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 االهداء

 

   

  راجية من اهلل أن يتغمده بواسع  "والدي الكريم"إلى روح

 .رحمته و عظيم مغفرته

 و إلى والدتي  الكريمة أطال اهلل في عمرها. 

 

 

    خديجةهنى 

  



 االهداء
 الصعاب وعلمني مواجهة ساعدني من إلى والصبر، النجاح علمني من إلى

     إلى من تحمل مشاق الدنيا و عنائها من أجل أن أعيش محترمة، معززة، مكرمة،       

إلى من علمني و شجعني كثيرا حتى كبري و منحني بكل ما لديه، إلى سندي و فخري و 

 أطال ّللاه في عمره. والدي العزيزتاج رأسي، الى 

إلى من جعل ّللا تعالى جنان الخلد تحت قدميها، إلى الصدر الذي يضمني كلما ضاقت بي 
الدنيا، إلى من وقفت إلى جانبي في كل خطوة من خطواتي، إلى رمز العطف و الحنان التي 

 .أمي الحبيبةغمرتني بدعواتها إلى 

خوتي         " و الى كل عائلتي من قريب أو بعيد.سغيال تنهينان، "ياسمين،والى كل أخواتي وا 
 

الثاني الى من أفاض علي بالحنان والرعاية خاصة بالتفهم وكان دائما سندا لي  إلى نصف
."آغيالس" قلبي على العزيز و زوجي الغالي   

 بها ّللا أنعمني التي الثانيةوأمي  القيمة بنصائحهخاصة  يتركني لم الذي الثاني أبوإلى 

زوجي. عائلة وكل ،"مازيغ" الكبير أخي إلى و وحنانها وحبها، بدعواتها تتركني لموالتي   

 .البحث وعائلتها الكريمة أعباءتقاسمت معها  التيالى زميلة العمل 

 القائمة......"وفاضلة  كاتية ،نوارة، رايمة" باألخص: في الجامعة ئيمالوز ئيصدقاأإلى و 

 .كثيرا نيساعد الذي "صفيان "أنسى دون ،طويلة

 ."ونوغي مصطفى" إلى أستاذي المشرف

 بعيد.أو من قريب تعهم ين عرفذلاكل  إلى

 .إلى كل الذين لم آت على ذكرهم

 .يتصفحها بعدت ويقارلوامن فتح هذه  إلى

        

 نوال حميدوش                    
 



 
 

 

            رلشكايل أن نتقدم بجزال ، إيتهنهاإلى صل ي ولذا الجهدا بعد هذنا ال يسع

لبحث ا اعلى هذاف إلشراقبل ي لذا "نوغي مصطفى"ن إلى المشرف لعرفاايل مجو 

 ،لقيمةاتوجيهاته ويبخل علينا يوما بنصائحه  ملو

 تهمقو من يريسغير ء جز ريبتسخا لذين تفضلوة األساتذا إلىتقدير وشكر تحية 

 مناقشتها .ة وكرالمذهذه اءة لقر

 كما ال ننسى من قدم لنا يد العون والمساعدة

 من قريب أو بعيد.

جامعة مولود معمري  السياسية العلوم قسم أساتذة كل إلى و

 .تيزي وزو

 شكرا                                                    
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 خطة البحث

 مقدمة    

 التدخل اإلنساني و تراجع مبدأ السيادة في ظل النظام الدولي الجديد :الفصل األول

 لمفاهيمي لظاهرة التدخل اإلنساني.ااإلطار  : المبحث األول

  الجذور التاريخية لتطور ظاهرة التدخل اإلنساني األول:المطلب 

 مفهوم التدخل اإلنساني وشروطه. : الثانيالمطلب 

 على سيادة الدول. وأثره اإلنسانيالتدخل  : المبحث الثاني

 عدم التدخل مبدأ ة ودمفهوم السيا : األولالمطلب 

 السيادة مبدأ و اإلنسانحقوق  : الثاني المطلب

  اإلنسانيفي تطور مفهوم التدخل  أثره النظام الدولي الجديد و : المبحث  الثالث

 مفهوم النظام الدولي الجديد  :األولالمطلب 

  اإلنسانيوالعسكري للتدخل  األمنيالبعد االستراتيجي  : الثانيالمطلب 

 : اإلستراتيجية األطلسية أثناء و بعد الحرب الباردةالفصل الثاني

 المبحث األول: اإلستراتيجية األطلسية خالل الحرب الباردة

 األطلسي: نشأة حلف الشمال األول المطلب

 : ميثاق و أجهزة حلف شمال األطلسالثاني المطلب

الحرب الباردة  إبانإستراتيجية الحلف األطلسي خالل الحرب الباردة )المطلب الثالث: 
1949/1990) 



 المبحث الثاني: اإلستراتيجية األطلسية بعد الحرب الباردة

 الباردة: التحوالت اإلستراتيجية للحلف بعد الحرب األولالمطلب 

 : اإلستراتيجية الجديدة للحلف بعد الحرب الباردةالثانيالمطلب 

 : التوجهات اإلستراتيجية لدول الحلفالثالثالمطلب 

 في ليبيا التدخل العسكري اإلنساني للحلف األطلسي: الفصل الثالث

 أسباب األزمة الليبية : المبحث األول

 أسباب تاريخية و سياسية :األولالمطلب 

 األسباب االقتصادية : الثانيالمطلب 

 األسباب االجتماعيةالمطلب الثالث: 

 التدخل العسكري في ليبيا دوافع : المبحث الثاني

 طبيعة تعامل نظام القذافي مع المتظاهرين : األولالمطلب 

 الدعم اإلقليمي و الدولي للتدخل في ليبيا : الثاني المطلب

 في ضوء مسؤولية الحماية 1973إصدار قرار رقم  المطلب الثالث:

 السيناريوهات المحتملة و رسم معالم مستقبل الدولة : المبحث  الثالث

 سيناريو قيام الحرب األهلية و تقسيم ليبيا :األولالمطلب 

 رار المرحلة االنتقالية و التدخلاستم : الثانيالمطلب 

 القانونسيناريو التحول الديمقراطي و قيام دولة  المطلب الثالث:

 خاتمة
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حيث شاع  ،يعتبر مبدأ التدخل اإلنساني من المفاهيم الشائعة في العالقات الدولية

مع قيام البلدان األوروبية بالتدخل في بعض األقاليم التابعة  ،م19استخدامه خالل القرن 

تحت زعم حماية األقليات الدينية و المسيحية من  ،و خاصة إقليم البلقان، لإلمبراطورية العثمانية 

و قد توارى هذا المبدأ إلى أفضل درجة كبيرة خالل فترة الحرب الباردة بما تضمنه ، االضطهاد

و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و اإلعالن  ،من علو مبدأ السيادة ميثاق األمم المتحدة

 .1948العالمي لحقوق اإلنسان عام 

لقد عاد مبدأ التدخل اإلنساني ليطرح نفسه بقوة على أجندة السياسة الدولية منذ نهاية 

تعلق بقضايا األمن حيث شهد العالم خالل السنوات القليلة الماضية تطورات كبيرة ت ،الحرب الباردة

على النظام  أو إدراك قادة الدول و الدراسيين له، و نجمت عن هذه التطورات التحول الذي طر 

وانحصار احتماالت مواجهة إستراتيجية بين القوى الكبرى  ، تيالمي بعد انهيار االتحاد السوفيالع

 ،من الناحية اإلقليمية ىدنأيات انتقل الصراع إلى مستو  ،و نتيجة النتهاء الحرب الباردة ،في العالم

فبعد أن كان الصراع الرئيسي في النظام  ،و على مستوى الدول، كما تغيرت طبيعة هذا الصراع

ثنيات إتحول إلى صراع ، العالمي ذا طبيعة إيديولوجية بين القوتين العظيمتين إبان الحرب الباردة

 خاصة بعد انهيار الدولة.و هويات داخل الدولة، أو بين قوى اجتماعية محلية 

ثورات و حركات شعبية تمثلت في  2011فلقد شهدت العديد من الدول العربية عام 

مجموعة من المطالب: مطالبات بالحرية و الديمقراطية و احترام حقوق اإلنسان و التداول السلطة 
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التحكم في و في التي لم يتم  ، تمخض عن بعضها تنحي رؤساء دول و إسقاط أنظمة حكم قائمة

فكانت أزمة سياسة و إنسانية، بحيث تصاعدت إلى مستويات عليا من العنف المسلح  ،مسارها

        تحركت على أثره األمم المتحدة، مما استدعى اهتمام المجتمع الدولي و اإلقليمي و العربي

األوروبي       و جامعة الدول العربية و االتحاد اإلفريقي و منظمة المؤتمر اإلسالمي و االتحاد

ثم تبعه اجتماع لمجلس األمن الدولي لمناقشة خطورة األحداث في ليبيا  ، و مجلس حقوق اإلنسان

 و تفاقم القمع الذي تمارسه السلطات على المدنيين المطالبين بالتغير.

تحت  2011مما استدعى إلى التدخل العسكري لحلف شمال األطلسي في صراع ليبيا سنة 

غراض إنسانية، و ال يزال هذا التدخل يثير جدال كبيرا بين أوساط فقهاء القانون زعم التدخل أل

خاصة و أن الحلف األطلسي كان في طور بلورة ، الدولي حول مشروعيته و اآلثار الناجمة عنه

تختلف تماما عن تلك التي كانت سائدة في  ،مفهوم استراتيجي جديد و تبني عقيدة أمنية جديدة

 باردة.حقبة الحرب ال
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 أهمية الدراسة -1

تظهر أهمية الدراسة من خالل تسليط الضوء و كشف الحقائق على مدى مشروعية و نجاعة 

و تنبع أهميته أيضا في كونها تدخل في  ،التدخل اإلنساني لحلف الشمال األطلسي في منطقة ليبيا

صميم دراسات العالقات الدولية حيث تناقش التدخل الدولي اإلنساني و تسلط الضوء على الحالة 

 و ترجع أهمية الدراسة لعدد من االعتبارات أهمها:، الليبية

و أن األحداث التي حدثت       ،كون ليبيا وحدة من مجموعة إقليمية هي المغرب العربي -

 فقط خاصة بليبيا و تمسها هي فقط إنما تمسها دول المنطقة ككل.ليست و تحدث في ليبيا 

كون النظام السياسي الليبي مخالف لجميع األنظمة السياسية في المنطقة بل و العالم، مما  -

 ب التدخل.يجعله يستحق الدراسة لفهم و تفسير العالقة بين طبيعة النظام و أسبا

كون األحداث في ليبيا كان للعامل و المؤثر الخارجي دور كبير فيها، و لعبت أدوار  -

رئيسية، على عكس الدول المغاربية و العربية المجاورة لها و ذلك من خالل االستخدام الدولي 

 .للقوة العسكرية

  :مبررات اختيار الموضوع -2

ي ظل إستراتيجية حلف الشمال األطلسي إلى تعود أسباب اختيار موضوع  التدخل اإلنساني ف

 أسباب ذاتية و أخرى علمية موضوعية :
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  :المبررات الذاتية - أ

نتمي إليها باإلضافة أتتمثل الدوافع الذاتية لتحليل هذا الموضوع باعتباره يدور حول منطقة 

و هذا فضال عن اهتمامي الكبير بإستراتيجية  القوة الفاعلة  ،إلى اهتمامي بالدراسات المتوسطية

كاالتحاد األوروبي و الواليات المتحدة األمريكية و المجتمع تحت مضلة حلف  ،في هذه المنطقة

و حرصي على التعرف على األدوار و المهام الجديدة للحلف في منطقة  ،الشمال األطلسي

 المتوسط.

و رغبة  ،ع ذو البعد االستراتيجي في العالقات الدوليةميلي الشخصي نحو هذا الموضو 

و ما هي  ،مني في معرفة ما مدى صمود الحلف األطلسي أمام التحوالت الدولية الحالية و القادمة

الرؤية التي سيطرحها لإلطاحة في عمره و أيضا مدى تأثير الواليات المتحدة و الناتو على 

 بالثورات في الوطن العربي.المنطقة العربية خاصة في ظل ما عرف 

 :المبررات الموضوعية  - ب

هو قلة البحوث األكاديمية التي ، المبرر األقوى الذي دفعنا إلى البحث في الموضوع إن

تناولت هذا الموضوع حيث انحصرت الدراسات السابقة على قضية استمرار الحلف في أداء مهامه 

وسط  و إشكالية توسعه في الشرق و الدولي الجديد،بعد نهاية الحرب الباردة و تكيفه مع الوضع 

 ا و نسيانهم التوجه األطلسي جنوبا نحو الفضاء المتوسطي.برو أو 
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 استخالص ما مدى تأثير التدخل اإلنساني على سيادة الدول. -

 استعراض الدوافع المباشرة و الغير المباشرة للتدخل اإلنساني في ليبيا. -

 للتدخل الدولي اإلنساني في ليبيا كذريعة إنسانية.التعرف على األسس القانونية  -

ما هو مدى فعالية مساهمة التدخل اإلنساني في ليبيا في انجاز مهمة الحماية و إرساء  -

 االستقرار و األمن و بناء الدولة الليبية الجديدة.

 :إشكالية الدراسة-3

  :تتمثل فيفان المشكلة البحثية  ،من خالل ما تقدم من توطئة و تعريف بالموضوع

  هل يمكن اعتبار التدخل اإلنساني في ليبيا أحد التوجهات الجديدة إلستراتيجية حلف

 الشمال األطلسي في المنطقة المتوسطة؟

 و من خالل هذه المشكلة، سنطرح األسئلة الفرعية التالية: 

 ما مفهوم التدخل اإلنساني؟ 

  األطلسي؟ما مضمون المفهوم االستراتيجي التقليدي للحلف 

 ما هو مضمون المفهوم االستراتيجي الجديد للحلف األطلسي بعد الحرب الباردة ؟ 

 ما هي تبعية التدخل العسكري اإلنساني  لحلف الناتو على ليبيا؟ 

  ما مدى فاعلية مساهمة التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا في انجاز مهمة الحماية و إرساء

 الليبية الجديدة ؟ من و بناء الدولةاالستقرار و األ
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  :حدود الدراسة-4

 :اإلطار المكاني - أ

و هي عبارة عن  ،تتناول حدود الدراسة من حيث اإلطار المكاني موضوع الدراسة )حالة ليبيا(

يحدها من الشرق ، لى الساحل الجنوبي للبحر المتوسطمنطقة  جغرافية تقع شمال القارة اإلفريقية ع

و من الغرب الجزائر و من  ،و من الجنوب تشاد و النيجر و من الجنوب الشرقي السودان، مصر

 الشمال الغربي تونس.

  :لزمانيااإلطار  - ب

تراتيجية الجديدة للحلف إشكالية التدخل اإلنساني في ظل اإلسلزماني للموضوع "احدد اإلطار 

   .2020-2011" إبان التدخل العسكري لحلف الناتو دراسة حالة ليبيا األطلسي

 :الدراسةفرضيات -5

 :يمكن إدراج الفرضيات التالية

  ضبابية مفهوم التدخل اإلنساني أهم سبب ساهم في توسيع المفهوم االستراتيجي للحلف

 األطلسي من اجل تحقيق مصالح القوى الكبرى تحت ذريعة حماية حقوق اإلنسان.

 السعي نحو  التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا كشف عن حقيقة األبعاد التوسعية العربية و

 السيطرة على منابع النفط و الثورة.
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  فعالة في تحقيق حماية حقوق اإلنسان محددة أداةشروط و معايير  اإلنساني وفقالتدخل 

 :أدبيات الدراسة-6

تعددت و تباينت الدراسات العلمية السابقة لموضوع إشكالية التدخل اإلنساني في ظل 

سنكتفي بعرض كتابين  ،تقارير ،مذكرات ،بين كتب ليبياإستراتيجية الحلف األطلسي في صراع 

 مهمين و هما :

التدخل اإلنساني في العالقات ، محمود يعقوب عبد الرحمان :الكتاب الذي أنجزه - أ

 .2004 ،مركز اإلمارات للبحوث والدراسات اإلستراتيجية : ظبي أبو, الدولية

بما في ذلك صون وحدتها  –سيادتها تناولت هذه الدراسة العالقات بين حق الدولة في حماية 

وحق النظام الدولي من خالل األمم المتحدة  ،ومنع أي تدخل دولي في شؤونها الداخلية -اإلقليمية

في ممارسة صالحيات واسعة يأتي على رأسها حق تدخل دولي أنساني وتجد مشكلة التعرض هذه 

فقد أسهمت هذه  ،انتهاء الحرب الباردة مصادرها في التطورات المذهلة في السنوات األخيرة لما بعد

التطورات في بلورة ظاهرة التدخل اإلنساني نظرا إلى تعاظم االهتمام الدولي بحقوق اإلنسان 

    وانتشار ظاهرتي االندماج ،وانهيار نظام القطبية الثنائية ،وتراجع مفهوم السيادة المطلقة للدولة

 (1)التفتت في عالقات الدول القومية.  و

الدكتور السيد مصطفى احمد أبو الخير وهي دراسة باللغة العربية  : الكتاب الذي أنجزه -ب

 : والمعنونة كالتالي
                                                           

 .2011 ،القاهرة األولىالطبعة  ،اإلنسانيالمتحدة والتدخل الدولي  األمم ،فيصل خوليمعمر  -  1
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حيث  -النظرية العامة في األخالق والتكتالت العسكرية طبقا لقواعد القانون الدولي العام -

 : تناولت هذه الدراسة مجموعة من النقط وهي

 العسكرية في القانون الدولي العام من حيث التعريف واألنواع.درس األخالق والتكتالت  -

 درس حلف الشمال األطلسي )الناتو( بدءا بميثاقه ثم عفويته أثناء الحرب الباردة وبعدها. -

 . (1)درس التحالفات الدولية الجديدة إبان حربي الخليج الثانية والثالثة -

  : طار النظرياإل -7

الدراسة التي هي تحت عنوان إشكالية التدخل اإلنساني في إطار إستراتجية في تناولنا لهذه 

 : الحلف األطلسي في حالة ليبيا سنستعين بمجموعة من النظريات والمقاربات وهي كاألتي

وتعتبر أن العالقات الدولية  ،هذه النظرية تردنا إلى نظرية حالة الفطرة : النظرية الواقعية - أ

-ومن رواد هذه النظرية التي انتشرت في العالم االنجلو ،مجتمع فوضوي أي مجتمع ال سلطوي

 Hans،هانس مورغنتو) و ، )Quincy Wright ،كوينسي رايت)نجد كال من  ،سكسوني

 Morgenthau)، انمستانلي هوف) و ،Hoffmann Stanley( ، كسينجرهنري ) و henry 

kissinger ) فهذه النظرية تنظر إلى المجتمع الدولي والعالقات الدولية على أنها ،  (2)وغيرهم

ها مصالحها أو إستراتيجيتها يلولة واستغاللها بالكيفية التي تمصراع مستمر نحو زيادة قوة الد

وعليه ارتبطت أهمية الناتو  .بغض النظر عن التأثيرات التي تتركها في مصالح الدول األخرى
                                                           

الطبعة  ،والتكتالت العسكرية طبقا لقواعد القانون الدولي العام األخالقالنظرية العامة في  ،الخير أبولسيد مصطفى احمد ا-1
  .2001 ،بيروت ،األولى

.296ص ،2012، االسكندرية: درا الوفاء لدنيا الطباعة و النشر،1، طالعالقات الدوليةفلسفة  ،ينهبة اهلل احمد خميس بسيو  - 2  
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بالمفاهيم األساسية التي بنيت عليها  ،واإلبقاء عليه وتطوير إستراتيجية والتغير في عقيدته األمنية

دافع  و ،بالصراعات مليء ص في أن العالم غير منسجم وفوضوي ولخالنظرية الواقعية والتي تت

وة والسعي إلى زيادتها والمحافظة الدول في تعاملها هو المصلحة التي تعني الحصول على الق

انطالقا من تلك المعطيات فان الناتو يعتبر أداة لضمان المصالح المشتركة بين القوى  ،عليها

 أعضاءقوة على بقية  األكثركما انه يشكل أداة للهيمنة وللسيطرة لصالح الدول  ،الفاعلية فيه

القول بان المصالح التي تجمع  إلى  (Hans Morgenthau ،هانس مورغنتو) ويتجه ،الحلف

الطرف الموجه  أومحدد يخص العدو  أساسضد دولة ثالثة والتي تقوم عادة على  ،بين دولتين

والتطور  األطلسيالجديدة للحلف  اإلستراتيجيةنجد بوضوح حقيقته بروز الرؤية  إذللحلف ضده. 

 ،الالتماثلية الجديدة األمنيةمع بروز التهديدات  األطلسيفي مفهومه االستراتيجي الجديدة للحلف 

مثال على ذلك ليبيا  وأحسنثنية والعرقية التي شهدها العالم المعاصر خاصة منها الصراعات اإل

    .األطلسيوالتي تقع خارج المنطقة التقليدية للحلف 

 : المقترب المؤسساتي  - ب

لمقارنة والعلوم السياسية بصفة عامة االقتراب المؤسساتي مجمل النظريات في حقل السياسة ا

ففي مضمون الدراسة ، يد السلوكيات والمخرجات السياسيةللمؤسسات في تحد أهميةوالتي تحظى 

واستمراره بعد الحرب الباردة  نشأته أسباب ،األطلسيسوف ندرس طريقة عمل مؤسسة حلف 

 (1)الهيكلية والوظيفية.  أهدافهوكذلك 

                                                           

 على الرابط االلكتروني: ،10/11/2015: تاريخ االطالع  ،محاضرة النظم السياسية المقارنة ،عبد العالي عبد القادر-  1
http://fr.slideshare.net/dabite2014/ss-38647181     
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 النظرية النقدية:-ج

ألمن و التحوالت الحديثة، ا ين فيما يتعلق بقضاياو الليبرالي اصطدم النقاش بين الواقعيين 

 .أثارت الحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم األمن في إطار األمن النقديبحيث 

ماكس )فورث، من أمثال وا مدرسة فرانكالتي وضع أساسها منظور النقدية النظرية 

و تقدم المقاربات  ،( Theodor Adorno،تيودور أدورنو) و(  rMax Hurkhaye،هوركهاير

النقدية نفسها على أنها أكثر اهتماما بعرض أزمة استعراض الظواهر في الفكر الغربي، و 

االختالف، و سلم المعرفة و الرأي و روايات الكبرى، كما بالخصوص القضايا المتعلقة باألسس 

 (1).بتوضيح المسار الذي أخذه النقاشة لفيالتحليلية الك تدعي أن لديها األدوات

 االطار المنهجي:-8

 : عن المنهج ما يلي) festinger et katz ،فيستنفر وكاتز (يقول

 ".فان قيمة النتائج تتوقف على قيمة المناهج المستخدمة ،"... مهما كان موضوع البحث

الموضوع  وإلعطاءفالمنهج هي الطريقة المعرفية التي يسلكها الباحث من اجل تفسير الظواهر 

 : استخدام المناهج التالية إلى ارتأينا ،(2)أكاديميةصيغة علمية 

                                                           

،على الرابط 10/11/2015 :تاريخ االطالع غ،، تر، عادل زقامفهوم االمن في نظرية العالقات الدولية بامامورا،وكي يتاكا-1
:االلكتروني  

http://www.geocities.com/adelzeggagh/script.html   
ديوان المطبوعات الجامعية، ، الجزائر، تقنيات و مناهج البحث في العلوم السياسية و االجتماعيةجندلي عبد الناصر،  - 2

 .158-15ص  ،2005

http://www.geocities.com/adelzeggagh/script.html
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 : المنهج التاريخي - أ

المؤرخ في دراسته وتحليله لظاهر  أوعد المنهج التاريخي الطريقة العلمية التي يتبعها الباحث ي

معينة في تعاقباتها زمانيا وتنقالتها مكانيا وفق خطوات بحث معينة تركز على المصادر التاريخية 

نركز عليه  أنما يجب  بشأنهاالمعرفة اليقينية  إلىمن ثم الوصول  و ةمن اجل فهم حاضر الظاهر 

يمدنا به المنهج التاريخي في دراسة الظواهر  أنهو الجانب التفسيري التحليلي الذي يمكن 

 إلىدراسة ظاهرة حاضرة تمتد جذورها  أوالتي ولدت في ظروف زمنية لها خصائصها  ،الماضية

 .(1) العوامل التي يمكن افتراضها خلق تلك الظاهرة ها ولحقتالماضي والتطورات التي 

 : منهج دراسة الحالة - ب

وحدة  بأيةجمع البيانات العلمية المتعلقة  إلىالمنهج النتيجة  بأنهيعرف منهج دراسة الحالة 

 أساسوهو يقوم على  ،مجتمعا عاما أونظاما اجتماعيا محليا  أومؤسسات  أوسواء كانت فردا 

وذلك  ،دراسة جميع المراحل التي مرت بها أوالتعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة 

 .(2)ة متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات المشابهة تعميقات علمي إلىيقصد الوصول 

 : االطار المفاهيمي -9

هو المعاهدة -الجزء األول -يعرف الحلف لغويا في المعجم الوسيط  : the Peatالحلف - أ

فيعني "التعهد  -الجزء التاسع -على التعاضد و التساعد واالتفاق، أما في لسان العرب 
                                                           

 .56، ص2002الجزائر،  المنهجية في التحليل السياسي )المفاهيم، المناهج، االقتراب و األدوات(،محمد شلبي،  - 1
.87، صمرجع سابق محمد شلبي، - 2  
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عاهده، قال ابن األثير أصل الحلف هو المعاقدة أو ي وقد حالفه أ"ويكون بين القوم، 

 .المعاهدة

أما اصطالحا فيعرف بأنه معاهدة تبرم بين دولتين أو أكثر من أجل صد عدوان يقع على  

طرف أو أكثر من أطراف المعاهدة من دولة معينة أو دولة غير معينة، وهذا هو الحلف العسكري 

 لحلف العسكري الهجومي الذي يكون عادة حلفا سريا فإنه تعاهد بين دولتينالدفاعي الشائع ، أما ا

كما تعددت تعريفات األحالف بتعدد الدارسين الذين تناولوا . أو أكثر للهجوم على دولة معينة

الظاهرة وتراوحت التعريفات ما بين التركيز على جانب محدد من الظاهرة وتعريفات واسعة النطاق 

  .(1)حديدهتفقد المصطلح ت

 : Strategiesاالستراتيجية  - ب

المعنى  : معنيان اإلستراتيجيةلمصطلح  أن ،استراتيجوس كلمة يونانية معناها قائد جيش

للمعركة العسكرية في  عداداإل لإلستراتيجيةالتقليدي والمعنى المعاصر وبالنسبة للمعنى التقليدي 

 ألخرمن حين  األساليبيتطلب تغيرا في  اإلستراتيجيةتنفيذ  أنوال يخفي  ،هدف تحقيق النصر

 يعرف بالتكتيك... وذلك تبعا للتغير الحاصل في الظروف المحيطة بها وهذا ما

                                                           

رسالة ماجستير،  حرب الخليج الثانية، :الحلف األطلسي كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية األمريكية، دراسة حالة، رياض مزيان -1
 .07، ص 2005كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة، 
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خرجت عنه لتدخل  إنما فيما يخص معناها المعاصر فلم تقتصر على معنى تقليدي و أما

 .(1)جديدة من سياسة واقتصادية ودعائية وفنية وغيرها  فاقآ و أبعاد

 : Human Rights اإلنسانحقوق -ج

" نساناإل "وثانيها "حقوق"  أولهايتكون من كلمتين مندمجتين " اإلنسان"حقوق ان مصطلح 

 أما ،اليوناني األدبمن  أيضامن القانون الروماني القديم وقد اشتقها هو  األوروبيوناستعارها 

فانه قد ظهر في منتصف القرن السابع عشر وتمددت جذوره " اإلنسان"حقوق بالنسبة لمصطلح 

 .(2)القرون الوسطى  إلى

قد عرف قانون حقوق  األخيرةانه في السنوات  اإلطارويجمع كل فقهاء القانون في هذا 

 أثرىالعالم وهو ما  أنحاءالمتزايد على المستوى النظم القانونية الوطنية في جميع  أثره اإلنسان

هو  اإلنسانوبالتالي فان مفهوم حقوق  اإلنسانالمنظومة القانونية الدولية في مجال حماية حقوق 

 األشخاصفي عالقاتهم مع غيرهم من  األفرادتمتع بها جميع ي أنعبارة عن حريات وحقوق يجب 

 طرافأبال تمثل مفهوما عاما مجردا بل هي مرتبطة  اإلنسانوموضوعات حقوق  ،مع الدولة آو

 .(3)كرية وعقائدية وتاريخية ف

 
                                                           

،  2007يناير ،  1ط ،القاهرة دار االجمدي للنشر ،موسوعة المصطلحات السياسية واالقتصادية ،مام المشاعليهمحمد بر  -1
  .317-314ص 

.135-134ص ،مرجع سابق  - 2  

كلية الحقوق والعلوم السياسية فرع  ،رسالة ماجستير ،دور الفضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق االنسان ،كريم خلفان -3
  .30-29ص ،2011 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،القانون العام
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  : هندسة الدراسة-10

 األولهي الفصل  و و التوصيات، راسة على ثالثة فصول رئيسية والنتائجدتحتوي هذه ال

ويشمل هذا الفصل  ،السيادة في ظل النظام الدولي الجديد مبدأوتراجع  اإلنسانيبعنوان التدخل 

المبحث الثاني تناول  أما ،اإلنسانيالمفاهمي للتدخل  اإلطاريتناول  األولالمبحث  ،ثالثة مباحث

فيما يخص المبحث الثالث فتناول النظام الدولي  أما ،على سيادة الدولة وأثره اإلنسانيالتدخل 

 .اإلنسانيفي تطور مفهوم التدخل  وأثرهالجديد 

لمفهوم و يناقش الفصل الثاني الحلف األطلسي أثناء و بعد الحرب الباردة، التطور في ا

الحرب الباردة )الثنائية القطبية(  ألول اإلستراتيجية األطلسية خاللاالستراتيجي، فيعرض المبحث ا

 و عالج المبحث الثاني اإلستراتيجية األطلسية بعد الحرب  الباردة )األحادية القطبية(.

