائما بل تتجو النظام
الدولي إلى تعددية قطبية.
-

أظيرت الثورة في ليبيا وفي سوريا أنو لم يعد بإستطاعة الدولة الوطنية التحكم في مجريات
ا لحداث السياسية الداخمية أو تسوية أي خالف داخمي دون تدخل الفواعل الدولية المييمنة عمى
المنظمات اإلقميمية والدولية

 عدم قدرة األمم المتحدة عمى فرض الحل السممي عمى الدول في نزاعتيا الداخمية أو المصمحيةالبينية ،كما ال يمكنيا معاقبة الدولة التي تمجأ إلى العنف العسكري ضد دولة أخرى.
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Résumé :
Cette Etude est menée dans le cadre de révéler le rôle de L’Organisation
des Nations Unies dans la résolution des crises qui traversent la Libye et la
Syrie depuis l’an 2011.
Ces deux crises trouvent leurs complexité après l’internationalisation de
ces dernières, et l’implication des acteurs extérieurs dans ces deux pays dévastés
par la guerre. Après plus de six années du déclenchement de ces révoltes,
L’ONU reste incapable de mettre fin aux violences et aux exactions commises
contre ces deux populations. La comparaison effectuée sur le rôle onusien en
Libye tout comme en Syrie a prouvé l’échec de la médiation des Nations
Unies. Cela est le résultat de la faille qui caractérise cette institution
internationale qui n’est pas adaptée au changement et la transformation du
système international avec l’apparition des conflits Post-Etatiques d’une part et
l’infériorité du rôle de l’ONU face à l’hégémonie des superpuissances qui
détiennent le monopole de la politique mondiale et contrôlent les règles de jeux
des conflits par l’usage de leurs poids attribué par le conseil de sécurité.
Ces deux crises ont un impact considérable sur l’avenir des relations
interétatiques dans l’espace méditerranéen, du même qu’elles testent la
flexibilité et l’efficacité du maintien de la paix par les Nations Unies.