لف اإلنساني للح العسكري و بالنسبة للفصل الثالث كان عبارة  عن دراسة حالة التدخل

األزمة أسباب  إلىمباحث، حيث تطرق المبحث األول  ثالثةليبيا و قد تضمن   يف األطلسي 

 بينما جاء المبحث الثالثمبررات التدخل العسكري في ليبيا، الليبية، و تناول المبحث الثاني 

 .ألزمة الليبيةبسيناريوهات المستقبلية ل

                                                                                                                                                                                      .المترتبة عن الدراسةو اختتمت الدراسة باستخالص النتائج و التوصيات 



 

 

 

 

 

 لمفاهيمي لظاهرة التدخل اإلنساني.ااإلطار  : المبحث األول

  الجذور التاريخية لتطور ظاهرة التدخل اإلنساني األول:المطلب 
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  اإلنسانيفي تطور مفهوم التدخل  أثره النظام الدولي الجديد و : المبحث  الثالث
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ر نحارلة  نااني ن  خلال تطررها التارخخيظاهرة التدخل اإل الى في هذا الفصل نتطرق

ر ندى تأثخر نبدأ التدخل اإلنااني لحناخة   ،رضع اإلطار النفاهخني لظاهرة التدخل اإلنااني

دخد في إعادة جر ندى نااهنة النظام الدرلي ال ،حقرق اإلنااني في تراجع اخادة الدرلة النطلقة

النتغخرات  طابع الشرعخة بنا ختلاءمبلررة نبدأ التدخل اإلنااني ر تكخخف هذا النبدأ إلضفاء 

 رة نا بعد الحرب الباردة . تدخد لفجالدرلخة ال

قتهنا الخط الضرء على أهم النفاهخم ر علار انتطرق أخضا  ن  خلال هذا الفصل إلى ت

هدف فهم ظاهرة التدخل اإلنااني بدخد تلك النفاهخم بدقة بظاهرة التدخل اإلنااني، ن  خلال تح

الذي خشنله نرع ن  الغنرض ر الجدل حرل ندى نشررعخته في أرااط النجتنع الدرلي         

ن  الفرد الذي خعتبر جزء أ  غاخته األاااخة هر ر باعتباره نفهرم اخجابي أكثر ننا هر البي أل

 ن  الدرلة. أن  
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 لمفاهيمي لظاهرة التدخل اإلنساني.ااإلطار  : األولالمبحث 

عرفت ظاهرة التدخل اإلنااني عدة نراحل في تطرر نفهرنها عبر التارخخ إلى أ  رصلت 

 إلى نا هي علخه الخرم بكل نا تحنله ن  تناقضات.

 : الجذور التاريخية لتطور ظاهرة التدخل اإلنسانياألول: المطلب 

فالنعاهدات الدرلخة األرلى التي  ،دخنة في تارخخ العلاقات الدرلخةالتدخل اإلنااني ظاهرة ق

رالتي ، (رمسيس الثاني وملك الحيثيين)بخ   ق.م 1978عرفت في تارخخ البشرخة ترجع إلى عام 

ناانخة تحكم العلاقات  تؤكد على البعد التارخخي لهذه الظاهرة كنا تؤكد على حقخقة أخلاقخة را 

الدرلخة رتهدف إلى تقدخس حخاة اإلناا  رحناختها في أرقات الالم رالحرب رعلى الرغم ن  قدم 

ارخخ نا نتعلق إلى حد كبخر بت، فا  نصدر رتصرر فكرة التدخل للدفاع ع  اإلناانخة ،الظاهرة

فترقبا لكل إفراط ن  طرف الحكرنة العثنانخة  ، "La question d’orient" بقضية الشرقخانى 

قانرنخة  هبشأاس ربخة برضع غقانت الدبلرنااخة ال ،(1)ضد الناخحخخ  النقخنخ  باإلنبراطررخة

 للتدخل ن  اجل الدفاع ع  اإلناانخة.

 

                                                 

-05-02: نشرت بتارخخ ،4080العدد ،د  تنالحرار الن ،التدخل اإلنساني ومسؤولية الحماية ،نحند ب  العربي ننار-  1
 : على الرابط االلكتررني، 2016-05-:15تارخخ االطلاع  ،2013

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=357288  
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القرن إ  النبادئ التي تؤخد التدخل اإلنااني رناؤرلخة الحناخة لها أصرل في نظرخات 

 Vitoria ،فيترويا)رأعرب  ،رنظرخة الحرب نع أ  النصطلح نفاه لم خاتخدم ،الدخنخة م.15

ع  اعتقاده بأنه ن  راجب الدرل النتحضرة أ  تتدخل في الدرل النتخلفة  (1492-1546

لحرم البشر رتقدخم القرابخ  البشرخة را  تقرم بنشر  أكلاللاناانخة ن  قبخل لرضع حد للناارات 

لهذه النعاخخر القضاء على الرثنخة  (Grotyos1583-1645 ، يوست غروف )الناخحخة رأضا

رلعل فكرة التدخل اإلنااني لصالح اإلناانخة ترجع كذلك إلى فكرة  ،(1)راإللحاد رالفجرر الجناي

ني يكو يالقديس توماس اال) ر (Aurelios augustinus  430-354،القديس اوغسطين)

Thomas of Aquin  1274-1224)،  الفكرة أ إالحخث كرس كل ننهنا فكرة الحرب العادلة  

 (،Francisco de Vitoria 1546-1483 ،فيتورياسيسكو دي نفرو )برزت بصررة ناتقلة لدى 

فة حلخؤكد با  نعانلة نلك نا لرعخاه بصررة نج  just war دلةاالذي ااتند إلى نفهرم الحرب الع

 .(2)تانح للنلرك اآلخرخ  باللجرء إلى عنل عاكري ضد النلك النضطهد لرعخاه ،رغخر عادلة

كنا ترجع أصرل هذه الظاهرة أخضا إلى نظرخة الحرب العادلة التي عرفها رطررها الفكر 

بالخصرص الكنخاة الكاثرلخكخة  حخث فرقت الدخانة الناخحخة ر ،الناخحي في العصرر الراطى

الحررب الغخر العادلة أر  ، ر التي تقرم ضد غخر الناحخخ  رررعةبخ  الحرب العادلة ر النش

                                                 

 ؟،إنسانية ألغراضهل تعزز عقيدة الحماية مشروعية استخدام القوة  :إنسانية ألغراضالتدخل العسكري  ،هامغاخنف ناخا-  1
 .164ص ،2009 ،دخانبر ،876العدد ،91النجلد، نرحالنجلة الدرلخة للصلخب األ

 ،03العدد  ،07النجلد ،نجلة الننارة ، القوة إلىومشروعية اللجوء المنفرد  اإلنسانيالتدخل ، نحند خلخل نراى-  2
 .131ص ،2001
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راخذ بهذه الفكرة فقهاء القانر   ،(1)غخر النشررعخة رالتي تكر  ضد الناخحخخ  در  أاباب شرعخة

راعتبررا  ،رالذي كا  ن  اشد النتحناخ  لفكرة التدخل اإلنااني (Hugo Grotius)الطبخعي ننهم 

شعب ن  الشعرب له حق طبخعي رأصخل للتدخل في الدرل النجاررة لرقف اعتداء رظلم  أي أ 

ألباطرة لرهر بصدد الحدخث ع  نبدأ اخادة الدرلة  (Grotius)كنا اقر  ،رااتبداد درلة نجاررة

التهدخد بحنله ضد أي درلة ختعرض فخها الناخحخر  للاضطهاد ررنا  بحق حنل الالاح أر ال

  .(2)رالتعذخب بابب نعتقداتهم الدخنخة

نرت ظاهرة التدخل اإلنااني بعدة نراحل في تطرر نفهرنها عبر التارخخ إلى إ  رصلت إلى 

نا هي علخه الخرم بكل نا تحنله ن  نتناقضات بابب االختلاف في الرؤى رالنصالح في ننظرر 

ر اإلناانخة في الظررف األشخاص رالدرل رالننظنات الدرلخة رغم أ  نحررها كا  رال خزال دائنا ه

اخنا ظررف النزاعات النالحة الدرلخة التي خراجه فخها اإلناا  االحتلال األجنبي الخاصة ال

راالاتعنار رنا خترتب عنها ن  أثار البخة كتهجخر رنزرح الاكا  رتدنخر الننتلكات رنهب 

خكر  اإلناا  في كل هذه الظررف االاتثنائخة في حاجة إلى حناخة قانرنخة تقررها قراعد  ،للثررة

 .(3)القانر  الدرلي اإلنااني تحني كرانته باعتباره إناانا

خنك  إبراز أهم نراحل تطرر التدخل ألغراض إناانخة ن  خلال ااتعراض النراحل التالخة       

  :لخصها فخنا خليتاهتنانها في أرااط الفقه النعاصر خنك  التي نرت بها قبل أ  خلقي 

                                                 

.22 ص ،2007 ،دار العلرم للنشر رالترزخع :عنابة ،األشخاص التطور و :المجتمع الدولي ،عبد الرحنا  لحرش - 1  

.24ص ،1998 ،دار النهضة العربخة ،1ط ،اإلنسانيالتدخل الدولي  ،حاام احند هنداري - 2  

.5 ص ،2001 ،للنشر رالترزخع األكادخنخةدار  :الجزائر ،اإلنسانيدراسات في التدخل  ،احند اي علي -  
3  
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 : مرحلة ما قبل الحرب العالمية األولى - أ
تنخزت هذه الفترة بأعنال التدخل اإلنااني ن  اجل حناخة بعض حقرق األقلخات التي تنتني 

في أصرلها العرقخة أر نعتقداتها الدخنخة راللغرخة للدرل النتدخلة رالتي تاعى لحناختها رحدها در  

د في ذلك ق ،باط هذه الحناخة على كافة الطرائف الاكانخة األخرى لنا تراه ن  نصلحة خاصة

دعت الحاجة إلى التدخل الدرلي اإلنااني في هذه الفترة حخننا انشق النذهب البررتاتانتي ع  

انجر ع  هذا الشقاق خلاف رصراع شدخدخ  أصبحت  ،16 القرنالدخانة الناخحخة رذلك خلال 

نعهنا حقرق األقلخات نهددة بالخطر األنر الذي بعث بالدرل األررربخة على التدخل لحناختها 

 .(1)  ة تلك التي تقخم في بلدا  أررربخةخاص

عنلخة تدخل رااعة في شؤر  الدرل الصغرى ن  طرف  19إذ عرفت أررربا في القر  

بخح التدخل ألاباب إخدخرلرجخة رالذي ابرم بخ  تالحلف النقدس الذي اعتبر أرل أداة نتفق علخها 

اعتند لتبرخر تدخلاته في شؤر   ،بعدفخنا  فرنسارانضنت إلخه  ،انجلترا ،بروسيا ،النمسا ،روسيا

 القارة األررربخة على نبدأ الشرعخة النلكخة.

بنرجب هذا النبدأ كانت درل الحلف تعلق اعترافها بالحكرنات على شرط أ  خكر  نظانها  ر

رتنفخذا لاخااة هذا  ،نلكخا رهر نا ختعارض نع نبدأ حرخة الدرلة في اختبار نظانها الاخااي

كنا تدخلت فرناا في اابانخا عام  ،1821في نابرلي ن  عام  بروسيار روسياالحلف فقد تدخلت 

ننحت هذه األجراء لجرء الدرل إلى التدخل في  ،1826عام  "البرتغال"في  "انجلترا" ،1823

                                                 

ص  ، ص2009دار الجانعة الجدخدة،  صر:ن ،التدخل الدولي االنساني و تراجع مبدأ السيادة الوطنية برراس عبد القادر،-1
163-164 . 
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م العدخد ن  .19حخث شهد القر   ،الشؤر  الداخلخة للدرل األخرى بحجة حناخة حقرق اإلناا 

لننع  1826التدخلات اإلناانخة كالتدخل الفرناي البرخطاني الرراي ضد الدرلة العثنانخة عام 

رتدخلت رراخا ضد  ،انتهاكات حقرق اإلناا  في الخرنا  رالذي أافر ع  ااتقلال هذه األخخرة

ب الناخحخة لنصلحة النراطنخ  البلغار تحت شعار االنتصار للشعر  1877الدرل العثنانخة عام 

على اثر هذا التدخل اعترفت الدرلة العثنانخة بدرلة ، في البلقا  بعد ثررة بلغارخا ن  نفس الانة

 .(1)" صربيا ورومانيا "ربااتقلال "بلغاريا"

أنا على الرجه الثاني فقد تنثل في إبرام الكثخر ن  االتفاقخات الدرلخة الثنائخة رالنتعددة 

جانب حناخة  إلىخشنل لقد اتاع هذا النطاق لر  ،األطراف ن  اجل بحث ابل حناخة األقلخات

 : (2) أبرزها نا خلي ،رالاخااخة الندنخة ،العرقخة راللغرخة ،األقلخات الدخنخة

 التي اعترفت لألقلخات البررتاتانخة  ،بخ  النجر رترانالفانخا : 1606عام  اتفاقية فيينا

 النقخنة في الدرل األخخرة بحرخة نناراة شعائرها الدخنخة.

  التي أقرت للكاثرلخك الحق في نناراة  ،بخ  الارخد ربرلندا : 1660اتفاقية اوليفيا عام

 برلندا للارخد. التي تنازلت عنهليفوني" شعائرهم الدخنخة في إقلخم "

  اعترفت بنقتضاها برخطانخا ، اابانخا ربرخطانخا ،بخ  فرناا : 1763اتفاقية باريس عام

 ة في األقالخم الكندخة التي تنازلت عنها فرناا.كبحرخة نناراة الشعائر الدخنخة الكاثرلخ

                                                 

 .42ص ،1999،للتعلخم رالنشر : نركزها جانعة القاهرة ،القاهرة ،القانون الدولي العام ،احند نحند رفعت-  1
 ،كلخة الحقرق رالعلرم الاخااخة ،23العدد ،نجلة العلرم االناانخة ،التدخل االنساني في القانون الدولي" أسس" ،نااري انال-  2

 .128 ص ،2011،نرفنبر  ،باكرة ،جانعة نحند خخضر
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 : فهيأنا صرر االتفاقخات التي ترضح نطاق الحناخة على باقي الحقرق الاخااخة رالندنخة 

  اردخنخا  ،برراخا ،برخطانخا ،فرناا ،بخ  النناا : 1856اتفاقية باريس الثنائية عام

التي بنقتضاها تعهدت تركخا بإقرار نبدأ النااراة في النعانلة بخ  رعاخاه ن  خلال إصدار  ،رتركخا

 التشرخعات اللازنة لرضع هذا النبدأ نرضع التنفخذ بالنابة لرعاخاه الناخحخخ .

  اانفر  ،النجر ،النناا ،رقعتها كل ن  ألنانخا : 1881معاهدة القسطنطينية عام، 
تضننت نصرصا بقدر حق النالنخ  في النااراة رحرخة نناراة  ،رراخا ،اخطالخا ،برخطانخا

 شعائرهم الدخنخة في األقالخم التي تنازلت عنها تركخا للخرنا .
  حخث تم اإلعلا   ،رراخا ،برخطانخا ،رقعته كل ن  فرناا : 1930بروتوكول لندن عام

ع  ضنا  حرخة نناراة الشرخعة اإلالانخة كشرط اعتراف هذه الدرل بااتقلال الخرنا . رننا 

أ  هذه االتفاقخات ررغم نا أراته ن  نظام قانرني الني لحناخة األقلخات إال أنها ن   ،  قرلهنكخ

ناحخة أخرى لم خك  الدافع إلخها في الحقخقة حرص الدرل األررربخة النتدخلة على ضنا  احترام 

 حقرق األقلخات بقدر نا كا  ذرخعة للتدخل في شؤر  الداخلخة لهذه البلدا  العتبارات اخااخة ر

إبا  هذه الحقبة التارخخخة عرفت اإلناانخة الكثخر ن  الحنلات االاتعنارخة ضد  ،نصلحخة

 ففي الحالة األرلى كانت تبرر حنلاتها على أااس التدخل اإلنااني ،الشعرب ردرل ذات الاخادة

بالتدخل في النناطق الجغرافخة  16القرن بحخث شرعت الدرل األررربخة القرخة ننذ بداخة 

الخاضعة لالطا  اإلنبراطررخة العثنانخة لحناخة الجناعات الكاثرلخكخة النقخنة في هذه 

 .(1)النناطق

                                                 

 2004،دار رائل للنشر رالترزخع ،بدر  بلد النشر ،1ط ،استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،نحند خلخل نراى - 1
 .32ص
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في هذه النرحلة عكف فقهاء القانر  الدرلي على  : مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية -ب

رترج هذا  ،إخجاد تنظخم درلي جدخد لحناخة األقلخات رخااعد على حفظ الالم راألن  الدرلخخ 

حناخة عانة لحقرق  1945رالتي أقرت في نخثاقها انة  U.N منظمة المتحدةاالهتنام بنخلاد 

ر فئة اكانخة نحددة إذا تم التأكخد على اإلناا  در  االقتصار على نرع نعخ  ن  الحقرق أ

حناخة حقرق اإلناا  في النخثاق بتعهد الدرل بالحفاظ على كرانة اإلناا  رحقرقه جنخعا در  

ن  النخثاق رالتي نصت على " 55"المادة تنخخز بابب الجنس راللغة أر الدخ  رهذا نا أكدته 

حقرق اإلناا  رالحرخات األاااخة رجرب أ  تعنل هخئة األنم النتحدة على إشاعة احترام 

في حالتي الدفاع الشرعي  إالنخثاق األنم النتحدة ننع ااتخدام القرة  باإلضافة فا  (1)للجنخع

على ابخل ، لقراعد النخثاق رللشرعخة الدرلخةتفرخض ن  نجلس األن  انتهاكا ب أرعلى النفس 

 1976عام  ي"بنتعمطار " "أوغندا"النثال عدت إارائخل العنلخة العاكرخة التي قانت بها 

قصد إطلاق صراح الرهائ  النحتجزخ  في الطائرة اإلارائخلخة ب ،تدخلا لغاخات إناانخة

اتخاذ قرار في هذه القضخة رلم خاتطع نجلس األن   ،النختطفة ن  قبل الفدائخخ  الفلاطخنخخ 

رب الباردة اخذ نبدأ عدم التدخل نكانة حقبة الحإبا  هذه النرحلة في .(2)فختر األنرخكيللنتخجة 

هانة في العلاقات الدرلخة رفي الرقت ذاته حصل االنعطاف الفعلي لحقرق اإلناا  في بعدها 

حخث تضن  نخثاق األنم النتحدة النص على تعزخز احترام حقرق اإلناا  رالحرخات  ،الدرلي

                                                 

.164ص،ت(،)باإلاكندرخة،النعارف  أةننش :نصر ،المنظمات الدولية المعاصرة ،نحند اعخد الدقاق رنصطفى الانة حنا -  1  

 ،2005-09-16 ،1309العدد ،نجلة الحرار النتند  ،التدخل االنساني ظاهرة غير انسانية  ،غاا  عبد الهادي ابراهخم -2
 : على الرابط االلكتررني ،2016-05-15 :تارخخ االطلاع

 http:/www.ahewar.org/debat/show.art.asp ?aid=45630. 
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باعتبار ذلك راحدا ن  نقاصد هخئة األنم النتحدة  ،3-1 المادةاألاااخة للناس جنخعا في 

رثخقة تتنارل حقرق  90رنبادئها. رننذ إنشاء األنم النتحدة تم الترصل في إطارها نا خزخد ع  

رقد شهدت هذه  ،(1)اإلناا  ن  زراخا نختلفة بحخث شنلت نختلف الجرانب في الحرب رالالم 

ت التدخل ألغراض إناانخة غلب علخها الطابع النرحلة عقبة الحرب الباردة العدخد ن  حاال

 اإلخدخرلرجي.

 مفهوم التدخل اإلنساني وشروطه. :الثاني المطلب

نفهرم إ  تحدخد نفهرم التدخل اإلنااني ختطلب أرال تفكخك النفهرم رذلك ن  خلال تحدخد 

 .Interventionالتدخل 

  مفهوم التدخل -1

 : التعريف بالتدخل-أ

لقد كا  التدخل في األاالخب الرئخاخة التي ااتخدنتها الدرل الاتعنال القرة في علاقتها 

ثم  ،رشهد نفهرم هذه الفكرة تطررا كبخرا بنرجب الحلف األررربي النقدس ،الدرلخة ننذ القدم

تطررت األفكار النتعلقة به إلى أ  أصبح نظهرا غخر نشررع ن  نظاهر ااتخدام القرة في 

                                                 

 دكترراه كلخة الحقرق أطررحة ،دراسة في مفهوم والظاهرة :التدخل العسكري االنساني في ظل االحادية القطبية ،جنال ننصر -1
 . 111ص ،2011-2010 ،باتنة ،جانعة الحاج لخضر، رالعلرم الاخااخة
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حالي الراه  رخرى البعض أ  أحا  طرخقة لتعرخف التدخل هي ن  خلال تعرخف عدم العصر ال

  .(1)تدخل كلنة تعني نا خعنخه التدخل أ  اللا "تاليراند"رفي هذا خقرل  ،التدخل

كنا ، الزال خشكل التدخل ظاهرة اخااخة نعبرة ع  الطابع التنافاي رالفرضري للنظام الدرلي ر

 ،انه شكل احد الخخارات أر الراائل الناتعنلة في تنفخذ بعض القرارات في الاخااات الخارجخة

فع دهذا الغنرض  ،لك  بالرغم ن  البعد التارخخي لهذه الظاهرة إال أ  نعناها نازال غانضا

إلى بهم ننا أدى  ،بنحللي العلاقات الدرلخة رداراي القانر  الدرلي إلى إعطائها تأرخلات نتباخنة

  : تقدخم تعارخف نختلفة رتشكخل نصطلحات غخر نتطابقة نثل

 Interventionالتدخل  ،Invasionالغزو  ،Interférenceالتغلغل  ،Involvement  التورط

  Collective (2).  الجماعية ،Bybroxyبالنيابة  ،بأشكاله النباشرة رالغخر النباشرة

الذي خاتعنل  Interventionإذ  ترجع األصرل اللغرخة للتدخل إلى اللغة اللاتخنخة رنصطلح 

 اءاتإخحللغخر رنعنى أكثر اخجابخة خحنل نعنى خشخر االعتداء رالتعرض  : في الغالب بنعنخخ 

 ،تعددت تعارخف فقهاء القانر  رعلناء الاخااة لنصطلح التدخل ،على التراط في الخصرنات

راجنع الكثخر ن  القانرنخخ  أ  التدخل الرك غخر قانرني نرجه النتهاك اخادة الدرل نظرا 

اوبنهايم )رفي ذلك خرى  ،ن  نخثاق األنم النتحدة 04فقرة  02لتعارضه نع النادة 

Oppenheim،)  اإلكراه أ  جرهر التدخل الخارجي هرCompulsion،  راتجهت نقاربته إلى
                                                 

كلخة القانر   ،راالة ناجخاتخر ،النزاعات المسلحة في القانون الدولي وطبيعة الحرب اللبنانية"" ،انخر عبد العزخز النزغني-1
  .221-213ص ص ،1978 ،جانعة بغداد ، رالاخااة

ر  نعهد العلرم الاخااخة ،نذكرة ناجخاتخر ،تطور اشكالية مفهوم التدخل وعدم التدخل في العالقات الدولية"" ،االم برقرق -2
  .09ص ،1994،جانعة الجزائر العلاقات الدرلخة ،
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في  ،الرك دخكتاترري ترغم فخه درلة نعخنة درلة أخرى على فعل نعخ  تعرخف التدخل على انه

أ  التدخل نصطلح تقني خشخر إلى الرك تقرم به درلة أر  (Lauterpachtلوتارباخت )حخ  خرى 

لذلك حارلت بعض التعرخفات تجزئة ،  (1)خنس ااتقلال اخادة درلة أخرى)حلفاء( نجنرعة الدرل 

التدخل العاكري ن  كرنه الرك غخر شرعي عبر تقدخنه على انه راخلة لحناخة الشرعخة الدرلخة 

لذلك تراع  ، Humanitarain Intervention بالتدخل اإلنسانيفي إطار نا اصطلح علخه 

أر انه  ،في تعرخف التدخل ن  انه قد خكر  شرعخا كنا قد خكر  غخر شرعي (Stowellستوول )

نع تأكخده على انه  ،خااهم في تارخة النزاعات الدرلخة رتهدئة بؤر الترتر كنا قد خااهم في إثارتها

 .ال خخرج ن  كرنه الركا خارجخا خاتهدف الشؤر  الداخلخة للدرل

 Non Intervention Andفي كتابه  R,J Vincet,ج فينست أرخطرح كذلك الكاتب 

International Order،  التدخلتعرخف عنخق لنفهرم Intervention عرفه في نا خلي : 

تقوم  ،أو أي منظمة دولية ،أو مجموعة من دول أو حلف ،األعمال التي تقوم بها دولة ما يالتدخل ه"    

في الشؤون الداخلية للدولة األخرى... هو عمل يستهدف بنية السلطة في الدولة  ،بالتدخل بشكل قهري

المستهدفة ال نفسية بالضرورة, كعمل قانوني او غير قانوني. لكنه بالتأكيد يشكل طرقا للمبادئ المتعارف 

 .(2)"عليها دوليا 

دخل غخر نرغرب فخها ن  تالتدخل هر ،طبقا للقراعد العانة كنا خحددها النحانخ  الدرلخخ 

رالتدخل قد تكر   ،رعدم التدخل هر تجنب نثل هذا التدخل ،قبل درلة راحدة في شؤر  أخرى
                                                 

 ،كلخة الحقرق رالعلرم الاخااخة باتنة ،السياسيالتدخل العسكري العتبارات انسانية بين التبرير االخالقي والتوظيف ،برنار كنال -1
  .03ص

، كلخة الحقرق رالعلرم الاخااخة ،دكترراه أطررحة ،التدخل الدولي بين الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولة"" ،رابحي لخضر -2
  . 38 ص ،2015-2014 ،تلناا  ،جانعة ابي بكر بلقاخد
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أر أنها قد تنطري على تدخل في التفاعلات بخ   ،نرجهة ضد درلة راحدة أر فصائل داخلها

هذه  ،خةر الاخااأقد تأخذ شكل العنل العاكري أر الضغرط االقتصادخة  ،نجنرعة ن  الدرل

بدال  ،الضغرط تجبر الدرل على التعرف بطرخقة نقررة أر نفررضة الفا ن  قبل الدرلة النتدخلة

فا  الدرلة تتدخل رقد تاتخدم ركلاء خاصة بها لتنفخذ اخااتها الخارجخة ال تقتصر على  ،ن  ذلك

 .(1)الجانب العاكري فقط بل قد تتعداه إلى جرانب أخرى 

          التدخل عنلخة عنخفة غخر نباشرة( أ Hans Morgentha ،هانس مورغانتو )خرى

Interférence A Focible  بااتعنال العقربات رالضغرطات نثلا في شؤر  درلة أخرى لتحقخق

 : كتب في هذا النجال قائلا ،نصلحتها الرطنخة

منذ العهد اليوناني القديم إلى يومنا هذا تعتبر بعض الدول انه في صالحها التدخل في شؤون دولة  "

 .( 2) "لتحقيق مصالحها على حساب الدولة المتدخلة فيها

 : تعريف التدخل اإلنساني -ب

ذ كا  قد ااتقر الفهم  ،كثخرا نا خذكر لفظ التدخل اإلنااني في نجال العلاقات الدرلخة را 

العام لهذا النصطلح على انه تدخل درلة في شؤر  درلة أخرى ألغراض إناانخة فإننا ال نجد له 

حخث لر رجعنا إلى  ،ائر نراضخع القانر  الدرلي العامتعرخفا جانعا نانعا نتفقا علخه كنا هي ا

الصكرك الدرلخة التي تقرم علخها الشرعخة الدرلخة نجدها لم تتصرف لهذا النصطلح رنرد ذلك انه 

رلقد حدد العدخد ن  فقهاء القانر  الدرلي رعلناء الاخااة نجنرعة ن   ،نتاج النناراة الدرلخة

                                                 

.15-14ص ص  ،مرجع سابق، االم برقرق - 1  

  2   .15-14ص ص  النرجع نفاه -
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ل اإلنااني نفهرنا ضخقا في رلقد انقانرا إلى فرخقخ  حخث أعطى الفرخق األرلى التدخ ،التعرخفات

 حخ  راع الفرخق الثاني ن  هذا النفهرم .

  : شروطه -ت

 ) karl deutschكارل دويتش,)تلك التي جاء بها  ،ن  بخ  أهم شررط نجاح اخااات التدخل

 :(1)بحخث ال تنجح نثل هذه اخااات التدخل إال إذا ترفرت شررط نعخنة هي كالتالي

 ،تعاطف رنشاط الاكا  النحلخخ  للدرلة الناتهدفة الفعال رتأخخدهم لحكرنتهم أر العكس-

ف الناس في الغالب تكر  حصنا ننخعا طرندى ترفر نشاعر الرطنخة راخطرتها على نعظم عرا

 در  التدخلات الخارجخة.

ع  ذلك في الرصرل إلى أهدافه  رلؤ رجي رنرعه رندى إصرار الطرف الناحجم التدخل الخا-

نثل هذا التدخل نرتبط بشكل رظخفي نع  ،على حااب الدرلة الناتهدفة أر النظام الاخااي القائم

على اعتبار أ  في بعض الدرل  ،حجم الدرلة الناتهدفة رنراردها رالدعم الشعبي للحكرنة القائنة

 ها الكبخرة على احترائه.خنجح فخها التدخل الخارجي بابب قدرات الكبخرة الحجم ال

 أر خكر   ،عدنه ن  قبل طرف إضافي خااعد على نجاح هذا التدخلر ندى ترفر دعم أ

حباط نحارلة  افي صف النتضرر لنااعدته على البقاء صاند أنام التهدخدات الخارجخة را 

 اإلطاحة أر إجباره على خضرعه للنطالب الخارجخة النفررضة علخه.

                                                 

ص  2011 ،دار الكتاب الحدخث : القاهرة ،1ط ،نظريات التحليل االستراتيجي واالمني للعالقات الدولية ،عانر نصباح -1
220-221.  



التدخل اإلنساني و تراجع مبدأ السيادة في ظل النظام الدولي الجديد                      الفصل األول  
 

37 

 

تأثخر هذه العرانل الثلاثة خختلف ن  درلة إلى أخرى رفق النعطخات النحلخة راإلقلخنخة 

تكلف التدخل  ،فعادة الدرل الكبخرة الحجم رلها كثافة اكانخة نعتبرة ،النحخطة بالنزاع أر الصراع

كانخة على عكس الدرل الصغخرة ذات الكثافة الا ،الخارجي أعباء ثقخلة رتكالخف كبخرة جراء تدخلها

اليات المتحدة الو "تدخل  : على ابخل النثال ،القلخلة خكر  ن  الاهل نجاح التدخل الخارجي فخها

 رغخرها. "تييها"فترة التاعخنات ر "امبن "في" األمريكية

بتطرخر نعادلة التدخل نبنخة على قاعدة الدفاع راالاتجابة  littleليتل انطلاقا ننا ابق قام 

Stimilus-Respons Equation  خظهر الدافع عندنا خطلب الحلخف الداخلي نااعدة خارجخة كنا

تنك  الباحث ن  التعرف على  ،(التغيير إمكانية و ،النزاع ،التفككثلاثة نحددات ) ليتل" رضع

رالتفكك دلخل على رجرد حالة ن  ، لك  التفكك هر أهم عنصر ردافع أرل للتدخل ،الدافع الداخلي

حد نظاهر هذا التفكك هر الرالء أ كنا أ  ،عدم التجانس االجتناعي رالاخااي في درلة نعخنة

تشكل النتخجة الصفرخة  ،كل ننهنا ختنافس ن  اجل القضاء على األخر نختلفتخ  تخ لنركزي قر 

على قرة النركز  االاتخلاءلهذه العنلخة حالة خطخرة رتدل على الرضع النتردي للنجتنع نعخ  

فختحرل  ،حخث خحارل كل جانب االاتعانة بطرف أجنبي في حالة تدخل طرف خارجي ،الننافس

 .(1)النزاع الداخلي الثنائي إلى صراع داخلي أجنبي ثلاثي 

 

 

                                                 

.19ص ،مرجع السابق ،االم برقرق  - 1  



التدخل اإلنساني و تراجع مبدأ السيادة في ظل النظام الدولي الجديد                      الفصل األول  
 

38 

 

 على سيادة الدول وأثره اإلنسانيالتدخل  : الثاني المبحث

فقهاء القانر   أرااطال كبخرا بخ  جد أثارفي العلاقات الدرلخة  اإلناانيالتدخل  أبدن أ الشك 

بداخات االعتراف بها في  فيتعرد كانت الاخادة  فإذا ،أخرىن  جهة رعلناء الاخااة ن  جهة 

رالتي ننحت للدرل االاتقلالخة رالنااراة  ،1648 "وستفاليا"علاقات الدرل فخنا بخنها ننذ نعاهدة 

اخادة الدرلة هي اخادة نطلقة  أ رعدم التدخل في الشؤر  الداخلخة للدرل باعتبار  ،فخنا بخنها

Autarchy، الغخر  أررالراائل الالنخة  اآللخاتتدخل راختراق لتلك الاخادة نهنا تعددت  رأي

  عدم التدخل رانتهاك لاخادة الدرل نبدأالتدخل ختعارض تنانا نع  نبدأ  أفهذا نعناه  ،الالنخة

عدم التدخل رالعلاقة  رنبدأرن  خلال هذا النبحث نحارل التالخط الضرء على نفهرم الاخادة 

العالني لحقرق  اإلعلا خاصة بعد  ،رالاخادة اإلناا العلاقة بخ  حقرق  إشكالخةنع تبخا   ،بخنهنا

 .1948عام  اإلناا 

 : عدم التدخل ومبدأة دمفهوم السيا :األولالمطلب 

 : مفهوم السيادة - أ

ام حتتنثل بال أ الاخادة خنك    ألقد تطرر نفهرم الاخادة بتطرر النجتنع الدرلي ربنا 

فقد كا  لتقلخم ن  صلابة هذا الحص  اثر في ندى نا  األخرىالذي خقي الدرلة ن  تدخل الدرل 

 .(1)نعخه هذا الحص  ضد التدخل

                                                 

 .217ص ،1947 ،رالترزخعنطبعة النجاح للنشر  :بغداد ،القانون الدولي العام ،عبد النجخد عباس- 1
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سيادي  إلىفلسفي عند بودان  مبدأبان السيادة تحولت من :"غضبان مبروك" األاتاذخرى 

وارتبطت بذلك السيادة  1815قانوني في معاهدة فيينا  مبدأ إلى 1648في معاهدة وستفاليا 

 . (1)فيها انتهاكا للقانون الدولي في حد ذاته أصبحدرجة  إلىبالقانون الدولي ارتباطا وثيقا 

 : خقرل نا خلي "Dabin"االاتاذ  أنا

والجماعات الخاصة والعامة التي  األفرادان الدولة ال تكون ذات سيادة في مواجهة " 

 .(2)" الجماعات أفرادتعمل داخلها فهي المجتمع السامي الذي تخضع له 

الاخادة النتاارخة  نبدأ إلىالننظنة تاتند   أعلى  2النادة  تنصالنتحدة  األنمرفي نخثاق 

 .األعضاءلجنخع 

 الاخادة الرطنخة بشكل نفرط نبدأفي نخثاقها على  أخضاالجانعة العربخة تركز  أ رنجد 

 .(3) التي تربط الدرل العربخة األرانرتقرخة العلاقات الرثخقة ربقخة  إلىتدعر  أنهافعلى الرغم ن  

خصائص  أرصفة  أنهاالاخادة على  إلىننظر  أ خنك   ،خفتعار ننا ابق ذكره ن  

 فرقها. أخرىرجرد الطة  األحرالحال ن   بأي ترضى الالالطة العانة التي بنرجبها 

                                                 

1 - Thesis.univ-biskra.dz/120/3/الفعل %20األولى pdf (2) p(6) 

، 2000دخرا  النطبرعات الجانعخة،  ،الجزائر، 2ط،  1ج ، القانون الدستور والنظم السياسية المقارنة ،اعخد ابر الشعخر - 2
 .100-99ص ص 

نجلة  ،لسيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر دراسة في مدى تدويل السيادة في العصر الحاضر ،طلال خااخ  العخاى -3
-52صص  ،2010 ،جانعة جدارا ،كلخة الدرااات القانرنخة ،األرلالعدد  ،26النجلد ،جانعة دنشق للعلرم االقتصادخة رالقانرنخة

53.  



التدخل اإلنساني و تراجع مبدأ السيادة في ظل النظام الدولي الجديد                      الفصل األول  
 

40 

 

"الكتب الستة عن الجمهورية" عرف الاخادة في نؤلفته الشهخرة  ( Jean Bodin،جون بودانر) 

رالناخطرة على النراطنخ  رالرعاخا در  تقخخد قانر  نا عدا القخرد  الالطة العلخا النعترف بها أنها

 .(1)التي تفرضها القرانخ  الطبخعخة رالشرائع الانارخة 

 :Non-intervention عدم التدخل مفهوم مبدأ -ب

 إلىاعت  أنهاحخث  ،م1798نجاح الثررة الفرناخة عام  إلىعدم التدخل  نبدأتعرد جذرر 

النلكخة التي كانت اائدة قبل ذلك رنص الداترر  ألنظنةخلفا  اررخانظام اخااي جدخد في  إخجاد

 أخرىالشعب الفرناي ختنتع بحق التدخل في شؤر  حكرنة درلة  إ على  ،1793الفرناي عام 

عدم التدخل بدءا  بنبدأ أنرخكاكنا تبنت  ،بهذا الحق ن  جانب فرناا األخرىنقابل تنتع الشعب 

 George،جورج واشنطن) األنرخكخةالرداع للرئخس الاابق للرالخات النتحدة  ن  ااعة

Washington) عدم التدخل  نبدأ إ  ،األررربخةبعدم التدخل في شؤر  الدرل  أنرخكاشعرب  إلى

 الاخادة دأعدم التدخل خعكس نب نبدأ أ كنا  ،(2)التقلخدخة الرااخة في القانر  الدرلي ئدان  نب

شربه تالراقع الدرلي الذي  أ  إالدرلة ناتقلة  أيتتنتع به  أ النطلقة الذي كا  ن  النفررض 

نصالح الدرل االنبرخالخة في ظل تدخل بخ  صلاحخات الدرل رنصالحها ننا زاد ن  نناراات 

عدم التدخل ننا جعل  نبدأ تالتحكم في الركخات الدرل في نجاال إنكانخةلهذا الالرك رفقدا  

                                                 

 قام كلخة حقرق ،نذكرة ناجاتخر ،سيادة الدولة بين مفهومها التقليي وظاهرة التدويل ،إبراهخمل آام ب  عرض ب  احند شه -1
  .20ص، 2013 ،األراطجانعة شرق  ،القانر  العام

.87ص ،مرجع سابق ،نحند خعقرب - 2  
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 إحدىكرنه خعتبر حابهم  االاخادة دفاعا شدخد دأهاء القانر  الدرلي خاصة الندافعخ  ع  نبفق

 .(1)التي تضن  ااتنرار العلاقات الدرلخة األاااخةالنبادئ 

بالرحدة الترابخة رالرحدة القرنخة رتهدخد درلة  اإلضرار إلىالتدخل خؤدي في اغلب حاالته  إ 

رالالم  لألن تنثل كتهدخد  ،راحدة في ظل النتغخرات الدرلخة الراهنة كالعرلنة راالعتناد النتبادل

 : عدم التدخل في نطاقي نبدأ إدراج إلىرلي دبالفقه ال أدىننا  ،الدرلخخ 

الداخلخة للدرل شؤر  الن  خلال عدم تدخل الدرل في عدم التدخل بالنعنى الرااع  : أوال

النتحدة في الشؤر  التي تعد ن  صنخم الالطات الداخلي للدرل  األنمركذا عدم التدخل  ،األخرى

 .(2) األعضاء

 اإلكراهالتدخل النادي بااتخدام ربالتالي عدم ااتخدام  أيعدم التدخل بالنعنى الضخق  : ثانيا

فالتدخل ال خقتصر على ااتخدام  ،أخرىالنااس بالحقرق الاخااخة ن  قبل درلة نا ضد درلة  أر

 .(3)الضغط الاخااي راالقتصادي رالنالي  أشكالجنخع  إنناالقرة النالحة 

 النتحدة األنمن  نخثاق  02من  04في الفقرة القانرني  أاااهعدم التدخل على  نبدأخعتند 

  : رهي النبدألهذا  تأكخداالنتحدة عدة قرارات  األنمالجنعخة العانة لننظنة  أصدرترقد 

 .1965عام  2-31 : عدم جراز التدخل في الشؤر  الداخلخة للدرل الصادرة بقرار رقم إعلا -

                                                 

.40ص ،مرجع سابق ،عبد القادر برراس - 1  

دار الدحلة للنشر رالترزخع  :بغداد ،1ط ،دور القانون الجنائي في حماية حقوق االنسان ،عبد اهلل علي عبرد الالطا  -2
  .34ص ،2009

 ،2002 ،الننشررات الجانعخة للنشر رالترزخع: دنشق ،دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية ،فضخلة كلثرم - 3
  .103ص
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 .1965عام  2131 : خاص بعدم التدخل في الشؤر  الداخلخة للدرل الصادرة بقرار رقم إعلا -

 .1981عام  36-103خاص بعدم التدخل في الشؤر  الداخلخة للدرل الصادرة بقرار رقم  إعلا -

هدف لرتشرخهها  اإلناا في االنتناع ع  ااتغلال حقرق  األخخر اإلعلا  أهنخةتكن  

ثارةالتدخل في الشؤر  الداخلخة للدرل  القانرني في  أاااه أ كنا نجد  ،(1)هاعدم االاتقرار داخل را 

 اإلناا النتحدة باعتبار حقرق  األنمن  نخثاق  02من المادة  07نص الفقرة نص القانرني في 

لم ، (2)النتحدة لحناختها األنمنا خعني عدم جراز تدخل ننظنة بن  الالطا  الداخلي للدرل 

النتحدة فقد نصت علخه نراثخق العدخد ن   األنمعدم التدخل في نخثاق  نبدأخقتصر النص على 

تم النص علخه في نخثاق جانعة الدرل العربخة في النادتخ   إذ راإلقلخنخةالتنظخنات الدرلخة 

ركذلك نخثاق  16و 15في المادتين  األنرخكخةلك نخثاق ننظنة الدرل ذالخاناة رالثانخة رك

 في نادة الثالثة لها. اإلفرخقخةننظنة الرحدة 

عدم  نبدأدخلت العلاقات الدرلخة نرحلة تصاعد فخها طرح حق التدخل في نراجهة  رهكذا

لم  إذااالاتبدادخة  األنظنةرالحناخة الدرلخة لها تثخر قلق  اإلناا قضاخا حقرق  رأصبحتالتدخل 

 خعد نقبرال الدفع بالاخادة الرطنخة لتبرخر النناراة القنعخة بحق الشعرب.

عرفه  ،عدم التدخل رالعلاقة بخنه ربخ  حق الدرل في الاخادة لنبدأرخنك  تحدخد تعرخف 

 : خلي في نا (Vencent ،فينسنت)

                                                 

 ص ،2006دار العلم للنلاخخ  : )ترجه نحنرد ناعرد( بخررت1ط ،االنسانيالقاموس العملى للقانون  ،فرنار برشخه ارلخنخة -1
 . 14 –13 ص

  2 .50، ص2002ننشررات الحلف الحقرقخة،  :، بخررتالقانون الدولي العامنحند نجدرب،  -
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كنا هر النعخار لتقاخم الرك الدرل  ،حق الدرل في الاخادة أااسالتدخل خقر على  نبدأ" 

 .(1) التدخل" إلىخعخر صراحة ع  ضرررة احترانه بعدم اللجرء  النبدأهذا  ،في النجتنع الدرلي

 : السيادة و مبدأ اإلنسانحقوق  : الثاني المطلب

ننذ الحرب  ،على اهتنام الفلاافة رالننظرخ  الاخااخخ  اإلناا في حخ  حازت حقرق 

 األنم تأاخس إلىرهذا خرجع على حد كبخر  ،العالنخة الثانخة فقد حصبت على اهتنام عالني

رنعاهدات رنراثخق تتعلق  أخرىركذا قرارات  ،1948 اإلناا العالني لحقرق  راإلعلا النتحدة 

الرثخقة الدرلخة لحقرق  ،)بشكل جناعي،بالحقرق الندنخة رالاخااخة راالجتناعخة راالقتصادخة

العالنخة رالقابلخة للتنفخذ تم  : في قضختخ  رئخاختخ  هنا اإلناا حقرق  إلىرخجب النظر  ،(اإلناا 

)ج( من المادة كنا تنص علخه الفقرة  اإلناا لنخة حقرق عا إلىالنتحدة  األنمفي نخثاق  اإلشارة

برزت نتغخرات  إذالكبخر على ناترى العلاقات الدرلخة  األثرننا كا  له  ،(3)ن  النخثاق (2)55

تاخر نحر التقخخد بعدنا كانت  رأصبحت الاخادة النطلقة نبدأدرلخة جدخدة بشكل بارز على حد ن  

 أ التي خنك  للاخادة  األشكال إبراز إلىرهنا حارل فرخق ن  الكتاب رالنحلخخ   باإلطلاقتتنخز 

 .(4) الراه  تتؤدخها في الرق أ رالرظائف التي خجب  تأخذها
                                                 

 .37 -36، ص مرجع السابقبرقرق االم،  - 1

تنص على نا خلي ا   55)ج( النادة  واالقتصادي واالجتماعي الفقرةالفصل السابع في التعاون الدولي  ،نخثاق االنم النتحدة-2 
رال تفرخق بخ  الرجال  ،الدخ  للغة ار للجنخع بلا تنخخز بابب الجنس ار خةااألاارالحرخات  اإلناا خشخع العالم احترام حقرق 

   : النتحدة عبر الرابط التالي األنمللاطلاع على باقي نراد نخثاق  ،رنراعاة تلك الحقرق رالحرخات فعلا،رالنااء
 www.icj.org/homepage/ar/unchat.php:  http 

 ،الشبكة العربخة للابحاث رالنشر : بخررت ،ناس ارفي(: )ترجنة ،األساسية المفاهيمالعولمة  ،نزاخفاخى تاخبي لنرني ر بانا- 3
 .138ص ،2009

 .386ص  ،دار رائل للنشر رالترزخع :االرد  ،3ط ،مبادئ العالقة الدولية ،ي ترفخققاعد ح 4 

http://www.icj.org/homepage/ar/unchat.php
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بشكل كبخر على نفهرم الاخادة  م ما بعد الحداثةالعصاحبت العرلنة النتغخرات التي  أثرت

تلك النتغخرات  أثارتالرطنخة رنطاق تطبخقه في النجالخ  الداخلي رالخارجي على حد اراء رقد 

ركا  تلك  ،األنناطنختلفة على تلك  بأشكالرطرحت نفاها  ،الدرلة أنناطتحدخات طالت كل 

رصدها رتحلخل ندى  إلىبدررها الحاجة  أثارتالتي  ،التحدخات نصادرها الداخلخة رالخارجخة

 على نفهرم الاخادة بشكل عام. تأثخرها

هنالك علاقة طردخة نحتنلة بخ  النتغخرات التي صاحبت العرلنة رتقلص  أ خنك  القرل 

خر ة الدرلة بنتغخرات العرلنة رالتغاخاد تأثررا  هناك علاقة طردخة نحتنلة بخ   ،الاخادة الرطنخة

كنا هناك علاقة عكاخة نحتنلة بخ  تقدم الدرلة  ،في نضنر  الرظائف التي تقرم بها الدرلة

 إلىحخث ااهنت هذه التحرالت الدرلخة  ،اإلناا بنتغخرات العرلنة في عرلنة حقرق  تأثرهارندى 

االاتقلال تفرقة بخ  النفهرم القانرني للاخادة الذي خقرم على النااراة بخ  الدرل رحقها في  إبراز

دارة شؤرنها بحرخة داخلخة رخارجخة رالنفهرم الاخااي للاخادة خقرم على النناراة الفعلخة لنظاهر  را 

 .(1) ناقصة الاخادة رأخرىكانلة  هناك درال أي إنكانخاتالاخادة رفق نا تترفر علخه الدرلة ن  

لصانع القرار على عدم انتهاك هذه الحقرق  اإلناا االهتنانات الدرلخة بحقرق  أدتلقد 

النجتنع الدرل رجعله  أرلرخات ن  أصبحت اإلناا   حقرق باام الاخادة الرطنخة على الدرلة أل

 تأثررالالم الدرلخخ  ن  خلال نجنرعة ن  البخانات رالخطابات الدرلخة ربالتالي  األن ركخزة 

                                                 

، 136العدد  ،راالاتراتخجخةنركز الدرااات الاخااخة  ،العولمة والسيادة اعادة صياغة وظائف الدولة، نحنرد خلخل -1
  االلكتررني: على الرابط16-07-17تارخخ االطلاع  ،2004 ،فبراخر

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SB2K19.HTM     

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SB2K19.HTM
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ع   (Micarthy، ميكارثي )رخقرل ،(1) اإلناا ق النناراة الفعلخة لحقر  أثناءالاخادة النطلقة 

 : ناخلي اإلناا حقرق 

مفهوم عالمي  إيجادهد لبناء مفهم تجاوز الحدود القومية في السنوات الحديثة هو جنجح أ "إن

المنظمات الغير الحكومية والحركات  ضالمتحدة وبع باألمموطور هذا المفهوم عدة هيئات  ،اإلنسانلحقوق 

 .(2) "العالميةاالجتماعية 

لقد ااهم النظام الدرلي الجدخد بدرره في اندثار الاخادة في ظل تخلي الدرلة ع  انتخازات 

النجتنع الدرلي ربالتالي فشلها في حناخة  إلخهاالذاتخة رالتكخف نع النصالح الجدخدة التي خدعر 

راعي الدرل رالننظنات الدرلخة  اإلناا العالني لحقرق  اإلعلا نع ظهرر  اإلقلخنخةاخادتها 

تعتبر الاخادة ن  النبادئ ، خارجها أرتهدخد خنس تلك الحقرق اراء داخل الدرل  أيالحتراء 

جنع النظام  إلىرضع نظام قانرني خاعى  اإلناا حقرق   االرئخاخة لتشكخل الدرلة لك  الراقع 

نبادئ الحرار رالتعار  بخ  الدرل رالننظنات  إرااءالداخلي بالنظام الدرلي رجعله ابب في 

رعدم  اإلناا ندى قدرة الدرلة على حناخة حقرق  نراقبةالدرلخة رجعل نهنة النجتنع الدرلي هي 

 .(3)للنراطنخ  األاااخةالحقرق  إهدارالنتحدة رالتي تتنثل في عدم  لألنم األاااخةانتهاك النبادئ 

غخر  ،1648وستفاليا الاخادة النطلقة الذي رضع في نعاهدة   أهر  ،إذ نا ناتخلصه 

اترجب تطرخر النا  ،الدرلخخ  في ظل النتغخرات الدرلخة الراهنة راألن قادرة على حفظ الالم 

                                                 

 . 34 ص ،مرجع سابق ،عبد القادر براراس-1

القاهرة، حقرق الترجنة ر  ،(السروجي طلعت :)ترجنة ،1ط ،اإلنسانيةالعولمة و الرعاية فخك جررج ر برل رخلخدنج،  -2
  .224، ص 2005النشر للنجلس األعلى للثقافة، 

.387، ص مرجع سابق ي ترفخق،قاعد الح- 3  

https://www.google.dz/search?q=:+%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwis17z5rr7PAhXHI8AKHX0bASoQvwUIGSgA
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ن  جزء الناؤرلخة الدرلخة رالهدف  اإلناا نفهرنا نابخا في ظل اعتبار حقرق  دةنفهرم الاخا

 اإلناا صخغة نابخة في ظل اعتبار حقرق  إلىالاخادة ن  صخغة نطلقة  نبدأرتراجع  ،ىاالان

صخغة  إلىالاخادة ن  صخغته النطلقة  نبدأرتراجع  ،االانين  جزء ن  ناؤرلخة الدرلخة رالهدف 

الدرلة رنناراتها لنظاهر الاخادة بالقانر  الدرلي را  نجاالت الاخااخة  إلزامنابخة ن  خلال 

ن  اختصاص القانر  الدرلي العام ن  خلال  أصبحتها الدرلة في الاابق قد التي كانت تتنتع ب

 بعدم االعتراف بالاخادة في ظل تهدخد النصالح الحخرخة للدرلة الاخادخة.   اإلقرار

 : اإلنسانيفي تطور مفهوم التدخل  وأثرهالنظام الدولي الجديد  : المبحث الثالث
( راهم باألللنظام الدرلي الجدخد الذي طرحه )برش  يالنفاهخن اإلطارتنارل هذا النبحث 

بشكل  أثرت ،النتغخرات الجدخدة لفترة نا بعد الحرب الباردة أهماناته رخصائصه باعتبار احد 

 اإلناا على عالنخة حقرق  التأكخدخاصة ن  خلال  اإلناانيالتدخل  نبدأبلررة  إعادةكبخر في 

  .ركائز لتشكخل نعالم هذا النظام الدرلي الجدخد كأحد

  :مفهوم النظام الدولي الجديد :األول المطلب
رقد جاءت تلك  ،ترالت النداءات بنظام عالني جدخد ،حخ  شارفت الحرب الباردة نهاختها

قد ضنه تقرخر نشرته لجنة الجنرب  الشأ حدخث في هذا  أرلركا   ،نتنرعة بأشكالالنطالب 

اقتصادخخ  بارزخ  ن  العالم الثالث  أعضاؤهاركا   (وليوس نيريري)غخر الحكرنخة برئااة 

 1991في عام  ،(1)1990رنخططخ  حكرنخخ  ررجال دخ  رغخرهم رنشرت هذه الدرااة انة 

                                                 

نهضة نصر للطباعة  :نصر ،عاطف نعتند عبد الحنخد( : )ترجنة، 1ط ،والجديدالقديم  العالمي  النظام ،نعرم تشر ناكي-  1
 .09ص ،2007 ،ر رالترزخعشرالن
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العالم ارف ختبدل في الانرات العشر القادنة  إ  " : نا خلي (Jacques Attali ،أتاليجاك )كتب 

 .(1) "فترة في تارخخ البشرخة أين   أكثر

الشرقخة رحرب الخلخج  رربار أرالتطررات التي حصلت بعدها في  الارفختينع زرال االتحاد 

 الجديد بالنظام الدوليكثر الحدخث في االرااط الاخااخة رالعاكرخة راالقتصادخة ع  نا اني 

New International order على  ر ،التااؤالت حرل طبخعة هذا النظام رحقخقته رغخره رأثرخت

تطرح هذا النفهرم بشكل رااع بخ  الحخ   بدأت األنرخكخة الرالخات النتحدة أ صعخد الدرل نجد 

اتراتخجخة ،اقتصادخة ،اخااخة ألاباب راألخر ننذ القر   األخخرةاخنا في الانرات نعررفة ال را 

 اختبار أرلبا  حرب الخلخج كانت  (األب بوش)طرح الرئخس  1991ناخر  05ففي  ،الناضي

  النظام العالني الجدخد صار هدفا راقعخا بأعلنا  ،نلانحه إدراكلعالم جدخد صار ن  الننك  

الدرلخة رتفجر الحررب رالصراعات  راألزناترنع ازدخاد حالة الفرضى رتفاقم النشاكل  . (2)جدا 

رنا رافقه ن  تفكك في بنخة  ،نخة رالدخنخة رالقبلخة في العدخد ن  نناطق العالم الهشةثالقرنخة راال

خغدر الاؤال ع   ،ردرل البلقا ، الاابق الارفختيالكخانات الاابقة للعدخد ن  درل العالم كاالتحاد 

 احإلحا أكثر ،أصلارقخام نثل هذا النظام  ،تحقخقه انخةإنكبل ع   ،النظام الدرلي الجدخد ةحقخق

 .( 3)ام هذه الصراعات دخاصة رنع احت ،رحضررا

                                                 

دار الكتاب : بخررت ،1ط ،حتى االن 20من مطلع القرن  األمريكيةدراسة لتطور الهيمنة  :الهيمنة أقواس ،زامخابراهخم ابر  -1
  . 186ص ،2005 ،النتحدة للنشر

، الراقع ر الترقع، نجلة درااات ر بحرث الرط  ، الواليات المتحدة األمريكية و النظام الدولي الجديدنضفر نذخر الطالب -2
 . 1ص ،16العربي، العدد 

.1ص ،2006، 34العدد  مجلة الفكر السياسي، ،االمكانيات و غياب االستراتجية و المعاييرالنظام الدولي الجديد:  مفيد نجم، -  3  
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بالنظام نا اني  إشكالخةالنفكرخ  رالنحلخخ  الاخااخخ  حرل  أرااطااد جدل رااع في 

بعد الحرب  األنرخكخةالذي ررجت له الرالخات النتحدة  ،النظام العالني الجدخد أر الدولي الجديد

رل العظنى في حلف دنع ترافق ال ،عدد الدرل النشاركة فخها إلىبالنظر  )عالمية(اعتبرت بالفعل 

رعدم تضارب نصالح الدرل العظنى في حرب الخلخج  ، راحد ضد درلة ن  العالم الثالث

 نظانخة حربنرة ختشكل نظام درلي جدخد در   ألرل : بأنهالقرل  إلىجعل البعض خذهب ،الثانخة

Systematic، تراز  القرى  إلعادةلترزخع القرة رنراكز القرة  ،التي تتصارع القرى العظنى فخها

 ،غانض األخخرررغم نا كتب ع  نفهرم النظام الدرلي الجدخد فانه غخر كاف لبقاء هذا  ،بخنها

 .(1)رلكنه نهم لتحدخد نعالم الرضع الدرلي الجدخد 

حخث برزت نقاربة عالنخة تدرر  ،كنا شهد النظام الدرلي تحرالت كبرى ننذ اقرط جدار برلخ 

نختلفة  رأدراتتفرض نفاها براائل  أ تحارل  ،عرلنة حقرق االناا  ،حرل قخم الدخنقراطخة

 (.النقاطعة العاكرخة ،الدرلة ،)ااتخدام النؤااات النالخة

 : مفهوم النظام الدولي الجديد - أ

ا نتحلخل نصطلحات نفاهخم النظام الدرلي الجدخد خااعدنا على فهم العلاقات الجدلخة بخن إ 

اتراتخجخةنا خنبغي ن  حخادخة النصطلح النفترضة   الاخااة الدرلخة. را 

النفهرم االصطلاحي لكلنة النظام خفخد نجنرعة ن  القراعد  إ  : يتعريف النظام النسق - ب

 أراالقتصادخة  أرنجنرعة ن  الظراهر االجتناعخة رالاخااخة  أرالتي تحكم ظاهرة 
                                                 

كادمية للدراسات ، المجلة األ تأثير التحوالت اإلستراتيجية في النظام الدولي على التنظير في العالقات الدوليةرباحي أمينة،  - 1
 .29، ص2011االجتماعية و اإلنسانية، بدون عدد، 
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 د ن رفقا للقانر  الدرلي النعاصر رنظرخة العلاقات الدرلخة خشترط ترفر عد ،الثقافخة

 : (1)رهي األركا 

في نصدر  التعددبنعنى  ،في نحخط النجتنع الدرلي ،لهم بالشخصخة القانرنخة نعترف أشخاص -

 صناعة القرار رااللتزام به.

نحاكم درلخة  أحكام أر ،درلخة أعراف أرقانرنخة في شكل نعاهدات  رأحكامنصرص رقراعد  -

 رقرارات لننظنات درلخة تنفخذخة.

النجتنع الدرلي  أشخاصنؤاااتخة تتنتع بصفة الدخنرنة تاهم في الترفخق بخ  تفاعلات  أجهزة -

 رالنصرص النرضرعة لحكم التفاعلات الدرلخة. األحكامن  جهة ربخ  

 David Eston، Karl DeutschGabriel) في نجال العلرم الاخااخة فااهم كل ن  أنا 

Almond)،  كنا ااتخدم نفهرم الناق رالنظام في تحلخل  ،قيتناالرتنرخع التحلخل  أغناءفي

تكر  علخه في  أ العلاقات الاخااخة الدرلخة بهدف تفاخر تلك العلاقات رالترقع نا خنك  

في تعرخف رترصخف الناق  ن  رجرد بعض التباخ  راالختلاف على الرغم، ر الناتقبل

System،   التعرخفات علخها أهمالتشابه رنررد بعض  أرجهفا  هناك العدخد ن : 

 .النتفاعلةالناق هر جنع ن  العناصر  -

الناق هر عبارة ع  كخا  عام تترابط عناصره رنكرناته على نحر خجعله ختفاعل رختبلرر في  -

 النهاخة بشكل نتنخز ع  غخره.
                                                 

،ص 2005مجدالوي للنشر و التوزيع،،األردن: العالقات السياسية الدولية و استراتجية ادارة األزماتكامل الخزرجي ثامر،  -1
188.   
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 النتفاعلة رالتي تشكل كنا خبدر على نظام نعخ . العناصرالناق هر جنع ن   -

 : بالنظام الدولي الجديدالتعريف  -ج

صدر قبل  ،ع  نظام عالم جدخد خلال القر  الناضي إعلا  أرل أ ربخة غن  النفارقات ال 

ن   أخضافقد ااتخدم  ،في الكرنغرس ع  نظانه العالني الجدخد( األول بوش) إعلا عام ن   50

 : (1)اللغة ذاتها حخ  قال نا خلي (Hitler Adolfهتلر   أدولف)قبل 

نظام جدخد عظخم في  أناماخكر  عام حاام في فتح طرخق  1941  عام أ ماتعلى خقخ   أنا" 

اللازنة  األااسالعالم نشرعة للجنخع... اتااعد هذه الانة في ترفخر  أبرابارف تكر   أررربا،

 .  "راألنمكنا خضن  النصالحة بخ  كافة الشعرب  األرض،بتفاهم حقخقي بخ  شعرب 

نحصلة التطررات  إلى ارةشاإلفي اخاق  ولي الجديددالنظام الاخاتخدم نصطلح  ،العام إطارهفي 

رتحلل راختفاء االتحاد  ،الحرب الباردة إنهاءرلي عقب دفي بنخة راهتنانات النظام ال أحدثهاالتي 

 األرااطارل بخ  دنظام جدخد كنا هر نت إلى  نظام القطبخة الثنائخة نرن  ثم التحرل  ،الارفختي

رعلى حد رصف رالخات النتحدة األنرخكخة، القطبخة التي تتزعنها ال األحادخةبالهخننة  نخخ خاألكاد

 .  (2)نظام خبحث ع  هرخة ،األابق األنرخكيرزخر الخارجخة   james Baker)جيمس بيكر(

 

 
                                                 

 ، 1948البعد الديني لعالقة أمريكة باليهود و إسرائيل و أثره على القضية الفلسطينية خالل الفترةيوسف العاصي الطويل، -1
.228، ص 2014مكتبة حسين العصرية للنشر، ، بيروت:1، ط 2009   

حث نقدم للجنة الدائنة ب ،التجاهات الحديثة في دراسة النظام الدولي منذ انتهاء الحرب الباردةا ،ننخر نحنرد بدري الاخد -2
  .03ص )ب.ت(،،رطخجانعة اا ،قام العلرم الاخااخة كلخة التجارة ،للعلرم الاخااخة
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 : اإلنسانيوالعسكري للتدخل  األمنيالبعد االستراتيجي  : الثانيالمطلب 

ن  خلال التطرق  ،اإلناانيرالعاكري للتدخل  األننينتنارل في هذا النطلب البعد االاتراتخجي  

 : نانة الحرب في نا خليأ الحرب العادلة ر رنبدأرب حلل اإلناانيالبعد  إلى

نالحة هي لالبخئات صعربة التي تعنل فخها القرات ا أكثر إحدى : للحرب اإلنسانيالبعد  - أ

رال ختعار  الاكا  نع القرات  ،البخئة النعادخة التي ال تعرف فخها التهدخد رال طبخعة العدر

عادة نا تكر   ،افغناتا  أرالعراق  أر ،لك البخئة التي كانت اائدة في حرب البلقا تالننتشرة ك

رعدم  ،ل راالنتقامرد الفع أااسنثل هذه البخئة نتخنة بنشاعر الكراهخة رالرغبة في القتال على 

لك   ،عرقخة أرثقافخة  أراعتبارات دخنخة  أااسقتال على لراضحة را إاتراتخجخة أررجرد هدف 

ختحدث ع  تحدخد جخد (  Barry Buzan ،باري بوزان)جعلت  أخرىعتبارات رربنا االهذه 

صعربة التي  األكثرفي البخئات  األن كابخل نحر بناء  ،الحرب أهدافلطبخعة العدر رطبخعة 

 .(1) ألن لتعاني ن  الفرضى رانهخار 
خنك  للندنخخ   إذقد ترجد بعض الجرانب االخجابخة لعنلخة دنج الندنخخ  في القرات النالحة  

النزاع  ثارآلرنناراة الضغط لزخادة الرعي  ،تعزخز الحاااخة الثقافخة لدى القرات النالحة

 راألعنالرتقدخم النشررة التقنخة رالاخااخة رتانخ  الرعي باالحتخاجات  ،على الاكا  الندنخخ 

رنرارد الدعم في القرات النالحة  رالنتعاقدخ الخبراء الندنخخ    إدناج إ  ،اللازنة اإلناانخة

                                                 

.273ص  ،2012 ،دار الكتاب الحدخث للنشر رالترزخع ،القاهرة ،1ط ،األمنفي بناء  اإلستراتيجيةالمنظورات  ،عانر نصباح - 1  
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لك  العكس قد خكر  هر  اإلناانين  شانه تعزخز رفاء الدرل بناؤرلخات القانر  الدرلي 

 .(1) أخضاالحال 

ااهنات تحدخد الجدخد لنصادر التهدخد  أبعادثلاثة  (Barry Buzan ،باري بوزان)اقترح  لقد

اتراتخجخة   :(2) في نا خلي اإلناانيفي بعده  األن بناء  را 

  نك  التحكم في ترجخهها ن  الن أصبح : األالحةالتقدم التقني في صناعة  : األولالبعد

رضع الذي لم خك  نتاحا نثلا في حرب فختنام الرهر  ،أخرىنعخنة در   أهدافخة نحر بدرجة عال

الضرررخة  راألهدافن  الننك  الخرم القخام النابق بتحدخد نجال الحرب  أصبح أخربنعنى 

الحدرد  إلىالغخر النقصرد  راآلثارالجانبخة  األضراراي الحرب رالتقلخص ن  ـأرتجنخب الندنخخ  ن

على لخبخا  األطلاخةرالحنلة  ،1998لافخا ارغخعلى  اخةاألطلرلقد كانت الحنلة الجرخة  ،الدنخا

 .األطررحةالننرذجخ  الناتشهد بهنا على هذه  2011عام 

 العالني لحقرق  علا اإلب أرالذي بد :للاخااة الدرلخة األخلاقيالنحترى  : البعد الثاني

 ،رضرحا في ترجخه الالرك الدرلي بعد نهاخة الحرب الباردة أكثر رأصبح ،1945عام  اإلناا 

 يقرتحرخم التطهخر العر  ،البشري جنسالرحناخة  اإلناانخةرالنعانلة  اإلناا حقرق  أصبحتعندنا 

 نرجهات قرخة للاخااة الدرلخة في العالم النعاصر.

 رالنحدد في  ،الغربخةفي ننظرر الحكرنات  :التحدخد العصري لطبخعة العدر : البعد الثالث

رالذي خخدم على نحر ننااب نصالحها رخقلص ن  دائرة نشاعر العداء "الحكومات الشريرة" 

                                                 

.160, ص مرجع سابقجنال الننصر,  - 1  

ترجمة: صالح عبد ،)و ستقبل النظام العالمي اإلرهابمن الذي قد يتعرض للقصف؟ في عوالم متصادمة: باري بوزان،  -2
 . 17-115ص  ،ص2005مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتجية، :أبو ظبيالحق(،  
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في ظل تصاعد االنقاانات الثقافخة رالتارخخخة  أ على افتراض  ،الشعبي ضدها عبر العالم

ي اادت الت اإلخدخرلرجخةالتي حلت نحل االنقاانات  ،اإلناانخةالعنخقة في رعي الجناعات 

 ألنها ،األن بناء  إاتراتخجخةخصبح الفصل بخ  الشعرب رالحكرنات فكرة جخدة في  ،الحرب الباردة

 تلطف ن  االتهانات باالنبرخالخة الثقافخة للتدخلات العاكرخة الدرلخة النختلفة.

 : الحرب العادلة أمبد -ب
في الحضارات القدخنة خاصة نع الخرنا   نبدأهاكانت الحرب العادلة كنفهرم رجدت  إذا 

جيمس تورنر  )األاتاذفا  نظرخة الحرب العادلة كنا خرى  ،رالحضارة الررنانخة ،رالصخ  القدخنة
ن  رضع  أرل (أوغسطينالقديس )كا   ،ن  العهد القدخم أرخة ترراتخة تهر نظرخة ال (جونسون

رلك   ،فخها ن  العناصر الغخر الدخنخة اللاهرتخةخنخة دااتقلال العناصر ال إلىلخصار  اهاأا
ل خبرالجرهر هنا حناخة الضعفاء رتك ،الام ن  حخث ال خضننه احدالجرهرها درلة عادلة تضن  

طابع  فاءإض إلىتحالف الكنخاة رالدرلة  أدىكنا  ، (1) األخلاقخة  الحرب بالنعاخخر شالقرة التي ت
 إراقة أ ذخ  كانرا خعتقدر  الاضطراب فكر الناخحخخ   أدىالذي  األنر رب،الشرعخة  على الح

الكنخاة بالنرضرع رظهرر نا  أباءرنتج ع  ذلك االهتنام  ،الدناء جرخنة خحرنها الكتاب النقدس
الذي عرض  (Saint Ambroise ،سالت امبرواز)خانى بالحرب العادلة على خد القدخس 

للكر  رالالام العادل رذلك نقلا ع  الفقخه  األبديالنعخم  إطارالررنانخة في  لإلنبراطررخةنظرخته 
لك  في  ،الكنايتكخخف نفهرم الحرب نع نا ختناشى رالفقه  إعادةبعد  (، Cicéron ،سيسرون)

تراع  بأكثرنفس النرضرع  (Augustine Saintاوغسطين  القديس)بداخة القر  الخانس عالج 
رضرع نفي  تبناهارالصخغ التي  األفكاررظلت  ،هذه النظرخة تناب له أصبحت ذإ ،رتفصخل

                                                 

كلخة  ،نذكرة ناجاتخر ،" في العراق األمريكيالتدخل  – األمريكيةمفهوم الحرب العادلة في السياسة الخارجية  ،نلخكة قادري - 1
 .34ص ، 2009-2008 ،باتنة ،جانعة لخضر ،حقرق رالعلرم الاخااخة رالعلاقات الدرلخة"ال
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 أراراء في القرر  الراطى  الكنايالحرب العادلة تشكل تراثا ثنخنا للفقهاء رالنختصخ  بالشرح 
 .  (1)العصر الحدخث 

بول  )ن  رجهة نظر األن في بناء  األنانخةالحرب العادلة كجزء ن  النظرخة  نبدأعتبر خ 

ال تترقف عند عتبة نشرب   (Paul R.Viotti and Mark V.Kauppiفيوتي ومارك كوبي 

ننا ،هاشئناتخاذ القرار  إبطاء أربها رالقخرد لنشر  الحراجزالحرب ررضع  رراء  نا إلىتذهب  را 

 اإلناا رالعقربات النرضرعة ضد انتهاكات حقرق  رالقرانخ  اإلجراءاتنشرب الحرب حخث 

النحنخة  ااتهداف النراكز أرقتل غخر النحاربخ   أرالتطهخر العرف  أرالجناعخة  كاإلبادة

نهنة رضرررخة في  أهدافاقد تكر   أخرى إاتراتخجخةالتي هي ن  ننظررات  ،اإلناانخةرالتجنعات 

 .(2)الحربكاب 

كلنا  ،اقل كلفة رقصخر الندى اإلناانخة لألغراضبشكل عام كلنا كا  التدخل العاكري 

على  ،اإلناانخةرخشبع الحاجات  ،عبر الحدرد األن فعالخة في تثبخت االاتقرار ربناء  أكثركا  

في  أااايشرخك  إلىخل دالتررط في االشتباكات النحلخة ارف خحرل الطرق النت أ افتراض 

رفي  1980عام   في لبنا األنرخكيكنا حدث للتدخل  ،األن القتال ربالتالي خعقد ن  نهام بناء 

 طرف ننخرط في االشتباكات الداخلخة إلى األنرخكخةعندنا تحرلت القرات  ،1993الصرنال 

 3)     2)راضحة  أهدافرالتي عادت تكر  بدر  
                                                 

جانعة نرلرد نعنري تخزي  ،كلخة الحقرق رالعلرم الاخااخة ،نذكرة ناجاتخر ،"المفهوم الحديث للحرب العادلة" ،العبااي كهخنة -1
  .02ص، 2011 ،رزر

  2 .281-280ص ،مرجع سابق ،عانر نصباح -

3- Paul R. Viotti and Mark N, Kauppi, international relation and world politics : security, economy, 

identity, new jersey : prentice. Hall. Upper. Sadd le riever. 1997, p155. 
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 خالصة الفصل األول:

 خنك  تلخخصها في النقاط التالخة :  تهناك جنلة ن  االاتنتاجا

ظاهرة التدخل اإلنااني عرفت عدة نراحل عبر التارخخ إلى أ  رصلت إلى نا هي علخه  إ 

ي نرحلة نا قبل الحرب العالنخة األرلى عرفت هذه الحقبة التارخخخة كثخر ن  الحناالت فف ،الخرم

حخث شرعت الدرل األررربخة القرخة بالتدخل في  ،االاتعنارخة ضد شعرب ر درل ذات اخادة

 رلخكخة . ثجناعات الكاالخة العثنانخة لحناخة اإلنبراطرر 

ر في إبا  حقبة الحرب الباردة اخذ نبدأ عدم التدخل نكانة هانة في العلاقات بعد نخلاد 

 ننظنة األنم النتحدة التي أقرت حناخة عانة للحقرق اإلناا .

عام فأي نبدأ الاخادة ر عدم التدخل هنا ن  النبادئ األاااخة في القانر  الدرلي ال إ 

، ر  الارفختياعتداء علخها خعد عنلا غخر نشررعا ر خشكل انتهاكا للقانر ، ر خعد اقرط االتحاد 

اتخذت أنرخكا حقرق اإلناا  ذرخعة فالرالخات النتحدة األنرخكخة نع أررربا،  فتصاعد الخلا

 للتدخل في الشؤر  الداخلخة ر تجارز نبدأ اخادة الرطنخة . 

غخر قادرة على حفظ الالم    1648را  الاخادة النطلقة الذي رضع في نعاهدة ر اتفالخا 

ر األن  الدرلخخ ، ر تراجع نبدأ الاخادة ر خعدم االعتراف لاخادة في ظل تهدخد النصالح الحخرخة 

 للدرلة الاخادخة.
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األب هر في نهاخة الحرب الباردة اثر نفهرم النظام الدرلي الجدخد الذي طرحه برش  

تطررات التي أحدثها في بنخة ر اهتنانات النظام الارة إلى نحصلة شاتخدم في اخاق اإلانصطلح 

 الدرلي عقد انهار الحرب الباردة.

ر أخخرا إ  التدخل العاكري لألغراض اإلناانخة اقل كلفة ر قصر الندى كلنا كا  أكثر 

 الحاجات اإلناانخة.ع بفعالخة في تثبخت ر بناء األن  عبر الحدرد ر خش

 



 

 

 

 

 

 المبحث األول: اإلستراتيجية األطلسية خالل الحرب الباردة

 : نشأة حلف الشمال األطلسياألول المطلب

 : ميثاق و أجهزة حلف شمال األطلسالثاني المطلب

الحلف األطلسي خالل الحرب الباردة )ابان الحرب الباردة  إستراتيجيةالمطلب الثالث: 
1949/1990) 

 اإلستراتيجية األطلسية بعد الحرب الباردةالمبحث الثاني: 

 : التحوالت اإلستراتيجية للحلف بعد الحرب الباردةاألولالمطلب 

 : اإلستراتيجية الجديدة للحلف بعد الحرب الباردةالثانيالمطلب 

 لدول الحلف اإلستراتيجية: التوجهات الثالثالمطلب 
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نتطرق من خالل هذا الفصل، إلى الحلف األطلسي أثناء و بعد الحرب الباردة، و ذلك 

بالتركيز على التطور في المفهوم االستراتيجي للحلف األطلسي، من خالل تبيان مضمون المفهوم 

مجموعة من األطلسي، و الذي من خالله تبنى  االستراتيجي التقليدي )الدفاعي( للحلف

تي من جهة، و دول حلف وارسو من جهة أخرى، مع الموجهة ضد التهديد السوفياالستراتيجيات 

إلى  1949تبيان مضمون كل إستراتيجية في فترات زمنية متعاقبة و التي امتدت في الفترة ما بين 

ا كان يحدث من تطور تقني، عسكري، نووي م، تطورت تلك االستراتيجيات كنتيجة ل1990غاية 

جهة، و توسيع مناطق نفوذه على حساب دول شرق أوروبا من جهة أخرى  تحاد السوفيتي منلال

بحيث ضيق من مساحة مناطق نفوذ الحلف األطلسي الذي هو بدوره حاول احتواء االتحاد 

 السوفيتي.

و سنتطرق أيضا من خالل هذا الفصل إلى اإلستراتيجية األطلسية بعد الحرب الباردة سواء 

إلستراتيجية للحلف بعد الحرب الباردة، و أيضا االستراتيجيات من خالل استعراض التحوالت ا

الجديدة للحلف بعد الحرب الباردة مع التركيز في األخير على التوجهات اإلستراتيجية لدول 

 الحلف.
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 المبحث األول: اإلستراتيجية األطلسية خالل الحرب الباردة

 : نشأة حلف الشمال األطلسياألول المطلب
حلف شمال األطلسي بمنزلة امتداد و توسيع إلطار معاهدة بروكسل التي   كانت معاهدة

، هذه و هولندا و بريطانيا و فرنسا لوكسمبورغ، كل من بلجيكا و 1948آذار  17وقعتها في 

حدة الحرب الباردة بين المعسكرين، خاصة بعد زيادة النفوذ  المعاهدة التي جاءت نتيجة تصاعد

 .(1)السوفيتي في  أوروبا الذي تحول إلى خطر يهدد الدول األوروبية الغربية

بروكسل بالتشجيع في واشنطن، و انطلقت دعوات لتوسيعها و دخول  و قد قوبلت معاهدة

على مستوى وزراء خارجية دول  الواليات المتحدة  عضوا فيها، و استقر الرأي بعد اجتماع

المعاهدة و الواليات المتحدة  على تطويرها  إلى تحالف أوسع، و من هنا بدأ وضع ميثاق 

تأسيسي لحلف شمال األطلسي، بعد مداوالت استمرت قرابة العام، تمكنت اللجنة الدائمة لميثاق 

 إعدادورة من االنتهاء من األطلسي في  بروكسل التي كان قد شكلها وزراء خارجية الدول المذك

نيسان  4الحتفال بإنشائه و إبرازه إلى  حيز الوجود في مدينة واشنطن في تم ا إذميثاق الحلف، 

 .North Atlantic Treaty Organization (NATO)و منذئذ عرف بحلف  شمال األطلسي  (2)1949عام 

  الوثيقة بين أمنها و األمن األوروبي  و لقد كانت هذه الخطوة بمنزلة تأكيد أمريكي للصلة

و تأكيدا لتصميمها على حصار المد الشيوعي و لذلك لم يكن من المستغرب أن تؤكد اإلدارة 

نه يجب النظر إلى أ، و األمريكية  في حينه انه ال يمكن الفصل بين اآلمنين األمريكي و األوروبي

                                                           

 .45، ص 1990 ،مؤسسة الصباح : ت، الكويمنظمة شمال األطلسياسماعيل صبري مقلد، - 1
 .115، ص مرجع سابق اسماعيل صبري مقلد، - 2
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و لعل  ،1945خرى لتعزيز السالم منذ عام هذه المعاهدة في اتساق مع اإلجراءات األمريكية األ

من األسباب التي دفعت الواليات المتحدة لإلقدام على مثل هذه الخطوة فشل األمم المتحدة في 

اتخاذ إجراءات فعالة و  هي التي تعول عليها الواليات المتحدة أمال كبيرا في تناول القضايا 

االتجاهات المختلفة للقوتين العظميتين، األمر  الخالفية في النظام العالمي بكفاية و ذلك بسبب

 .(1) الذي  أدى إلى عدم قدرة مجلس األمن على اتخاذ قرارات حاسمة

عن مبدأ العزلة الذي قيع المعاهدة، بدأت مرحلة جديدة تخلت فيها الواليات المتحدة تو بو 

حكم سياستها الخارجية، لتشارك بفعالية في األمن األوروبي في ظل ما درج على تسميته  طالما 

      ة هذه الحرب لم تطرأ على  بنية الحلف و إستراتيجية أي تغيرات مهمةطيلبالحرب الباردة و 

و حافظ على مهمته الرئيسية المتعلقة بتحقيق مهمة األمن الجماعي ألعضائه في مواجهة الخطر 

سوفيتي، و ظلت سياساته محكومة باعتبارات الحرب  الباردة بين المعسكرين و باستثناء دخول ال

 إلىعضوية الحلف حتى وصل عددهم  إلىبقية األعضاء األوروبيين الغربيين في مراحل متتالية 

 ، لم تحصل أي تطورات مهمة في إستراتيجيته و توجهاته.دولة 28


كتالت العسكرية عامة إلى تنظيم الدفاع العسكري تهدف الحالف و الت أهداف الحلف: 

ألعضائها سواء بتوحيد القوات المسلحة للدول األعضاء تحت قيادة مركزية موحدة، أو بتنظيم هذه 

 .(2) رخطالقوات بتنسيق المواقف بعضها مع بعض ضد مصدر ال

                                                           

، القاهرة، يوليو 129الدولية، عدد ، مجلة السياسة ير استراتيجيات السياسة األمريكية على توجيهات الناتوثتأجاسر الشاهد، - 1
 .98، ص 1997

 :، بيروت1، طالنظرية العامة لألخالق و التكتالت العسكرية طبقا لقواعد القانون الدوليأحمد أبو الخير السيد مصطفى، - 2
 .215، ص 2010مركز دراسات الوحدة العربية، 
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في كل أرجاء المعمورة  يتمثل الهدف الرئيسي للحلف في مقاومة و محاصرة المد الشيوعي

التي األمريكية و ذلك بتنظيم الدفاع العسكري تحت قيادة الواليات المتحدة  ،خاصة في أوروبا

 تولت الدفاع عن أوروبا من خالل الحلف.

فالهدف الرئيسي لقيام الحلف هو هدف عسكري بحت، و لكنه ليس الهدف الوحيد فهنالك 

 بعض األهداف السياسية و االقتصادية.

 األهداف العسكرية:-أ

يعد الهدف الرئيسي لقيام الحلف، حيث جاء لتنظيم الدفاع العسكري عن أوروبا و ذلك 

عسكريا تحت قيادة الواليات المتحدة األمريكية في مواجهة أي  بتجميع دول منطقة غرب أوروبا

 هجوم أو عدوان من جانب االتحاد السوفيتي.

"تصر الدول األعضاء على توحيد جهودها من  ينص الحلف في نهاية ديباجته على أن:

 .(1)أجل الدفاع الجماعي و الحفاظ على السالم و األمن في منطقة شمال األطلنطي"

 و هو يؤكد أن غرض الحلف دفاعي بحت و ليس العدوان على أية دولة غير عضو فيه

 يمكن أن نلخص األهداف العسكرية للحلف في النقاط التالية:

 الدفاع ضد أي عدوان عسكري خارجي.المقاومة و  -

 تطوير القدرات العسكرية الفردية و الجماعية لدول األعضاء. -

تي في لعسكري مع الوجود العسكري السوفيتية، و تحقيق التوازن امواجهة الهيمنة السوفي -

 شرق أوروبا.
                                                           

 .216المرجع نفسه، ص - 1
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 تية في مختلف مناطق العالم.النفوذ السوفياحترام مناطق  -

 األهداف السياسية:-ب

    العسكري يالبعض أن الهدف السياسي هو الهدف األسمى للحلف و إن ارتدى الز  رىي

 و هذا األخير وسيلة لتحقيقه.

يعتبر الحلف مظلة للوجود األمريكي في أوروبا و أنه فتح الباب  واسعا أمام الهيمنة 

ي إطار خدمة األمريكية على أوروبا، فالحلف األطلسي يعد من التحالفات )التكتالت( التي قامت ف

، األمريكية بالدرجة األولى، فعلى الرغم من كونه تكتال عسكريا يرتبط بعقيدة األهداف اإلستراتيجية

يديولوجية )رأسمالية، ديمقراطية(، فانه يجمع مجموعة من الدول تعتنق القيم الليبرالية الغربية إ

 .(1)الرأسمالية

 ترتكز المحاور السياسية للحلف على ما يلي:

المكانة و الهيمنة األمريكية على المستوى العالمي، و خاصة بسط نفوذها على   دعم  -

 حلفائها األوروبيين.

 تي.لشرقية تحت قيادة االتحاد السوفيمواجهة الكتلة ا -

 دعم االستقرار على الصعيد العالمي. -

ع حل النزاعات و الخالفات بالطرق السلمية بين دول الحلف، و من األمثلة على ذلك النزا -

التركي اليوناني حول قبرص، و الخالف األمريكي الفرنسي حول مسألة الدفاع األوروبي 

 المستقل.
                                                           

 .227، ص مرجع سابقأحمد أبو الخير السيد مصطفى، - 1
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كما كان  للحلف دور سياسي مهم في نزاع السياسات المتطرفة و الدكتاتورية لبعض األعضاء 

 (1)سهل عملية  تحويل ألمانيا الغربية و ايطاليا إلى دول  ديمقراطية. ثحي

 االقتصادية:األهداف -ج

لقد أدرك أعضاء الحلف أن التعاون في المجال االقتصادي مهمل، رغم أنه هو األساس 

الحقيقي ألي تكتل لذلك وجهت سهام النقد إلى ميثاق األطلسي بسبب إهماله للناحية االقتصادية 

ة في مجال التعاون و التكامل رغم أهميتها الضرورية، و عدم إنشاء لجنة اقتصادية مثل لجن

 .(2).الدفاع التي نص عليها في المادة التاسعة من الميثاق

مجلس في واشنطن في نوفمبر للقد استجاب الحلف لهذا االنتقاد في االجتماع الثاني ل

 .، حيث قرر تشكيل اللجنة االقتصادية و المالية1949

    من معاهدة واشنطن إلى ضرورة قيام أعضاء الحلف بإزالة الصراع  02أشارت المادة 

و التنافس في سياستهم االقتصادية، و تشجيع االندماج االقتصادي بينهم من أجل تحقيق أهداف 

 .(3) الحلف في المجال االقتصادي

 :و من أهداف الحلف االقتصادي
 لالنقسام.ضمان وحدة الحلف و عدم تعرضه  -
 سهولة السيطرة على ثروات العالم الثالث خاصة موارد الطاقة. -

 دعم الوظيفة العسكرية للحلف ماليا و اقتصاديا -
                                                           

، اإلمارات العربية المتحدة، مركز 1ط دور حلف الشمال األطلسي بعد انتهاء الحرب الباردة،نزار إسماعيل  الحيالي، - 1
 .35، ص2003اإلمارات للدراسات و البحوث االستراتيجية، 

 .229، ص بقسامرجع أحمد أبو الخير السيد مصطفى، - 2
 .35، ص  بقمرجع سانزار اسماعيل الحيالي، - 3
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 ميثاق و أجهزة حلف شمال األطلسي الثاني: المطلب

I- :ميثاق حلف شمال األطلسي 

  بدأت مقدمة الميثاق، بتأكيد الدول الموقعة عليه، إيمانهم بميثاق األمم المتحدة و مبادئه 

على  إصرارهمو رغبتهم في الحياة في سالم مع الشعوب و الحكومات األخرى، و أكدوا كذلك 

    حفظ حرية شعوبهم و حضارتهم القائمة على مبادئ الديمقراطية و حرية الفرد و سيادة القانون

 .(1).و السالم األمنقد قرروا توحيد جهودهم للدفاع المشترك و للمحافظة على  فأنهمو لذلك 

، على أمنهم الخاص، لذلك ذكرت يطمئن اآلخرين )الدول خارج الحلف(كان من المهم أن 

"حلف دفاعي بحت، ليس الغرض منه العدوان على أحد و أنه المقدمة تأكيد دول الحلف بأنه 

 احد بصفة خاصة"غير موجه هذه 

من جهة أخرى، اشترط لعضوية الحلف، توفر نظام ديمقراطي في الدول األعضاء، قوامه 

 سلطة الدستور، و تعدد األحزاب، و حرية الفرد، و فيها أهم مواد الميثاق:

و تجنب طرق السلمية تعهد الدول األعضاء، بفض النزاعات بالنصت على  المادة األولى:-1

 استعمال القوة في عالقاتهم الدولية، و هو ما يطابق ميثاق األمم المتحدة.التهديد أو 

          عمل على توثيق عالقاتهم الثقافيةنصت على تعهد دول األعضاء بالالمادة الثانية: -2

و االقتصادية و االجتماعية و ذلك لدعم التعاون بين الدول، لتستطيع التصدي للتيار الشيوعي، 

 الداخلية في بالدهم و نشر الرفاهية بها. األحوالبالعمل على استقرار كما يتعهدوا 

                                                           

 .03، ص1992دار الشؤون الثقافية العامة، العراق،  و مواقف،آراء النظام الدولي الجديد كاظم هاشم نعمة، - 1



(االستراتيجي المفهوم تطور) الباردة الحرب بعد و أثناء األطلسي الحلف       الثاني الفصل  

 

65 
 

: نصت على إقرار مبدأ التعاون المتبادل، لتقوية إمكانيات الدول األعضاء المادة الثالثة-3

 الفردية و الجماعية في صد أي اعتداء مسلح يقع عليها.

الميثاق في حالة ر فيما بين األطراف الموقعة على نصت على إقرار مبدأ التشاو  المادة الرابعة:-4

 أو أمنها. حدوث تهديد لسالمة أراضي إحداها أو تهديد استقاللها السياسي

أي  أن، و نصتا على تشير إلى إقرار مبدأ الضمان المتبادل المادة الخامسة و السادسة:-5

 قي الدول كذلك و يجبمسلح على باإحدى الدول األعضاء يعتبر اعتداء اعتداء مسلح على 

 من ميثاق هيئة األمم 51المبادرة بمباشرة حق الدفاع الشرعي، الفردي، و الجماعي، وفقا للمادة 

 المتحدة.

II- أجهزة  حلف شمال األطلسي: 

حلف شمال األطلسي في دعامتين أو مؤسستين، هما المؤسسة السياسية      تتكون أجهزة

 و المؤسسة العسكرية.

 :(1): تتكون المؤسسة السياسية من األجهزة التاليةالمؤسسة السياسية -1

و هو يمثل  ،و هو يضم ممثلين دائمين من وزراء خارجية الدول األعضاء مجلس الحلف:-أ

سكرية للحلف و التمهيد أعلى سلطة سياسية في الحلف و يقوم بمناقشة القرارات السياسية و الع

و يجتمع هذا المجلس مرة واحدة في السنة، و قد يجتمع عدة مرات في حالة  قمتهلمؤتمرات 

 الطوارئ و األزمات.

 
                                                           

 .86، ص  بقمرجع سا نزار اسماعيل الجيالي،- 1
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و تضم في عضويتها األعضاء الدائمين كافة، و تقوم بتقييم القدرات  الدفاع: لجنة تخطيط-ب

 الدفاعية لحلف شمال األطلسي، و ذلك من أجل إجراء التعديالت في االستراتيجيات العسكرية.

و يعد هذا المنصب هو األرفع، الن األمين العام يرأس كل من  :األمين العام للحلف-ج

مجلس الحلف و لجنة تخطيط الدفاع و األمانة العامة، و يقوم بعدة أعمال أهمها: التحضيرات 

لمؤتمرات القمة، و إجراء المفاوضات السياسية بين الحلف و الجهات األخرى. و توجد في مكتبه 

 ساعده على انجاز أعماله و هي:شعب عدة ت

و إجراء االتصاالت  ،و تقوم بإعداد التقارير حول الموضوعات السياسية الشعبة السياسية:-أ

 مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية.

       و من واجباتها تقديم المشورة في مجاالت الدفاع لالمين العام شعب تخطيط الدفاع:-ب

 و إقامة االتصاالت مع المنظمات العالمية و الهيئات العسكرية خارج حلف شمال األطلسي.

: و تقدم المشورة في المجاالت العلمية المتعلقة بتطوير األسلحة و وسائل الشعبة العلمية-ج

 االتصاالت و المعلومات.

 :(1)هماو هي تتألف من جهازين رئيسيين   المؤسسة العسكرية لحلف شمال األطلسي:-2
سلطة  و تقع في واشنطن و تعد أعلى اللجنة العسكرية العليا لحلف شمال األطلسي:-أ

 عسكرية في الحلف فهي تضم رؤساء أركان الجيوش للدول األعضاء، و من مهامها:
 الحلف العسكري. إستراتيجيةالخاصة بتنفيذ أي تغيرات او تعديالت تحدث في  إصدار التعليمات-

                                                           

(، 90العربية، العدد )، مجلة الوحدة االقتصادية تفسير طبيعة النظام الدولي الجديد و موقع العرب فيهمطيع المختار، - 1
 .18القاهرة، ص 
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   مسرح عمليات الحلف القيادات العسكرية الرئيسية: و توجد ثالث قيادات رئيسية موزعة على -

 لكل قيادة رئيسية قيادات فرعية و على النحو التالي: و

 و يتبعها ، في أمريكا "نوفرفلك": و يوجد مقرها في ة األطلسيطقالقيادات الرئيسية لمن

األطلسي، و قيادة منطقة شرق األطلسي، و القيادة ثالث قيادات فرعية هي: قيادة منطقة غرب 

 البرية في وسط األطلسي.

 في بريطانيا و ال توجد لديها  "وود نورث": و توجد في النالقيادة الرئيسية لمنطقة الق

 قيادات فرعية و هي تتألف من قوات بريطانية و هولندية و بلجيكية و أسطول دائم.

 :و لها ثالث قيادات  ،في بلجيكا "كاستور"قع في مدينة و ت القيادة الرئيسية في أوروبا

و تتولى  ،البريطانية "هاي واكمب"فرعية هي: قيادة تحالف شمال غرب  أوروبا، و تقع في مدينة 

 "ومنبرس" و قيادة التحالف في وسط أوروبا و تتولى قيادتها ألمانيا و مقرها مدينة مقرها بريطانيا،

و تتولى قيادتها  ،االيطالية "نابولي"لجنوب أوروبا و مقرها مدينة  الهولندية، و قيادة التحالف

 .(1)الواليات المتحدة األمريكية

و قد قام حلف شمال األطلسي بإجراء عدد من التعديالت على هيكل مؤسسته العسكرية في 

ل االنجليزي و دمجها القيادة الرئيسية في منطقة القنا إلغاءانتهاء الحرب الباردة، مثل  إثراء

أوروبا التابعة للقيادة الرئيسية في أوروبا، و قد جاء هذا  غربيبالقيادة الفرعية لتحالف شمال  

عمال بمعاهدة خفض هذه القوات  في ضوء قيام الحلف بتخفيض عدد قواته التقليدية في أوروبا

كما  قام حلف شمال األطلسي بإنشاء القوات  ،1990ي عقدت مع حلف وارسو في عام و الت
                                                           

 .215، ص1997(، القاهرة، 128، مجلة السياسة الدولية العدد )مستقبل حلف األطلسي و الجماعة األوروبيةبيتر شمين،  -1
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المتعددة الجنسيات و المهمات ووضعها تحت قيادة اتحاد غرب أوروبا في أثناء قمة مجلس 

و من  ،منه بوجود هيئة دفاعية أوروبية إقرار 1996عام  "برلين"تعاون شمال األطلسي في 

 .(1) اله انضمامها إليهأجل السماح لدول وسط أوروبا بالمشاركة في هذه القوات في ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 . 116ص  المرجع نفسه- 1

 األطلسي يوضح الهيكل التنظيمي لحلف (01الشكل رقم: )
 

 المجلس األمانة العامة الموظفون الدوليون

 هيئة األركان الدولية

 مجموعة التخطيط
األمريكية الكندية   

 القنال قائد محلي يتبعه:
قوات برية، بحرية، جوية   

محلي األطلسي قائد 
 يتبعه:

قوات برية، بحرية و 
 جوية

أوروبا قائد محلي 
 يتبعه:
 قوات

بحرية   
جوية   

رية
سك

 الع
جنة

 الل

 لجان المجلس و أهمها:
لجنة  الشؤون السياسية-  
لجنة التخطيط الدفاعي-  
لجنة التخطيط النووي-  
لجنة الشؤون االقتصادية-  
لجنة البنيان العلمي-  
الثقافية و اإلعالميةلجنة العالقات -  
لجنة الموازنة المدنية-  
لجنة الموازنة العسكرية-  
لجنة التنسيق الجوي-  
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: استراتيجية الحلف األطلسي خالل الحرب الباردة )ابان الحرب الباردة الثالثالمطلب 
1949/1990) 

عرفت إستراتيجية حلف الشمال األطلسي تطورات مختلفة خالل الحرب الباردة و ذلك حسب 

مقتضيات مواجهة  الخطر الشيوعي و تطور األسلحة لدى الحلف األطلسي و الحلف المضاد 

)حلف وارسوا( و كان حلف الناتو بعيد النظر في إستراتيجيته سواء بإدخال التعديالت أو تغيرها 

 في فترة الحرب الباردة على النحو التالي: إستراتيجيتهأخرى جديدة و تطورت كليا و تبنى 

 (Containnement Strategy: )االحتواء إستراتيجية -1

التي تبناها الحلف األطلسي و قد  احتواء إستراتيجيةفي أعقاب الحرب العالمية الثانية ظهرت 

 ) George Kennan،جورج كنان )،أسهم في تهيئة أسس النظرية في بلورة إطارها العام

 .(1)( Harry Truman،هاري تورمان )الدبلوماسي المتخصص في الشؤون السوفيتية ثم تبناها

تقوم إستراتيجية االحتواء على تطويق االتحاد السوفيتي و كتلة دول شرق أوربا بجدار عازل 

مناطق غربية ألوروبا، و كانت في  إلىمن األحالف و القواعد العسكرية، تحول دون  نفوذها 

حصلت فيها  الواليات المتحدة األمريكية على االنفراد بالسالح النووي منذ  1953-1945الفترة 

إال أنها اضطرت إلى إعادة النظر في  1945عام  "هيروشيما و ناغازاكي"في استعماله أول مرة 

يتي بكسر االحتكار األمريكي للقوة النووية أسس و مفاهيم هذه اإلستراتيجية بعد قيام االتحاد السوف

 .(2) 1953و الهيدروجينية عام  1949بتفجير قنبلته الذرية في  

                                                           

 .61، القاهرة، ص 17 ، مجلة السياسية الدولية، عدداإلستراتيجية األمريكية في العصر النووياسماعيل صبري مقلد، - 1
، دراسة في األفكار و العقائد و وسائل التفكير السياسي و االستراتيجي للواليات المتحدة األمريكيةعبد القادر محمد فهمي، - 2

 .122، ص 2009دار الشروق للنشر و التوزيع،  :، عمان1البناء اإلمبراطوري، ط
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ائي و هذا ما لم تعمل حسابه الواليات المتحدة مالمقابل كانت موسكو تتبع األسلوب الح في 

 بإستراتيجية االنتقام الشامل.األمريكية و منه تبلورت إستراتيجية أخرى في بداية الخمسينات تسمى 

 (Strategie Of Massive Relation: )استراتيجية االنتقام الشامل -2

"فويستو سياسة االحتواء في وقف المد الشيوعي اتجه وزير الخارجية األمريكي  بعد أن فشلت

نقاط إلى بلورة إستراتيجية االنتقام الشامل و اعتقد أنها ستكون تصحيحا لكل األخطاء و  ،والس"

أي إذا  ،الضعف في سياسة االحتواء و اعتمدت اإلستراتيجية على االنتقام الفوري في أماكن عديدة

ما هاجم السوفيتي فسوف يتعرضون النتقام نووي و بالتالي فالهدف هو إقناع أي معتمد بأنه إذا 

 .(1)لجأ إلى العدوان فسوف توجه إليه ضربات انتقامية ستجعله الخاسر في النهاية من وراء عدوانه

الشامل حيث أول اختبار إلستراتيجية االنتقام  1954لقد كانت حرب الهند الصينية في عام 

ثبت أن التهديدات األمريكية باللجوء إلى شن حرب شاملة تستخدم فيها األسلحة النووية، لم يكن 

 إال من قبيل التخمين و ليس أكثر.

هذا االنتقاد و غيره قاد في النهاية إلى التحول عن تطبيق هذه اإلستراتيجية ألنها لم تكن 

 .(2)النووية فيها و بالتالي فهي إستراتيجية مبالغ فيها تجدي نفعا و ذلك الستحالة استخدام األسلحة

 (theory of limited war) نظرية الحرب المحدودة: -3

ل نطاقا يمكن أن تستخدم فيها قالشامل بدأ البحث عن مجاالت أ بعد فشل إستراتيجية االنتقام

بعض أنواع األسلحة النووية و تقوم الفكرة األساسية لنظرية الحرب المحدودة على أن الواليات 
                                                           

-273ص، ص 1998مركز الدراسات السياسية و اإلستراتيجية،  :القاهرة ،حلف األطلنطي في بيئة أمنية مغايرةعماد جاد، - 1
274. 

 .61، ص  بقمرجع سااسماعيل صبري مقلد، - 2
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المتحدة عليها أن تستبعد لخوض الحروب المحدودة بما يضمن لها النصر و اقتراح االشتراك في 

تطوير هذه األسلحة مع  أنأساس هذه الحروب باألسلحة النووية التكتيكية الصغيرة و ذلك على 

 .(1) البري للكتلة الشيوعية استخدامها استخداما مناسبا، سوف يكون عامال مكافئا للتفوق

لقد تعرضت هذه النظرية النتقادات شديدة أبرزها أن محدودية الحرب هي وليدة طرفيها أو 

 بعد اندالعها.أطرافها، ليس طرفا واحدا، و من ثم ال يمكن ضمن استمرارها محدودة 

 (Strategy Of Flexible Response): االستجابة المرنة إستراتيجية -4

لفشل و صعوبات تطبيق نظرية الحرب النووية المحدودة، و بسبب التطورات التكنولوجيا  نظرا

المستمرة في مجال إنتاج األسلحة النووية، و وسائل توزيعها و نقلها بدأ الحديث عن إستراتيجية 

رئيس هيئة  "ماكسويل تايلر"لقد وضعت اإلستراتيجية من طرف الجنرال  .(2) المرنة االستجابة

الرد المتدرج يعبر عن أن  "السوق المريب"األركان المشتركة األمريكية الذي عبر في كتابه 

ل ضد جميع األشكال الممكنة للهجوم ابتداء من الهجوم العام الشامل و في عالفرد ضرورة توفر 

،و تقوم  اإلستراتيجية االستجابة المرنة على (3)أنواع االعتداءات و النزاعات المحليةمختلف 

في  االستجابة العسكرية عند وجود تهديد لسيادة و استقالل  إعطاء الحلف المرونة و التدرج 

تعرف إستراتيجية االستجابة المرنة عند البعض بإستراتيجية القوة المضادة  .(4) الدول األعضاء

                                                           

 .122، صبقمرجع ساعماد جاد، - 1
 .123المرجع نفسه، ص - 2
 .811، ص 1996هالل للدراسات و الترجمة و النشر،  :، دمشق1ط اإلستراتيجية السياسية العسكرية،مصطفى طالس، - 3
 .133، ص 1990مطبعة دار الكتاب،  :، دمشق2، طقضايا عالمية معاصرةماجد محمد شدود، - 4
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 .(1) المقيدة و مضمون هذه اإلستراتيجية بعبارة موجزة التدرج في رد الفعل العسكري بحسب التحدي

، بعد خروج فرنسا من الهيكلة العسكرية 1967تبنى الحلف األطلسي هذه اإلستراتيجية رسميا عام 

 .(2) مستقلة عن المظلمة األمريكيةنووية  للحلف و التي أرادت بناء قوة 

رغبة من أعضاء الحلف األطلسي في  تخطي و تجاوز مرحلة التوازن االستراتيجي بين 

المعسكرين العظيمين و إيجاد منفذ لتكريس التفوق األمريكي ثم إطالق إستراتيجية جديدة و هي 

تحت عنوان  1983عام  "ريقان" التي تبناها الرئيس األمريكي السابق "إستراتيجية حرب النجوم"

( أمام الكونغرس األمريكي، ثم strategic defense initiative) "الدفاع االستراتيجي"مبادرة 

صاروخ، و كانت  572" بمعدل"كروزو  "بيرشينغ"وافقت عليه أوروبا و سمحت بنشر صواريخ 

الباليستية تهدف إلى استخدام كافة النظم الفضائية لحماية دول الحلف من هجمات الصواريخ 

و ارتكزت هذه المبادرة على اإلستراتيجية الدفاعية بدال من إستراتيجية يجية، النووية اإلسترات

 .(3) التدمير المتبادل

 المبحث الثاني: اإلستراتيجية األطلسية بعد الحرب الباردة

 : التحوالت اإلستراتيجية للحلف بعد الحرب الباردةاألولالمطلب 

عرف العالم منذ نهاية  عقد الثمانينات مجموعة من التحوالت الجذرية و التي مست بنية 

النسق الدولي الثنائي القطبية، و كان من أهم تلك التحوالت اندثار اإليديولوجية الشيوعية في  

                                                           

 .813، ص 1978عالم المعرفة،  :الكويت األخالق و التكتالت السياسية العالمية،محمد عزيز شكري، - 1

مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،  :، بيروت1، طالتوسع األطلسي قضايا دوليةعدنان السيد حسين، - 2
 .18-17 ص ، ص2009

 .811، ص 1996طالس للدراسات و الترجمة و النشر،  :، دمشق1، طاإلستراتيجية السياسية العسكريةمصطفى طالس، - 3



(االستراتيجي المفهوم تطور) الباردة الحرب بعد و أثناء األطلسي الحلف       الثاني الفصل  

 

73 
 

، و هذا بدوره أدى إلى 1991شرق و وسط أوروبا، و من ثم تفكك االتحاد السوفيتي في عام 

ا يسمى بحلف وارسو، و من هنا بدأ الحديث حول تبلور مالمح  نسق جديد بدل النسق زوال م

الدولي السابق القائم على الثنائية القطبية و ثنائية األحالف )حلف وارسو و حلف شمال 

لذلك ذهبت الغالبية العظمى من دارسي العالقات الدولية في تلك الفترة إلى اعتبار أن  ،األطلسي(

و ربما هذا ما جسده الباحث  "بالنظام الدولي الجديد"تلك التغيرات  في البداية الحقيقية لما يعرف 

عندما تحدث عن  ( Francis Fukuyama،فرانسيس فوكوياما) األمريكي ذو األصول اليابانية

 على حد تعبيره."نهاية التاريخ"  منة اإليديولوجية الليبرالية و النظام الرأسمالي التي  تعتبرهي

لكن رغم اتفاق معظم الباحثين على نهاية النظام الدولي الذي ظهر بعد نهاية الحرب 

ظام العالمية الثانية، إال أنهم اختلفوا في تحديد و طبيعة هذا النظام الجديد، فمنهم من يرى أنه ن

متعدد األقطاب تتوازن فيه خمس كتل و هي: الواليات المتحدة األمريكية، روسيا، اتحاد غرب 

أوروبا، الصين، اليابان و  منهم من يصفه بأنه نظام أحادي القطبية نتيجة السيطرة األمريكية 

 .(1) الواضحة
و تعود بداية شيوع هذا النظام الدولي الجديد" "أطلق على مرحلة ما بعد الحرب الباردة  

حيث ظهر ألول مرة عند إعالن الرئيس األمريكي السابق  1990المفهوم إلى حرب الخليج الثانية 

و كانت السمة  ،(New World Order) (" بداية النظام العالمي الجديد"جورج بوش )األب

األساسية لهذا النظام تتمثل في القطبية األحادية و يعني هيمنة الواليات المتحدة األمريكية على 

                                                           

 .274 -273ص ، ص بقمرجع سا عماد جاد،- 1
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بأهمية كبيرة  رةخطي ةمة كظاهر لالنظام الدولي و انفرادها بقيادة العالم و هذا إلى جانب بروز العو 

 ربي و األمريكي في األساس.غمة النموذج اللخاصة عو 

 التسعينات تبلور نظام دولي جديد، كانت أبرز مؤشراته: فمنذ أوائل

 انهيار الكتلة السوفيتية المتمثلة في حلف وارسو. -

 انتهاء الشيوعية كقوة سياسية نتيجة تهاوي أنظمة الحكم في شرق و وسط أوروبا. -

تبدل العالقات بين القوى العظمى إذا انتهى الصراع اإليديولوجي و سباق التسلح بين  -

 ."واشنطن"و  "موسكو"

التحول إلى التكتالت االقتصادية الكبرى حيث لجأت الدول القومية إلى الدخول في  -

تجمعات اقتصادية ضخمة كوسيلة لمواجهة المنافسة الفردية من ناحية، و كما أنها تشكل 

استجابة للتحول و النظام الدولي  في طابعه السياسي الرمزي إلى طابع أكثر أهمية و هو 

 االقتصادي التجاري من ناحية ثانية.الطابع 

السياسية لبعض الدول حيث تفكك االتحاد السوفيتي إلى خمسة عشر دولة  خريطةتغير ال -

 .(1) إلى دولتين و توحدت ألمانيا "تسيكوسلوفاكيا "رت شطيوغسالفيا إلى خمسة دول، و ان

توجيه سياساته و تكييف لقد سمحت نهاية المواجهة بين الشرق و الغرب لحلف الناتو إعادة 

وسائله العسكرية لبدئ مشاريع جديدة و خطة أخرى، لكن مع الحفاظ على الوظيفة  األساسية التي  

 .(2) انشأ من أجلها و هي ضمان سالمة أعضائه
                                                           

 .146 - 145ص ص ،  بقمرجع سا عماد جاد،- 1
2 -Racio Méndez Aliman, la securité médetirrannéenne.l’OTAN est elle la solution ? 

in :http://www .nato.int/acad/fellow/mendez.pdf le 16/08/2016. 
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مع نهاية الحرب الباردة بقي الحلف األطلسي دون موازن، مسيطرا على الساحة الدولية مما 

يعني حسب تغييرات رواد نظرية ميزان القوى، الزوال المحتم للحلف طالما أن العدو السابق قد زال 

عكس إستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية و الحلف لم تكن واردة في لكن رغم هذا فان مسألة 

  stephan walt) ستيفان والت)ما كان متوقعا فقد قررت العمل بالنظرية التي جاء بها األستاذ 

لتؤكد على استمرار التحالف السيما في   Theat Theoryو هي نظرية التهديد  1987سنة  

     (1)حالة اتفاق أعضائه على مصادر تهديد جديدة تعطيه المبررات الكافية لالستمرار و الوجود

تدشين االستقرار في دول شرق و وسط أوروبا التي كانت تنتمي إلى  ،و من مبررات استمراره

    دون تفجير اضطرابات فيه و كما أن التهديد الروسي لم يختلف تمامللحيلولة  الكتلة السوفيتية

 و احتمال أو خطر الهجوم المباغت على وسط أوروبا، و هذا إلى جانب حماية أعضاء الحلف

   من أي تهديد آخر محتمل فقد يأتي هذا التهديد من الجنوب أي شمال إفريقيا و الشرق األوسط

سابقا دورا رئيسيا في استعادة السالم  "يوغسالفيا"و لقد كان لتدخل حلف الشمال األطلسي في  

 .(2) و لكن أيضا في تحول الحلف "البوسنة"في 

" أو التهديد الضائع" تمكن الغرب من اصطناع الضائع"العدو فبعد فترة قصيرة من البحث عن 

 .(3)هو "الجنوب"عدو جديد و 

                                                           

 8، ص  بقمرجع سا عماد جاد،- 1
2 - Racio Méndez Aliman, Op-cit. 

، 47، مجلة شؤون األوسط، عدد األطلسية الجديدة في المتوسط و انعكاساتها على األمن الغربيعبد النور بن عنتر، - 3
 .94، ص 1995بيروت، ديسمبر 
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هكذا استبدلت معادلة شرق غرب بمعادلة شمال جنوب و مع أن الغرب يحاول إعطاء التهديد 

 (1)تي من الجنوب صيغة شاملة أي الجنوب ككل، إلى أن المنطقة العربية تبقى في مقدمة الخطاآل

  Samuel،لصاموئيل هنتغتون)"صدام الحضاراتو في هذا السياق االستراتيجي جاءت أطروحة 

Huntington)، و لقد أعلنت أطروحة  .يتحدث عن المواجهة الجديدة بين الغرب و اإلسالم

)كان وزير للدفاع في  ) Dick Cheney،ديك تشيني)ألول مرة على لسان  ،"اإلسالم عدو بديل"

ا مباشرا يأوروب افشهدت رفض ،1990عهد بوش األول( في مؤتمر ميونيخ للشؤون األمنية عام 

 .(2) ة بدلت من اإلسالم إلى األصولية اإلسالمية خالل السنوات التاليةطاضمحل عبر  حلول وسي

الصدام بين في نظريته أنه سيسيطر (،  Samuel Huntington،صاموئيل هنتغتون)يؤكد 

الحضارات ستكون  خطوط المعارك في المستقبل و أن النزاع بين الحضارات هو المرحلة األخيرة 

 (3)في تطور النزاعات في  العالم.

بعد الكم  هنتغتونلتعطي نفسا جديدا و مصداقية ألطروحة  2001سبتمبر  11جاءت أحداث 

 الهائل من االنتقادات التي انهالت عليه قبل هذه األحداث.

         أمام هذا الوضع الجديد جاءت تحركات حلف الشمال األطلسي لتؤكد تحديد األهداف

 و الوظائف الجديدة، و كذلك تبني إستراتيجية جديدة تتماشى و الوضع الدولي الجديد.

                                                           

 .94، ص  بقمرجع سا  - 1
، في عامة الستين....نظرة استشراقية....و موقع العالم اإلسالمي فيها حلف شمال األطلسيعبد النور بن عنتر و آخرون، - 2

 :رابط االلكترونيعلى ال ،05/06/2016 الع:تاريخ االط
 www.aljazeera.net  

 .26، ص1996، الكويت، 452مجلة العربي، عدد  صدام الحضارات ارتباك الخائفين و صالبة القادرين،مسعود ظاهر، - 3

http://www.aljazeera.net/
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فيما يلي نعرض مجموعة من الوظائف الجديدة  الوظائف و األهداف الجديدة للحلف:-1

 لحلف الناتو و الهدف من كل وظيفة:

 الوظيفة السياسية: - أ

ول الحلف في الحاالت التي ترى الدولة أن دإلى مبدأ التشاور الجماعي بين  04المادة  أشارت

المنتدى هناك تهديدا للكيان اإلقليمي، أو االستغالل السياسي ألي منها،أي أن الحلف هو 

السياسي الذي يتعين أن نتشاور في  إطاره الدول قبل استخدام القوة، حالة وقوع عدوان خارجي 

   ، كما تكمن وظيفة الحلف السياسية في دعم و ترسيخ عمليات التحول السياسي(1)على أي منها

خاصة دول  و الديمقراطي المتعلقة بالدول التي كانت تدور في  فلك االتحاد السوفيتي سابقا، و

وسطها، و جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق، و قد تركزت اهتمامات الحلف  شرقي أوروبا و

السياسية في دول شرقي أوروبا و وسطها و جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق، من خالل 

التها برنامج الشراكة من أجل السالم، إذا اشترطت البرنامج أن تقوم هذه الدول السالفة بحل مشك

العرقية و الدينية و االجتماعية بالطرق السلمية من خالل االتفاقيات الحرة و منح شعوبها حق 

 .(2) تقرير المصير، على أن يكون للحلف اإلشراف على ذلك

     في المقابل ينبغي ألعضاء الحلف األصليين فتح مؤسساتهم السياسية، كاالتحاد األوروبي

و منظمة األمن و التعاون في أوروبا، و مجلس أوروبا أمام هذه الدول لالستفادة من خبراتها 

                                                           

 :، بيروتدراسة في تأثير إستراتيجية الناتو 2003 الخليجي منذ عامتطور األمن اإلقليمي أشرف محمد عبد الرحيم كشك،  - 1
 .195، ص 2012مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .151، ص مرجع سابقمصطفى أحمد أبو الخير، - 2
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، و من الوظائف السياسية الجديدة التي وضعتها اتفاقية (1)الطويلة في عمليات التحول الديمقراطي

ة، فقد الشراكة للحلف، مسألة السيطرة على أسلحة الدمار الشامل الموجودة ببعض الدول المشارك

اإلشراف على عمليات نزع األسلحة و عدم بيعها أو نقل حق دت هذه الدول بأن يكون للحلف هتع

، و أخيرا مساهمة الحلف و الدول الموقعة على اتفاقية الشراكة مع قوات (2)تقنياتها إلى دول أخرى

عن بؤر  األمم المتحدة لحفظ السالم و العمل على تجميع المعلومات السياسية و اإلخبارية

األزمات الموجودة في أوروبا و العالم، بما يتيح للحلف و للمنظمة الدولية التدخل فيها، و احتوائها 

 .(3)سياسيا و دبلوماسيا، قبل أن تتحول إلى نزاعات مسلحة، و حروب 

 الوظيفة االقتصادية: - ب

فال ريب أن نهج الرأسمالية  ،إذا كان نهج الديمقراطية سياسيا من أسس منظومة القيم األطلسية

و السبب  ،المنبثق عن الفكر الليبرالي اقتصاديا كان  و ال يزال العنصر األهم في هذه المنظومة

، تمثلت هذه الوظيفة في التنسيق (4)ب عامل المصالح المادية، كما تراها الرأسماليةيكامن في تغل

التخفيف من حدة التنافس االقتصادي بين السياسات االقتصادية ألعضاء الحلف األصليين، و 

ديدات و تحديات القوى هبينهم، حتى ال يؤثر ذلك في قوة و مكانة إستراتيجية الدفاعية ضد ت

     االقتصادية، الصاعدة من المرجح أن تزداد أهمية هذه الوظيفة لتحقيق سيطرة العالم الرأسمالي

                                                           

 .93-92، ص ص مرجع سابقنزار إسماعيل الحيالي، - 1
 .118، ص مرجع سابق،  عماد جاد- 2
 .252-251، ص ص سابقمرجع مصطفى أحمد أبو الخير، - 3
فيها، تقرير  اإلسالمينظرة استشرافي و موقع العالم  حلف شمال األطلسي في عامة الستين،اعداد مجموعة من الباحثين، - 4

 .15، ص 2009مركز الجزيرة للدراسات، مركز الجزيرة للدراسات، يوليو/تموز 
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احتماالت الحروب االقتصادية بين دول  و هيمنة التضامنية على النظام الدولي و التقليل من

أعضاء الحلف و العالم، أزاله جميع المعوقات التي تقف حجر عثرة في طريق تكوين التكتالت 

 .(1) االقتصادية العمالقة

قد أضافت اتفاقية الشراكة بين الحلف و الدول المشاركة إلى هذه الوظيفة أبعاد جديدة تمثلت 

مساعدتها على التحول نحو اقتصاد السوق، سواء من خالل  إنعاش اقتصاديات هذه الدول،

تزويدها بالمنح و المعونات المالية و االقتصادية التي تمكنها من تجاوز مرحلة التحول أو من 

خالل تزويدها بالخبرات الفنية العلمية التي تمكنها من بناء بنيتها التحتية، ثم تحويل  صناعاتها 

و  أوروبا ة إلى صناعة مدنية و فتح األسواق أمام اقتصادياتها داخلالعسكرية الفائضة عن الحاج

     في المقابل فان دول الحلف ستستفيد من هذه الوظيفة بتصريف بضائعها المصنعة  ،خارجها

و إيجاد مشاريع استثمارية جديدة فيها و االستفادة من  ،و الغير مصنعة في أسواق هذه البلدان

 .(2) ها الرخيصة المتوفرة لديهاتالعم موادها األولية و

 الوظيفة العسكرية:-ج

على  03من المعاهدة المنشئة للحلف تلك الوظيفة، أكدت المادة  05و  03حددت المادتان 

الفردية و الجماعية للدول األعضاء و تطويرها، رغم  ضرورة قيام الحلف بتدعيم القوات العسكرية

فأشارت على أن عدوان  05المقاومة لديها ضد أي عدوان عسكري خارجي محتمل، أما المادة 

                                                           

 .52مرجع نفسه، ص - 1
 .94-93ص  ، صمرجع سابقنزار اسماعيل الحيالي، - 2
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، تتمثل (1)مسلح يقع على أي دولة من دول الحلف يعتبر عدوانا ضد كل دول الحلف المتحالفة

المنظمة إلى برنامج الشراكة من أجل السالم وظيفة الحلف العسكرية في  تهيئة و إعداد الدول 

للقيادات بعمليات حفظ السالم في  أوروبا و منظمة األطلسي خاصة، فضال على تكريس هيمنة 

و تفرض هذه الوظيفة الجديدة للحلف العمل على تغيير  ،الغرب على مناطق العالم المختلفة

ء من حيث الحجم أو النوع و التفكير هياكل و أنماط استخدام القوة المسلحة لهذه الدول، سوا

االستراتيجي، بحيث تكون مستوعبة  للتغيرات التي طرأت على إستراتيجيته العسكرية التي لم تعد 

دفاعية بقدر ما أصبحت ردعا لألزمات و المخاطر التي تهدد األمن األوروبي األطلسي داخل 

تواجه الهيمنة الغربية في مناطق أوروبا، و استخدام القوة بشكل هجومي ضد التحديات التي 

 .(2) األزمات الخارجية

أربع وظائف أساسية ( robert ousgoud ،روبرت أوسغود )على العموم يشخص الباحث

     لحلف الناتو، اعتبرها دافع فعال للدول في دخولها التحالفات في عالم ما بعد الحرب الباردة 

 :(3)و هي كالتالي

في الحلف ما   و ذلك من خالل ضم مصادر قوى األطراف المشتركة ،زيادة القوة الخارجية -

 يعزز قوة الدول المتحالفة أمام أي اعتداء عليها.

                                                           

 .199-195، ص ص مرجع سابقأشرف محمد عبد الرحيم كشك، - 1
 . 253-252، ص ص مرجع سابقمصطفى أحمد أبو الخير، - 2
يوم  :، مجلة الدفاع الوطني، الجامعة األردنية، تاريخ النشراستراتيجية حلف األطلسي في النظام الدولي الراهنجام قهوجي، - 3
 :رابط االلكترونيعلى ال، 28/08/2016، تاريخ االطالع يوم 01/04/2002

 http://www.lebarmy.gov.ib/ar/news/?1292h.u2uod  

http://www.lebarmy.gov.ib/ar/news/?1292h.u2uod
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تثبيت األمن داخل كل من الدول المتحالفة، و السيما الدول الضعيفة منها، فيعمل التحالف  -

 ديد.على تعزيز األمن و االستقرار عن طريق مناصرة السلطة الشرعية أمام أي ته

تقييد و كبح المتحالفين من خالل صون و وقاية كل حليف من نشاطات أي طرف آخر  -

 في الحلف، قد يشكل نشاطه خطرا على امن أي الدول المتحالفة و مصالحها.

الهيمنة على النظام الدولي الذي هو الوظيفة األهم التي يمكن للحلف تحقيقها، إذ يهدف  -

 التآلف بين أعضائه و تأسيس نظام دولي أكثر استقرار. أساسا إلى االنسجام و

 :أهداف الحلف األطلسي-2

، يعني تحقيق  نصر غير مسبوق للغرب، مما  الباردة بالطريقة  التي تمت انتهاء الحربإن  

يعطيه الحق في فرض سيطرته على العالم ألنه لم  يعد هنالك من يعيق هذه المهمة، يرى البعض 

األطلسي يمكن إيضاحها من خالل أهداف الواليات المتحدة األمريكية من جراء حلف الأن أهداف 

قيادتها للحلف األطلسي و توسيع الحلف األطلسي نحو الشرق إلى تحقيق من وراء تلك األهداف 

 :(1)مجموعة من المصالح الجديدة أهمها

 ف األطلسي.تنمية و تكوين الهوية العسكرية األوروبية التي لم تتكون بعد ضمن الحل -

 دمج وسط و شرق أوروبا في تنظيم غربي للتعاون في مجاالت شتى. -

 تقوية  الوجود األمريكي في أوروبا و المحافظة عليه. -

 يعد الحلف األداة للتغيير السياسي و العسكري األمريكي في أوروبا. -
                                                           

، 26كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، العدد ، مجلة العلوم السياسية، المهام الجديدة لحلف الشمال األطلسيأحمد باسل، - 1
 .51، ص 2002
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 منع انتشار أسلحة الدمار الشامل -

م و الحرية و الرفاهية في كل مكان من زج أوروبا و بتشكيل فاعل في عملية تحقيق السال -

 العالم.

 احتواء روسيا و جمهوريات التحاد السوفيتي السابق. -

           تحقيق المستوى الغربي لديمقراطية و مبدأ  سيادة القانون و الحريات اإلنسانية  -

 و االقتصادية.

ق الجغرافي للحلف التدخل ألغراض إنسانية لحماية حقوق اإلنسان حتى خارج النطا -

 منطقة من العالم و القيام بعمليات حفظ السالم.األطلسي في أي 

 الهيكلة الجديدة للحلف:-3

 الباردة حصلت بعض التطورات على هيكل الحلف منها: بعد الحرب

  North Atlantic Cooperation Coucil: مجلس التعاون األطلسي - أ

و يعتبر بمثابة الجسر السياسي الذي يربط الناتو بدول وسط و  (1)1991المجلس عام  انشأ

و قد ضم هذا المجلس جميع هذه  ،شرق أوروبا و الدول التي استقلت من االتحاد السوفيتي سابقا

الدول باإلضافة إلى أعضاء الناتو األصليين و يلعب دور في تسهيل عملية  انضمام دول شرق و 

و  .كخطوة مسبقة لالنضمام الكامل إلى الحلف "الشراكة من أجل السالمبرنامج " إلىوسط أوروبا 

                                                           

 .52ص  المرجع نفسه-1
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حين بدأ تطبيق هذا البرنامج ظهر تراجع دور هذا المجلس حيث أصبح البرنامج الجديد الطريق 

 أطلسي"–"مجلس الشراكة األورو األساسي للعضوية و لهذا استبدل بمجلس جديد أطلق عليه 

 Partnership For Peace: برنامج الشراكة من أجل السالم - ب

       و من المؤسسات الوسطى ،جاء هذا البرنامج كخطوة مسبقة لالنضمام الكامل إلى الحلف

الكامل  يعتبر هذا البرنامج كخطوة مسبقة لالنضمام ا، و الشرقية التابعة لالتحاد السوفيتي سابق

إلى الحلف و من المؤسسات السياسية التي تم إدخالها إلى الهيكلة السياسية للناتو )إلى جانب 

مجلس التعاون األطلسي و برنامج الشراكة من أجل السالم(، نجد أيضا المجلس المشترك الدائم 

 .(1) "أوكرانيا"و ميثاق الناتو  "روسيا"للناتو 

 إلغاءأما على مستوى هيكل المؤسسة العسكرية قام الناتو في اثري انتهاء الحرب الباردة 

القيادة الرئيسية في منطقة القتال االنجليزي و دمجها بالقيادة الفرعية للتحالف شمال غرب أوروبا 

 1996ت عام التابعة للقيادة الرئيسية في أوروبا، و قام بإنشاء القوات المتعددة الجنسيات و المهما

أوروبا و هذه القوات يمكن أن تستخدم للرد أو مواجهة األزمات غرب و وضعها تحت قيادة اتحاد 

 . (2)التي تقع خارج أوروبا و منطقة األطلسي

 عضوية الحلف:-4

فيما يخص عضوية الحلف فلقد عرفت توسعا بعد انضمام العديد من دول شرق و وسط 

 أوروبا، انضمت على النحو التالي:
                                                           

 .88ص  مرجع سابق، عماد جاد،- 1
 .91، ص مرجع سابقنزار اسماعيل الحيالي، - 2
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 بولونيا، المجر، جمهورية الشك. :1999عام  -

 : استوانيا، ليتوانيا، بلغاريا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا2004عام  -

 .(1) : ألبانيا، كرواتيا2009عام  -

 اإلستراتيجية الجديدة للحلف بعد الحرب الباردة الثاني:المطلب 

 هما:ترتكز اإلستراتيجية األطلسية الجديدة على متغيرين أساسيين 

 the alliance’s المتغير األول: تبنى الحلف لما يعرف "المفهوم االستراتيجي الجديد " -1

new strategic concept 

و أمام بيئة أمنية دولية جديدة شرع حلف الناتو في عملية إصالح  مع نهاية الحرب الباردة

و كانت الواليات  ،واسعة تمكنه من مواجهة الوضع الجديد و الحقائق الجيواستراتيجية الجديدة

المتحدة األمريكية أول من بادر إلى طرح مسألة إصالح الحلف و إعادة تعريف مهامه بشكل 

جديدة، و تعتبر القمم  األطلسية الثالث ) قمة لندن، قمة روما يستجيب مع مقتضيات المرحلة ال

قمة واشنطن( محطات هامة و رئيسية في مسار حلف الناتو الجديد، حيث حددت المحاور الكبرى 

 إلستراتيجية الحلف الجديدة.

  6حول تحالف متجدد المعتمد في  "لندن"لقد كان إعالن  :1990قمة لندن جويلية 

وثيقة بعد الميثاق المؤسس، ينشرها الحلف منذ تأسيسه، هذه الوثيقة تتكون من  أهم 1990جويلية 

فقرة تعلن  التوجهات الكبرى الجديدة للحلف األطلسي و تتضمن جملة من اإلشارات االيجابية  23

                                                           

1 -Dominique David, l’alliance atlantique 1949-2009, revue politique étrangère, avril 2009, p731. 
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الموجهة إلى االتحاد السوفيتي سابقا، كان ال يزال قائما حينها و إلى جميع دول الشرق واضعة 

 .(1) للمواجهة شرق غرببذلك حدا 

الموجه  Message De Turunberry رسالة تيرنبريكامتداد مباشر ل " و جاء هذا اإلعالن

إلى دول  "،اسكتلندا"من قبل وزراء خارجية دول حلف الناتو المجتمعين في  1990جوان  08يوم 

 .(2) الشرق أعراض صداقة و تعاون لزيادة الثقة بين نظامين الحلفين )الناتو و وارسو(

أن  سيعرف تحوالت جديدة كتحديد و إعادة هيكلة قواته و أيضا تحديد  "لندن"و أعلنت قمة 

 مهامه الجديدة و بالتالي تبني إستراتيجية جديدة.

  تعتبر قمة روما البداية الحقيقة لمسار التحول حيث تبنت الدول  :1991قمة روما نوفمبر

"المفهوم االستراتيجي األعضاء في الحلف وثيقة باللغة األهمية بالنسبة لمستقبل الحلف و هي 

 " و الذي سيأتي الحديث عنه الحقا.الجديد للحلف

في إطار "مفهوم  إعالن روما بأن مواجهة تحديات ما بعد الحرب الباردة يجب أن تكون يقر

أخذ بعين االعتبار من جهة ليس فقط  Conception Elargie De Sécurité موسع لألمن"

العوامل العسكرية بل أيضا عوامل سياسية، اقتصادية، ايكولوجية و غيرها من العوامل المؤثرة في 

 .(3) األمن

                                                           

دار الوسام  :، الجزائر1، طأمن القارة األوروبية في السياسة الخارجية األمريكية بعد نهاية الحرب الباردةزهير بوعمامة، - 1
 .157، ص 2011العربي للنشر و التوزيع، 

 المرجع نفسه.- 2
 .259، ص مرجع سابقزهير بوعمامة، - 3
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  1999 أفريل  26و  23شنطن ما بين بوا: انعقدت القمة 1999قمة واشنطن أفريل    

   و ركزت هذه القمة على التحضير لمستقبل الناتو د ميالد الخمسين لحلف الناتو، و يصادف عي

و في هذه القمة جاء اإلعالن عن تحديد  ،التي سيلعبها في القرن الجديد و تحديد األدوار الجديدة 

 تهيئة لدخوله القرن الواحد و العشرين.المفهوم االستراتيجي الجديد لحلف الناتو بشكل 

 المفاهيم اإلستراتيجية للحلف األطلسي 

: قام الحلف األطلسي بمناقشة هذا المفهوم 1991المفهوم االستراتيجي الجديد لعام -

مع األعداد  coopérationبالتركيز على التعاون  1991االستراتيجي الجديد في قمة روما عام 

 .(1) السابقين  ال على المواجهة و االصطدام

و ما يترتب  غربا(،–يركز هذا المفهوم الجديد على مبدأ تحسين و توسيع األمن ألوروبا )شرقا 

و إعادة هيكلة قوات الحلف و إصالح  ،عنه من مراجعة الوجود العسكري في أوروبا و تقليل عدده

 .بنية القيادة

و يعتمد هذا المفهوم على أبعاد واسعة لألمن مع الحفاظ على الطبيعة  الدفاعية للحلف طبقا  

و القاضي بإقامة مقاييس جديدة لمناقشة  ،1975لقرار منظمة األمن و التعاون في أوروبا سنة 

قرت فأ، حقوق اإلنسان و تعزيز الثقة بين الشرق و الغرب بما يتالءم و البيئة األمنية الجديدة 

روما عقيدة عسكرية جديدة قائمة على استمرار الحلف في أداء دوره الدفاعي عن األمن الجماعي 

                                                           

1 -Jean Marie Guehemmo, l’oton après la guerre froide….une nouvelle jeunesse, reveu critique 

internationale, N°07, décembre 2000, p106. 
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و كذا الحفاظ على هيكل القوات الموحدة لالستمرار في مهمة الدفاع  ،ألعضائه و وحدتها

 .(1) الجماعي

تمت الموافقة على  1999في قمة واشنطن عام  :1999المفهوم االستراتيجي الجديد لعام -

ارية و هذا التجديد هو استمر  ،مفهوم استراتيجي مجدد يتالءم و معطيات البيئة األمنية الجديدة

ففي إطار المفهوم المجدد قرر أعضاء الناتو تحديد مهام  ،1991للمفهوم الذي سبقه عام 

 جديدة للحلف خاص بمرحلة القرن الواحد و العشرين.

" حفظ السالم و إدارة يعلن المفهوم االستراتيجي المجدد في واشنطن المهام الجديدة للحلف

" و هما المهمتان األكثر إلحاحا إلى طبيعة التحديات األمنية الجديدة دون أن يحدد األزمات

"خارج ، و هذا على التزام الحلف بالعملفيه المهام الجديدة تطبق المجال الجغرافي الذي

بناءا على أن ذلك يؤثر  ،أي خارج حدود الفضاء الجغرافي الخاص بمنطقة األطلسي( 2)المنطقة"

 حسب اعتقاده على أمن أعضاءه.

إلى  "أالسكا"في  "خارج المنطقة"يشمل  استخدام قوات حلف الشمال األطلسي في عمليات 

من أجل الدفاع عن أمن و قيم الديمقراطية دون أن يطلب بالضرورة إذن من األمم  "فالديفستوك"

 .المتحدة

                                                           

على ، 25/08/2013 : تاريخ االطالع، 2010، مجلة السياسة الدولية، أبريل التحوالت في حلف شمال األطلسيعماد جاد، - 1
  :رابط االلكترونيال

 www.siyarra.org.eg/org    
 .281، ص  مرجع سابقزهير بوعمامة، - 2

http://www.siyarra.org.eg/org
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و لكن مع ما يتوافق مع القانون الدولي و ميثاق األمم المتحدة و قرارات مجلس األمن إذا  

 .(1) كان األمن األوروبي األطلسي على  المحك

ي الجديد  فلقد حددها المفهوم االستراتيجو فيما يخص المخاطر التي تهدد مصالح الحلفاء 

 .، الهجرة البرية، الجريمة المنظمة، حدوث  خلل في التوازنات البيئية: في  اإلرهاب 1999لعام 

و مساهمة الحلف ، "البوسنة و كوسوفو"كما أكد على  الوقاية من النزاعات كذلك التي حدثت في 

التركيز على أهمية الشراكة و التعاون و الحوار مع األطلسي في فرض السالم و األمن الدوليين و 

 روسيا أو أوكرانيا و دول حوض المتوسط.

: بعد إدراك أعضاء حلف الناتو الستمرار التهديدات 2010المفهوم االستراتيجي الجديد -

  ناألكاديمييقاءات مع نخبة من و بعد سلسلة من الل ،التي تواجه مصالح أعضائه خارج أراضيه

"حلف شمال  الحلف، ثم صياغة تقرير حمل عنوانولين المدنيين و العسكريين داخل ؤ و المس

 ..... ضمان األمن و المشاركة الفعالة."2020األطلسي لعام 

 2020إلى أن الحلف سيواجه حتى  2010يشير المفهوم  االستراتيجي الجديد لعام 

المنظومات الشامل، طموحات ار أسلحة الدمار زيادة التهديدات كانتش تحديات كبيرة منها

التنافس على الموارد ، اإلرهابية، استمرار الصراعات اإلقليمية و الوطنية، العرقية و الدينية

 اإلستراتيجية على رأسها النفط، الهجرة الغير الشرعية، تدهور البيئة، ...الخ

يعتبر هذا المفهوم االستراتيجي لحلف الناتو أكثر وضوحا و تحديدا من سابقه بشأن التدخل 

األطلسي في األزمات و يشير هذا المفهوم االستراتيجي إلى أن الحلف يمتلك قدرات سياسية 
                                                           

1 -racio méndez alémon, Op-cit 
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قبل، أثناء أو بعد  نشوبها فالصراعات و االضطرابات سواء عسكرية نادرة تمكنه من إدارة أزمات 

اقعة خارج حدود الحلف من شأنه أن تمس باستقرار أعضائه )كقضية امن الطاقة مثال و التي الو 

و عليه يتعين على الحلف التدخل  ،(تقطاعالمخاطر و الهجمات و بالتالي لالنقد تكون عرضة  ل

ار ولة دون اندالع األزمات أو إدارتها في حالة وقوعها ثم إعادة االستقر لحيثما اقتضت الحاجة للحي

 .(1)عمارإليها و المساعدة في اإل

 المتغير الثاني: تبني حلف الناتو لبرامج و مبادرات جديدة -2

 هإن طرح البرنامج و المبادرات تدخل في إطار اإلستراتيجية األطلسية الجديدة تستهدف هذ

القوس الشرقية  ،arc d’instabilité قوسين من األزمات"البرامج و المبادرات منطقتين تعرف ب "

 و القوس الجنوبية.

تتمثل التحديات األمنية الخاصة بالقوس الشرقية في وجود القوات الروسية بمخزون كبير من 

إضافة إلى تفاعالت صراعية بين عدد كبير من الدول التي كانت تدور في   ،أسلحة الدمار الشامل

لشرقية( منطقة شرق أوروبا، دول من ضم هذه  القوس )القوس اتفلك االتحاد السوفيتي سابقا، و 

و تتمثل هذه القوس منطقة  "باكستان"، "أفغانستان"، "كإيران"أسيا الوسطى، كما تضم دوال إسالمية 

عدم استقرار لوجود كثير من الصراعات و النزاعات العرقية و الدينية و االجتماعية و  انتشار 

                                                           

   04/08/2016 :تاريخ االطالع، حلف الناتو من الشراكة الجديدة إلى التدخل في األزمات العربيةأشرف محمد كشك، - 1
 االلكتروني:رابط على ال

 www.digital.ahram.org/eg  
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دة إيران من شأنه إعاقة مهام الحلف في تحقيق أسلحة الدمار الشامل، و احتمال قيام تحالف بقيا

 .(1) الهيمنة العالمية

خاص بدول  1994عام  "برنامج الشراكة من أجل السالم"لقد طرح حلف شمال األطلسي 

و يعتبر هذا البرنامج بمثابة مدخل لتوسع الحلف  .شرق و وسط أوروبا لمواجهة التحديات الجديدة

نحو شرق و وسط أوروبا  و الهدف النهائي من هذا البرنامج االنضمام إلى حلف الناتو، ترتكز  

 مبادرة الشراكة من أجل السالم على مجموعة من المبادئ و هي:

االتحاد السوفيتي التحول الديمقراطي لدول وسط و شرق أوروبا التي كانت تدور في  فلك  -

 سابقا و مساعدتها على حل الخالفات بالطرق السلمية.

 احترام حقوق اإلنسان و منح الشعوب حق تقرير المصير. -

 و قد قرر الناتو مراحل التوسيع على النحو التالي:

  و فيها يتم انضمام بولندا، المجر  1999تنتهي عام  1997: تبدأ من عام األولىالمرحلة

 و تشيكا.

 :بلغاريا  ،و فيها يتم انضمام روما 2003تنتهي عام  1999تبدأ  من عام  المرحلة الثانية

 النمسا، سلوفاكيا، ألبانيا.

 فيها يتم انضمام دول البلطيق  2010. و تنتهي عام 200: تبدأ من عام المرحلة الثالثة

، من خالل (2)سابقا فيايوغسالالثالث: فيلندا، السويد، دول رابطة، الدول المستقلة، و جمهوريات  
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لبناء الترتيبات  وثيقة الشراكة تتضح اإلستراتيجية الجديدة للحلف في شرق أوروبا بأنها إعادة

األمنية لمواجهة أي تهديدات محتملة، كما أنها  طريقة فعالة للسيطرة و الهيمنة األمريكية على 

 أوروبا كيف ال و هي  فكرة أمريكية باألساس.

و إلى جانب  مبادرة الشراكة من أجل السالم مع دول شرق و وسط أوروبا قام حلف الناتو 

 الناتو و أوكرانيا الناتو.–بعقد اتفاق روسيا 

ل الدول العربية في شمال إفريقيا، أي الدول العربية الواقعة في حوض أما القوس الجنوبية تشم

      م استقرار و تهديد األمن األوروبي البحر األبيض المتوسط، و هي أيضا تمثل عنصر  عد

و األطلسي نظرا لمساعي بعض أقطارها المتالك أسلحة الدمار الشامل مثل ليبيا، و لتردي 

أوضاعها االقتصادية، السياسية و االجتماعية التي يمكن أن تقود إلى حروب أهلية داخلية تنشط 

من عمليات اإلرهاب الدولي و إحياء  من عمليات الهجرة الجماعية فيها إلى أوروبا أو تصعد

 .(1)النزاعات األصولية اإلسالمية

جنوب جديدة قائمة على الحوار مع دول  و لمواجهة هذه التهديدات انتهج الحلف إستراتيجية

المتوسط بغرض تحقيق أمن المناطق المجاورة ألوروبا إلى جانب تعزيز الثقة في حوض المتوسط 

 االستقرار في المنطقة.بتشجيع و دعم األمن و 

     سعى الحلف إلى إقامة حوار مع الدول المتوسطية كمبدأ التعزيز التعاون 1994في عام 

، المغرب، تونس، إسرائيل ثم انضمت رو الشراكة مع  المتوسط و بدأ هذا الحوار بمشاركة مص
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الحلف على مبدأ أكد  2004و في قمة اسطنبول  2000إليه األردن، موريتانيا ثم الجزائر عام 

و بل أكثر من ذلك رفع هذا الحوار إلى شراكة حقيقية و الجديد في قمة اسطنبول هو الحوار 

مع دول الشرق األوسط لتشمل منطقة الخليج العربي و الهدف  ""مبادرة اسطنبول للتعاونإطالق  

كافحة اإلرهاب منها دعم التعاون مع دول المنطقة لضمان عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل و م

 و عمليات التهريب و بمختلف أنواعها.

التي تعرضت لها الواليات المتحدة األمريكية نقطة  2001سبتمبر  11لقد كانت أحداث  

للتحول الكبرى في إستراتيجية حلف شمال األطلسي حيث مكنته من استقطاب العديد من دول 

و كشفت هذه األحداث عن تهديدات  ،القوس الجنوبية )دول جنوب المتوسط و الشرق األوسط(

و قد فرض ذلك على الحلف استحداث هياكل  ،خطيرة تتمثل في اإلرهاب و أسلحة الدمار الشامل

قادرة على التعامل مع هذه التهديدات و مثل ذلك قوة المساعدة األمنية الدولية )ايسان( التي 

ة إلى دول غير أعضاء مثل: دولة في ذلك الوقت( إضاف 26تشكلت من قوات كل  دول الحلف )

 .(1) 2003جورجيا، السويد، سويسرا، تولت قيادة العمليات العسكرية في أفغانستان منذ أغسطس 

لحلف الناتو، بمفهوم  تسعى الواليات المتحدة األمريكية إلى استبدال المفهوم االستراتيجي القديم

م في حالة االعتداء العسكري على مستحدث يقوم ليس فقط على مفهوم الردع، و الهجو استراتيجي 

 .(2) إحدى الدول األعضاء، ال بل تيأس على مفهوم الضربات الوقائية و االستباقية
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و هذا يشير بوضوح أن على حلف الناتو محاربة اإلرهاب وفقا للمفهوم األمريكي و لضربة 

اإلستراتيجية  الوقائية و االستباقية أهمية كبيرة خصوصا بعدما أصبحت مرتكزا من مرتكزات

 .2001سبتمبر  11األمريكية الشاملة بعد أحداث 

تعني الضربة الوقائية وفقا للمفهوم األمريكي محاولة ضرب المناطق التي تراها اإلدارة 

األمريكية أنها مناطق ينبع  منها اإلرهاب، و من ثم يتم نقل المعركة إلى هذه المناطق بدال من 

إحباط هجوم عدواني أو  :و تعني أيضا (1)األراضي األمريكيةتصل إلى السواحل و   انتظارها

         خطط و تدابير يرمي  )ينوي( الخصم )العدو( القيام بها، و تشن هذه الضربة بناء على الحدس

أما الضربة االستباقية تقوم على ،  Pantantrid Of Threat (2)و التخمين لتهديدات محتملة 

 الخصم الذي يستعد لهجوم فعلي.توجيه الضربة ضد قوات 

مباشرة بدأت الواليات المتحدة األمريكية حملة عالمية لمكافحة  2001سبتمبر  11بعد أحداث 

و باشرت عملياتها  ،اإلرهاب في إطار نظرية الرئيس بوش )االبن( المعروفة بالضربة الوقائية

تو تدخل آخر "خارج مجاله" ، و بذلك يسجل حلف النا2001العسكرية ضد أفغانستان في أكتوبر 

 في أفغانستان.

                                                           

 :تاريخ االطالع، 2001 سبتمبر 11بعد أحداث  الوقاية و االستباقية في االستراتيجية األمريكية الشاملةعلي بشار أغوان، - 1
 على الرابط االلكتروني: ، 07/08/2016

/www.ahewar.org/deba...   
 المرجع نفسه.- 2

http://www.ahewar.org/deba/
http://www.ahewar.org/deba/


(االستراتيجي المفهوم تطور) الباردة الحرب بعد و أثناء األطلسي الحلف       الثاني الفصل  

 

94 
 

فلقد اختلف الكثير من الباحثين حول تحديد هذه  2003و فيما يخص الحرب على العراق 

الن الحرب  ،استباقيةئية أكثر من ما هي الحرب وقائية أم استباقية، فالبعض يراها أنها وقا

 للهجوم. االستباقية قائمة على أساس أن الطرفين على أهبة االستعداد

 لدول الحلف اإلستراتيجية: التوجهات الثالثالمطلب 

        لقد عرفت العالقة بين دول حلف شمال األطلسي و منذ بداية هيمنة واضحة للشكوك 
 و المخاوف نتيجة للكثير من الخالفات المتعارضة و المتشائبة و اختالف في المواقف.

 الموقف األمريكي:-1

كان العنصر الحاسم في نظام أمن حلف األطلسي و أحد محددات وجوده األساسية  منذ البداية

هو الوضع المتميز للواليات المتحدة األمريكية و مكانتها في الساحة الدولية و رغبتها في تثبيت 

 .(1) وجودها العسكري و السياسي في قارة تعني الكثير لألمريكيين

قرار  إلىإن رغبة الواليات المتحدة األمريكية  بربط األمن األوروبي باألمن األمريكي دفعها 

قرر  1991بقاء الحلف و إعادة رسم دور جديد له في النظام العالمي الجديد و في  قمة روما 

رؤساء الحكومات و الدول األعضاء في الحلف عدم حله و ضرورة إبقائه مع إدخال تغييرات  

توجهاته و أساليب عمله و أهدافه، و لكن سرعان ما نشب الخالف بين الدول األعضاء على 

داخل  الناتو فيما يتعلق بدوره في منظومة األمن األوروبي ما بين مؤيد لضرورة استقالل أوروبا 

األمني و مؤيد لضرورة اإلبقاء على الحلف األطلنطي و الوجود األمريكي بصفة عامة في القارة 
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   و كانت الواليات المتحدة األمريكية أكثر األعضاء تحمس لتوسع الحلف نحو شرق .(1) وبيةاألور 

و لواشنطن أهداف وراء إصرارها  "الشراكة من أجل السالم"أوروبا فهي صاحبة مشروع  و وسط

على توسيع الحلف و منها  تكريس زعامتها و دورها القيادي في شؤون القارة األوروبية، و كذلك 

و كذلك كانت وراء  .حصر و احتواء روسيا و منعها من ممارستها أي دور عالي أو إقليمي

روبي لالنفراد بشؤون حوض التوجه األطلسي جنوبا نحو المتوسط و ذلك بهدف إعاقة السعي األو 

 البحر المتوسط.

جاء هذا التوجه الجديد للواليات المتحدة األمريكية نحو جنوب المتوسط بعد مالحظة االهتمام 

و لهذا سارعت الواليات  ،المتزايد لدول األوروبية المتوسطية )خاصة فرنسا( بمنطقة المتوسط

حلف الشمال األطلسي و هذا إلى  جانب  المتحدة بطرح مبادرة الحوار المتوسطي التي قادها

مبادرة اسطنبول للتعاون التي شملت دول الشرق األوسط و هي مشاريع للتعبير عن مصالح 

 الواليات المتحدة في المنطقة العربية كونها الحليف االستراتيجي لها.

احتواء و مما سبق يمكن القول أن سياسة الواليات المتحدة األمريكية داخل الحلف تستهدف 

 الدول األوروبية لكي ال يكون لها دور أمني مستقل عن السياسة األمنية للواليات المتحدة.

 الموقف البريطاني:-2

اثنان على أن مواقف بريطانيا في السياسة الدولية غالبا ما تكون تابعة للسياسة  ال يختلف

و مع نهاية الحرب الباردة و طرح الواليات المتحدة األمريكية قضية  .األمريكية أو مكملة لها

 دعمت  السعي  األمريكي ألسباب عدة: "لندن"استمرار الحلف و توسيعه نحو شرق أوروبا فان 
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استمرار النزعة  التقليدية المحافظة في العقلية السياسية البريطانية التي تجعلها تولي -

و مما  ،لسية مع الواليات المتحدة األمريكية أكثر من عالقاتها األوروبيةاهتماماتها لعالقاتها األط

يقوي هذه النزعة شكوكها الراهنة في قدره األوروبيين على بناء سياسة أمن دفاع مستقلة عن الناتو 

 و اإلدارة األمريكية.

تنظر إلى   الخبرة البريطانية التاريخية الطويلة على التعامل مع الشؤون األوروبية جعلتها-

قاعدة توازن القوى باعتبارها أفضل وسيلة لحماية مصالحها داخل أوروبا و خارجها من القوى 

و لهذا تعول على وجود الحلف في أوروبا و القوة األمريكية تعامل استراتيجي  ،األوروبية األخرى

 لحفظ التوازن بعد الحرب الباردة.

    عظمى ذات مصالح عالمية كالواليات المتحدة مازالت بريطانيا تنظر إلى نفسها على أنها-

 اتن لحماية هذه المصالح من تحدياماتيجية األمريكية العالمية خير ضو تعتبر ارتباطها اإلستر 

 .(1) بعض القوى و إن كانت أوروبية أو إقليمية

موقف الواليات المتحدة األمريكية الرافض للمسعى الفرنسي في تحويل عملية  "بريطانيا"تدعم -

توسيع الناتو بحيث تتخذ صيغة أطلسية جنوبية ألن ذلك  يساعد على تعاظم المصالح الفرنسية 

و فيما يخص المبادرات ، على حساب المصالح البريطانية و األمريكية في حوض المتوسط 

فبريطانيا  ،لذي يشمل دول حوض المتوسط و منطقة الخليج العربياألطلسية الموجهة للجنوب ا

تدعم الموقف األمريكي في ذلك فهي ترغب أن يكون أمن المتوسط و الخليج العربي تحت إشراف 

 اإلدارة األمريكية األطلسية.
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 الموقف الفرنسي:-3

طلسي و من أكبر تعتبر فرنسا من الدول األوروبية المتزعمة لالتجاه االستغاللي عن الحلف األ

هوية دفاعية أوروبية مشتركة، و ترجع جذور هذه النزعة إلى عهد بتشكيل نظام  الدول المنادية 

 1996الذي اتخذ قرار االنسحاب من الهيكل العسكري للحلف عام  "شارل ديغول"الرئيس السابق 

   زل عن حلف الناتوتؤكد على ضرورة امتالكها القوة النووية للدفاع عن نفسها بمع "فرنسا"فكانت

رحا ألي حرب مستقبلية مع و ترى أن وجود قوات نووية و تقليدية أمريكية في القارة سيجعلها مس

ت، كما أن هذا الوجود لم يردع موسكو من نشر قواتها  في وسط و شرق أوروبا، حاولت السوفي

يكون لهم دفاع مستقل  ورة أنفرنسا في إطار الحرب الباردة إقناع األوروبيين بهذا الموقف و ضر 

لالنسحاب من المنظومة ها القت ردود أفعال سلبية األمر الذي اضطرها أن إال ،الناتو داخل

و إخراج جميع القوات األطلسية من أراضيها، رغم أنها بقيت عضوا  1966العسكرية للحلف عام 

 .(1) في الهيكل السياسي له

فرصة  ستسمح لها بتحقيق سياستها الرامية إلى  الحرب الباردة خيل لفرنسا أن هنالكمع نهاية 

إقامة أمن و دفاع أوروبي مستقل عن الناتو خاصة أن هذا األخير فقد مبرر وجوده، إال أن 

و بالتالي أكدت أوروبا  ،الحرب التي اندلعت في يوغوسالفيا أكدت إخفاق األوروبيين في احتواءها

لة عن الناتو من المستحيالت بعد أن حسمت خاصة فرنسا أن إقامة سياسة أمن دفاعية مستق
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الحرب سياسيا و عسكريا من قبل الناتو، فيما يخص قضية توسيع الناتو نحو شرق و وسط أوروبا 

 بعد نهاية الحرب الباردة كانت باريس من أكثر المعارضين لهذا التوسع.

 تستند فرنسا في معارضتها لقرار التوسع إلى الحجج التالية:

 يوجد أي تهديدات حقيقية قادمة من دول شرق و وسط أوروبا و حتى روسيا نفسها.أنه ال -

إن الوضع االقتصادي ألوروبا الشرقية ال يسمح لها بالوفاء بكل التزامات و أعباء االنضمام -

 .(1) و التأكيد بأن فرنسا ليست مستعدة لتغطية هذا العجز ،إلى الحلف

في البناء األوروبي على حسابها  "ألمانيا"مكانة من ارتفاع و هذا إلى جانب التخوف -

السيما أن هنالك اتجاها رسميا أمريكا يعطي األولوية أللمانيا في الشؤون األوروبية و يعتبرها 

، و من جهة (2)الشريك االستراتيجي األول لواشنطن في قيادة الناتو و تقاسم األدوار و األعباء فيه

أخرى تسعى فرنسا إلى تحويل عملية توسيع الناتو بحيث تتخذ صيغة أطلسية جنوبية إذ ترى أن  

ترفض تهديدات األمن األوروبي تتركز في المنطقة الجنوبية، إال أن الواليات المتحدة األمريكية 

حوض البحر تعاظم المصالح الفرنسية على حساب مصالحها في  هذا الطرح ألن ذلك يساعد على

 األبيض المتوسط.

يرى البعض أن عودة فرنسا إلى المنظومة العسكرية للحلف مرتبطة بموقفها من عملية  -

استرجاع عضويتها في المنظومة العسكرية للناتو إال  1995توسيعه نحو الشرق، حيث قررت عام 

    لعامة الدوليةبدور فعال في الحلف و هي غير ممثلة في القيادة ا عطلضأن ذلك غير كاف لت
                                                           

 -105ص ص ، 1997، القاهرة، يوليو 129، عدد السياسة الدوليةمجلة فرنسا و توسيع الناتو، عمرو عبد الكريم سعداوي، - 1
108. 

 .65، ص  مرجع سابقنزار إسماعيل الحيالي، - 2
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و في  2007للحكم  "نيكوال ساركوزي"العامة للحلف األطلسي، لكن بمجيء الرئيس و األمانة 

"فرنسا الدفاع إطار الندوة التي نظمتها مؤسسة األبحاث اإلستراتيجية في العملية العسكرية بعنوان 

مارس  11"، أعلن العودة إلى القيادة العامة للحلف في 21 األوروبي و حلف األطلسي في القرن

 .(1) ، و الذي صادق عليه البرلمان باألغلبية2009

 الموقف األلماني:-4

تؤيد ألمانيا فكرة توسيع الحلف نحو شرق أوروبا، ألن هذا التوسيع  مصلحتها حيث تعتبر هذه 

االستقرار الذي من شأنه تهديد الوحدة المنطقة الحيوية بؤرة للتوترات و الحروب العرقية و عدم 

األلمانية و خلق مصاعب القتصادها، نجد برلين تلتزم بالصمت و عدم الوضوح في مواقفها إزاء 

    (2)المطامع الفرنسية لتحويل اهتمامات الناتو األمنية نحو الجنوب و تولي القيادة العسكرية فيه

 لفكرة التوسيع نحو الشرق. و ألن في هذا التحول مضار لصالحها و استبعاد

 

 

 

 

 

                                                           

 ، على الرابط االلكتروني:05/06/2016تاريخ االطالع: ، البرلمان الفرنسي يعطي الضوء األخضر للعودة الى الحلف- 1
www.france24.com/ar200090916command-nati-intro-bach-marches-sarkozy-France  

 .67، ص  مرجع سابقنزار اسماعيل الحيالي، - 2

http://www.france24.com/ar200090916
http://www.france24.com/ar200090916
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 خالصة الفصل الثاني:

 ملة من االستنتاجات يمكن تلخيصها في النقاط التالية:هناك ج

جاءت معاهدة حلف شمال األطلسي )الناتو( نتيجة اللقاء االستراتيجي األمريكي األوروبي  -

شرق  الللتعاون المشترك و الجماعي فيما بينها من أجل التصدي للمد الشيوعي السوفيتي القادم من 

 .1949أفريل  04و على اثر ذلك اإلعالن عن ميالد حلف شمال األطلسي يوم 

لف الناتو خالل  الحرب الباردة بمواجهة المد الشيوعي المتعاظم في تحددت إستراتيجية ح -

، و تبني الحلف استراتيجيات مختلفة و ذلك 1945أوروبا في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية 

حسب مقتضيات مواجهة الخطر الشيوعي و تطور األسلحة لدى حلف الناتو و الحلف المضاد 

يجيات التي تبناها: سياسة االحتواء، إستراتيجية االنتقام الشامل )حلف وارسو(، و من االسترات

... ، فاإلستراتيجية األطلسية خالل هذه المرحلة نظرية الحرب المحدودة، إستراتيجية اإلجابة المرنة

 بنت على العامل العسكري بالدرجة األولى.

لناتو في عملية إصالح مع نهاية الحرب الباردة و أمام بيئة أمنية دولية جديدة شرع حلف ا -

الحقائق الجيواستراتيجية الجديدة و كانت الواليات تمكنه من مواجهة الوضع الجديد و  واسعة

المتحدة األمريكية أول من بادر إلى طرح مسألة استمرار و إصالح الحلف و إعادة تعريف مهامه 

 بشكل يستجيب مع مقتضيات المرحلة الجديدة.

ية جديدة لعالم ما بعد الحرب الباردة و ذلك بطرح "المفاهيم تبني حلف الناتو إستراتيج -

( التي 2010، و الثالث عام 1999، و الثاني عام 1991اإلستراتيجية الجديدة" )األول عام 
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الكبرى الجديدة له كتحديد مهامه، و هيكلة قواته        حددت المحاور الكبرى للحلف و التوجهات

راتيجية الجديدة لحلف الناتو على التعاون و الشراكة و الحوار    و مستقبل الحلف و ترتكز اإلست

 و الوقاية من النزاعات و إدارة األزمات.

 

 

 



 

 

 

 

 أسباب األزمة الليبية : المبحث األول

 أسباب تاريخية و سياسية :األولالمطلب 

 األسباب االقتصادية : الثانيالمطلب 

 األسباب االجتماعيةالمطلب الثالث: 

 التدخل العسكري في ليبيااألسباب  : المبحث الثاني

 طبيعة تعامل نظام القذافي مع المتظاهرين : األولالمطلب 

 الدعم اإلقليمي و الدولي للتدخل في ليبيا : الثاني المطلب

 في ضوء مسؤولية الحماية 1973إصدار قرار رقم  المطلب الثالث:

 السيناريوهات المحتملة و رسم معالم مستقبل الدولة : المبحث  الثالث

 سيناريو قيام الحرب األهلية و تقسيم ليبيا :األولالمطلب 

 المرحلة االنتقالية و التدخلرار استم : الثانيالمطلب 

 سيناريو التحول الديمقراطي و قيام دولة القانون المطلب الثالث:
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نتناول من خالل هذا الفصل التدخل العسكري اإلنساني للحلف األطلسي في  ثورة ليبيا   

و ذلك من خالل العودة إلى الجذور التاريخية، أو األسباب الرئيسية لألزمة الليبية، مع تبيان 

الدوافع عية التي كانت بمثابة المحرك الرئيسي للتدخل الدولي بعض االمبررات الرئيسية أو الدف

في ليبيا ثم نشير في األخير إلى السيناريوهات المحتملة و رسم معالم  الحقيقة للتدخل العسكري

 لمستقبل الدولة بعد اإلعالن عن االستقالل.
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 المبحث األول:أسباب األزمة الليبية

بدأت خالل مظاهرات الشعب الليبية التي  األزمةأسباب  إلىنتطرق من خالل هذا المبحث 

 التدخل الحلف الناتو، فما إلىنزاع مسلح، مما أدى  إلى األزمةالليبي ضد نظام الحكم و تطور 

مختلفة عن تونس عندهم ثروات كانت  أناشتعال األزمة في ليبيا رغم  إلىهي األسباب التي أدت 

 و مصر؟

 

 

 

 

 خريطة الموقع الجغرافي لليبيا(: يمثل 02الشكل )

 ، مصدر الجزيرة على الرابط االلكتروني:2013المعطيات االقتصادية خاصة بعام 

/www.aljazeera.net/encyclopeda/countiries/2014/10/30    

دها مع عدة دول عربية و افريقية تعد ليبيا من الدول التي تقع شمال إفريقيا و تشترك حدو 

شماال، و تبلغ مساحتها  °18و  °33شرقا و دائرتي عرض   °9و  °25إذ تقع بين خطي طول 

، تحدها مياه البحر األبيض المتوسط شماال و يبلغ طول الشريط 2كم 1.760.000اإلجمالية 

كم، و تحدها النيجر و تشاد جنوبا و مصر و السودان و من الغرب تونس  1900لليبيا  الساحلي

ليبي فهي قائمة على فيما يبلغ عدد سكانها ستة ماليين نسمة،أما تركيبة المجتمع ال ،(1)و الجزائر

ظلة اجتماعية تتعايش تحتها جماعات مليست رابطة دم بل  و القبيلة في ليبياأساس القبيلة، 
                                                           

1-www.wikipedia.org/wiki/ليبيا// D8A7.D9.84.D8CD 

http://www.aljazeera.net/encyclopeda/countiries/2014/10/30/
http://www.aljazeera.net/encyclopeda/countiries/2014/10/30/
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فة توفر الحماية و األمان ألفرادها، و كذلك فرض العيش الكريم ألبنائها، فبإمكان أي من مختل

أفرادها أن ينظم لقبيلة ما، و له أن يصبح زعيما و حتى شيخا للقبيلة، إذ نجد في القبيلة الواحدة 

 الموجود  أو تركي، و هذا يدل على تنوع  األصول إفريقيأو عربي أو  أمزيغيمن هو أصله 

، و من أبرز القبائل، األشراف، الورفلة، القذاذفة، المقارحة، ترهونة، زناتة، داخل قبيلة واحدة

وارق،أوالد سليمان، العبيدات و البراعصة و العواقير و المساميرا قبائل التبو، قبائل أوالد تال

 .(1)علي

 سياسيةالتاريخية و السباب األ:األولالمطلب 

     مكانة و السيادةالتاريخيا كان هناك تنافس ضمني بين واليات شرق ليبيا و غربها على 

الشرقية و بخاصة  على حقبة حكم العقيد القذافي، يمكن القول أنه و إن كانت الواليات و اقتصر

في  1969أكثر المدن الليبية التي ساندت حركة االنقالب التي قادها القذافي عام  "بنغازي"

و غير  اإلسالميةمعقل للمعارضة  إلىسنواتها األولى ضد النظام الملكي فان تحول تلك المدن 

من  رابات و المحاوالت االنقالبية ضد نظام القذافي منذ السبعيناتطو مصدر لالض اإلسالمية

         ين و ما بعدها، قاد إلى مواجهات عنيفة بين الطرفين و موجة من هجرة الكفاءات القرن العشر 

اتجه معظمهم إلى  ،و المهنيين إلى الخارج قدرها البعض في الثمانينات بنحو ثالثين ألف مهاجر

ن أوروبا و هو ما رسخ حالة القطيعة بين القذافي و نظامه و تلك المدن في ظل فجوة عدم الثقة بي

الطرفين، و محدثا حلقة مفرغة عناصرها: اإلقصاء و القمع الذي يقود إلى االحتجاج و التمرد 

                                                           

   الرابط االلكتروني:، على 29/07/2016: تاريخ االطالع ،أبعاد تغيير النظام السياسي في ليبيا منى حسين عبيد،- 1
www.iasj.net/iasj?func=fultest8aid=64588 
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فيقود بدوره لمزيد من القمع و اإلقصاء، و على الصعيد السياسي، يمكن القول انه عبر عقود  

حكم القذافي تآكلت أسس شرعية النظام الليبي، و التي تمثلت في أربع ركائز أساسية أولها: 

ركيزة الثالثة: شرعية الكرامة و الهوية الو  ،الثورية القومية و ثانيها المساواة و العدالة االجتماعية

 .(1) الوطنية، و أخيرا القيمة الرمزية للقذافي كمناضل ضد االمبريالية الدولية

من المبادئ األساسية لثورته إال  افي البداية على إلغاء نظام القبيلة واحد كما اعتمد القذافي

قام بإنشاء لجان شعبية للقيادات االجتماعية  1994أنه بعد ربع قرن من الحكم و تحديدا في 

 احكام قوامها األساسي القيادات القبيلة، لكنه استعمل الخصومات الداخلية بين القبائل من أجل

  .(2) ""فرق تسودقبضته على السلطة و نهج سياسة 

عنصر القبيلة مكونا أساسيا للمجتمع في ليبيا، و عامال مهما في أركان نظام القذافي يعتبر 

 .(3) الذي يقوم على التحالفات القبيلية أكثر من التحالفات السياسية

الجيش حيث أصبحت قائمة على أساس قبلي و ليس على  ةقام القذافي بإضعاف مؤسس

تابعة له عن طريق  بميليشيات شعبية و كتائأساس وطني بل أكثر من ذلك أصبحت عبارة  عن 

الف أحدهم خقبيلته و عائلته، هذه األخيرة ال يمكن محاسبتها فهم دائما على حق و إن حدث و 

                                                           

"، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد و العلوم االدارية، 2011التدخل الدولي االنساني، دراسة حالة ليبيا "تيسير ابراهيم قديح، - 1
 .130، ص 2013جامعة األزهر، غزة، 

 ، على الرابط االلكتروني:2016 /28/07 :االطالع تاريخ ،على الصعيد الدولياألزمة الليبية و تداعياتها نور أوعلي، - 2
www.starmes.com/faspx?=33738381 

و العالقات ، كلية العلوم السياسية رسالة ماجيستر التدخل األجنبي و دوره في اسقاط نظام القذافي،عالء الدين زردومي،- 3
 .73ص  ،2013، الدولية، جامعة محمد خيضر، بسكرة
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الشديد ضد كافة صور  ، و مارس القذافي القمع(1)القانون فان الشرعية الثورية تقضي ببطالن ذلك

من القرن العشرين عبر   90و رموز المعارضة داخل و خارج البالد، و الذي بلغ قمته في 

بهدف الحفاظ على  عارضينالعقوبات الجسدية و الحبس، و النفي االجباري ضد اآلالف من الم

يف مع سلطته، مما أدى إلى انسداد في هيكل الدولة و من جهة أخرى عمل النظام على التك

و التي قادت إلى تخلي ،  2001سبتمبر  11متغيرات ما بعد الحرب الباردة و ما بعد أحداث 

حادثتي  ة لضحاياظليبيا  عما لديها أو مشروعات أسلحة دمار شامل و قبولها دفع تعويضات باه

 .(2)"لوكاربي و الطائرة الفرنسية"

من ما يمكن مالحظته هو أن ليبيا عاشت استبداد سياسي و نظام قمعي بكل ما تحمله الكلمة 

و  ،االجتماعي ستقرار و االنسجاماالحيث الحظنا كيف أن سياسات القذافي أثرت على معنى 

إذ صارت أرما واقعا  "سيف اإلسالم"إضافة إلى كل ذلك كانت هناك محاولة توريث الحكم البنه 

كباقي  "معمر"اطه في اللجان الشعبية و تحضيره داخليا و خارجيا ليصير وريث أبيه عبر انخر 

 األنظمة العربية.

 فان سياسة النظام كانت سبب لألزمة ، و انتشار االحتجاجات في ليبيا.

 : األسباب االقتصاديةالثانيالمطلب 

       من الدول العربية المهمة المصدرة للنفط و الغاز و تشكل الموجودات ةتعد ليبيا واحد

تقدر  إذو االحتياطات النفطية هدفا أساسيا للشركات النفطية الغربية األمريكية و األوروبية، 
                                                           

رسالة ماجيستر،  ،2011/2013دراسة حالة ليبيا  الدولة الفاشلة و إشكالية التدخل في المنطقة العربيةصادق حجال،  - 1
 .73ص ،  2014، 3جامحة الجزائر كلية الحقوق و العلوم السياسية،

 133، ص مرجع سابقتيسير ابراهيم قديح، - 2
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، هذه الشمال بحر االحتياجات الليبية من النفط بثالثين مليار برميل أي أكثر من احتياطي نفط

ستفيد منها المجتمع الليبي في بناء بنية  تحتية سليمة و نظام إقليمي فاعل بسبب الثورة لم ي

، الذي بقيت عائداته سرا من أسرار النظام  سيما ثورة النفطالاستئثار النظام السياسي الليبي بالثورة 

المفترض وائدها و استثماراتها و بما أن هذه الثورة من عالذي ال يمكن ألي جهة أن تعرف حجم 

 .(1) أن تسهم في فرض ازدهار المواطنين بالمقابل همشت قطاعات واسعة من المجتمع

فرغم الثراء النسبي مقارنة بشعوب عربية أخرى، فانه توجد حاالت تفاوت كبيرة في توزيع  

رت ، استأثة، فبدال من توزيع العادل لمليارات الدوالرات من العوائد النفطية على الشعب الليبيو الثر 

، يبدو أن الوصف الدقيق لهذه العقود األربعة التي (2)بها دائرة ضيقة تلتف حول القذافي و عائلته

هيمن عليها القذافي هو تبديد أرصدة الثورة و القوة في المجتمع الليبي،  بسبب الفساد المستفحل 

االتصال الذي عزز من دور اللجان الثورية و كثير من ضباط الجيش و الكتائب و مكاتب 

 2010و غيرها من  الدوائر التي تؤيد النظام ففي تقرير مؤشرات مذكرات الفساد لعام  الخارجي

 .(3) بلدا 178( من بين 146جاءت ليبيا بالمرتبة )

 و بدال من أن يجعل القذافي ،تنت عائلة القذافي و أتباعها على حساب تنمية البالدغلقد ا

و من خالل حكم الديمقراطية سليم ، من ليبيا، بمواردها النفطية الكبيرة و بعدد سكانها المحدود 

                                                           

 .133، ص مرجع سابقتيسسير ابراهيم قديح، - 1
 .75، ص  مرجع سابق صادق حجال، - 2
مجلة المستقبل العربي مركز الدراسات ، الوحدة العربية،  ،؟سقوط نظام القذافي...و لكنليبيا الى أين ؟ حسيب، خير الدين، - 3

 .2011 ،أيلول 34، السنة 391العدد 
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ير ثايجابيا في الدائرة اإلفريقية، أصبح النموذج الذي ي يؤثر دولة حديثة تكون نموذجا عربيا

 .(1) و يمثل واحد من أبشع األنظمة القمعية العربية  السخرية

رات ماغفي الداخل و الخارج و م وىات جدذ مشاريع غيرالقذافي ثورات البالد في بذر و 

الدمار الشامل و التي  األموال في بناء برامج أسلحة  التكاليف في الخارج، فضال عن تبديد باهظة

و الحرمان النسبي في مجاالت  في حين يعاني الكثيرون منهم الفقر .تنازل النظام عنهاسرعان ما 

على رغم من ثراء بلدهم، لقد كلفت العقوبات  يم و الصحة و المرافق العامة و البنية التحتية،التعل

الظروف  ليبيا المليارات من الدوالرات إلى جانب تدهور  على التي فرضها مجلس األمن

االجتماعية و االقتصادية لشرائح كبيرة من المواطنين الليبيين السيما من الدخل المحدود 

 .(2)للموظفين

م  2003و إن االنفتاح على الغرب و تدفق االستثمارات و الشركات األجنبية منذ عام 

ماليين الدوالرات، لم حتية و طموحات النظام التي قدرت تكلفتها بتللمشاركة في مشروعات البنية ال

 معة و الفساد، بل زاد من ثقل الوضع ما تزامن رو من تغيير في معادلة السلطة و الثيحمل كثير 

االنفتاح من حديث عن مشروعات لبيع الممتلكات العامة للقطاع الخاص، حمل معه مخاوف 

        تسارع وتيرة االنفتاحجتماعية المتوسط و الدنيا، بفعل كثيرة  للطبقات العمالية و الفئات اال

                                                           

تاريخ االطالع:  ، جامعة القاهرة،مساراته المحتملةقراءة في أسباب الصراع المسلح في ليبيا و د.محمد عاشور مهدي، - 1
  http://www.sig.gov.eg/newvn/34/9.htm على الرابط االلكتروني: ،05/06/2016
 .134، ص نفس المرجعابراهيم قديح،  رتيسسي- 2

http://www.sig.gov.eg/new
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 إلىظام مالحقته عبر الزيادة في الرواتب و األجور و تفشي الغالء على الرغم من  محاوالت الن

 .(1) أن ارتفاع األسعار و انتشار الفساد حال دون نجاح تلك الزيادات

كل هذه الظواهر االستبدادية في السياسة و االقتصاد على طبيعة القرار السياسي  انعكست

ي و انطالق االحتجاجات لغير صالح الشعب الليبي مما أدى إلى تصاعد الرأي ضد النظام الليب

 في ليبيا.

 : األسباب االجتماعيةالثالث المطلب

على عكس ما يرى البعض، تكشف مؤشرات تقارير التنمية البشرية لألمم المتحدة عن أن ليبيا 

تعتبر من الدول العربية التي أحرزت تقدما في دليل التنمية البشرية، فبعد أن كانت تحتل المرتبة 

( في 61المركز رقم ) إلىم، تقدمت  2000في التنمية البشرية سنة  العالمي ( على المستوى64)

 2010( في تقرير عام 52فالمركز )،  2009( في تقرير سنة 55، ثم المركز )2001تقرير سنة 

مع احتفاظها عبر السنوات الثالث األخيرة بالمركز األول على المستوى األفريقي في التنمية 

، إلى 1970سنة في عام  46رتفع العمر المتوقع عند الميالد للذكور من البشرية، فمن ناحية ا

سنة عن نفس الفترة و بلغ  80سنة إلى  48، و ارتفع عند اإلناث من 2001سنة في عام  77

 .(2) دوالر أمريكي 7290نحو  2007معدل نصيب الفرد من الدخل القومي عام 

                                                           

 .السابق مرجعأوعلي، رنو - 1
تاريخ االطالع:  ،دراسة مقارنة مع بعض الدول العربية مؤشرات التنمية البشرية في مصر:منى محمد الحسيني عمار، - 2
 ، على الرابط االلكتروني:05/06/2016

cps files.imanu.edu.sa/ar/documents. 
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 فأكثرسنة  15بلغت نسب من يعرف القراءة و الكتابة من البالغين  و على صعيد التعليمي

   في المراحل التعليمية المختلفة  ينالب الليبيطكما ارتفعت نسبة استيعاب ال، %88.31نحو  إلى

جامعة منتشرة في أنحاء البالد )مع مراعاة أن الخدمات التعليمية المقدمة بتلك  15و كذلك وجود 

 و على صعيد األمن االجتماعي تمتعت ليبيا ،ر من البنية التحتية المتوفرة بها(الجامعات أقل بكثي

ي و التأمين الصحي و كذا األمن علمبدرجة كبيرة من األمن االجتماعي، بفعل سياسات الدعم ال

الجنائي في ظل القبضة األمنية للنظام، و ذلك رغم تنامي معدالت الجريمة في العقدين اآلخرين، 

زاه البعض لتدفق المهاجرين األفارقة على ليبيا تمهيدا للهجرة إلى أوروبا أو لالستقرار و هو ما ع

 .(1) فيها

م،أشار صندوق النقد الدولي بالسلطات الليبية النجازاتها  2007في عام  و في تقرير نشر

النمو ( و %7.5في مجال التوزيع االقتصادي، مشيرا إلى النمو السريع في النشاط غير النفطي )

في المربع الثالث من هذا العام  %11إلى حوالي  2007( في عام %4.7القوي في إنتاج النفط )

و على الرغم  ،بسبب الزيادة في األجور العامة و  كنتاج لزيادة أسعار الواردات السيما األغذية

القذافي  من تلك المؤشرات فان الكثيرين من داخل ليبيا و خارجها يرون أنه منذ استيالء معمر

فقدت ليبيا فرصا عديدة لنهضة  ،1969على السلطة بانقالب عسكري ضد الملك إدريس عام 

            شعبها و تقدمه فالحكم الشخصي الذي اعتمد على عائلة القذافي و دائرة ضيقة من المقربين

                                                           

 االلكتروني : ، على الرابط 05/09/2016تاريخ االطالع:  ،ليبيا التحرر الثانيحمدي عبد الرحمن، - 1
 http :www.houaloubnan.com/news/29653 
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حرمان الجماهير العريضة من عوائد الثورة في بالدهم، بل استخدام تلك الثورة   إلىو األتباع،أدى 

 .(1) في شراء األنصار و ترويض أو قمعها

 من الحوادث التي توضح طبيعة حكم القذافي مجزرة سجن أبوا سليم في شهر يونيو

عن مقتل  قامت قوات األمن الليبي بإطالق  النار على السجناء، و هو ما أسفر ثحي ،1996

 .(2) سجين و لم تخضع هذه الحادثة ألي تحقيق فعال 1200نحو 

و وجهت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة و منظمة  العفو الدولية انتقادات شديدة 

للممارسات القمعية للنظام الليبي فقد أعربت األولى عن قلقها إزاء العدد الكبير المزعوم لحاالت 

 .(3) و حاالت اإلعدام خارج القضاء فردياالختفاء ال

م أنه ظلت حرية التعبير و حرية التجمع  2010و جاء في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 

تخضع لقيود مشددة و لم تظهر السلطات قدرا يذكر من التسامح إزاء  و تكوين الجمعيات

استمر احتجاز المعارضة و عوقب بعض منتقدي محل الحكومة في مجال حقوق اإلنسان و 

     ، كانت السلطات األمريكية قد أعادتهم  إلى ليبيا"تناموجوان"معتقلين سابقين في معتقل خليج  

و  قبض عن  بعض أهالي الضحايا الذين كانوا يسعون لمعرفة الحقيقة و لم يتضح مصير مئات 

و غيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارتكبت في  فرديمن حاالت االختفاء ال

                                                           

 .مرجع سابقمحمد عاشور مهدي،  - 1
المركز الفلسطيني، حقوق اإلنسان، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان،  بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا،تقرير - 2

 .2012 ،يناير ،مجموعة المساعدة القانونية الدولية

 .37، ص مرجع سابق عاشور مهدي،محمد - 3
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و ظل جهاز األمن الداخلي الذي  ،عقود السبعينات و الثمانينات و التسعينات من القرن العشرين

 .(1) و العقاب المسائلةعن  ىكان طالعا في هذه االنتهاكات، يمارس عمله و هو بمنأ

ازدياد شريحة الشباب العمرية و انفتاحهم على العالم وغرافي و التغيير الديم و ساهم

عام و كذلك يعيش  25الخارجي، فالشباب الليبي يشكل الغالبية من مجموع السكان تحت سن 

من الليبيين في المناطق الحضارية،أي المدن و البلدات، لم يكن الشباب مستعدا أن يقبل  80%

و التي تؤكد على قيم  إطارهابي عليها و نشأ في التناقضات بين الشعارات و السياسات التي تر 

االشتراكية و العدالة االجتماعية و ملكية الشعب و بين واقع يناقض ذلك تماما في ظل سياسات 

االنفتاح و الخصخصة التي هددت قطاعات كبيرة من هؤالء الشباب بل و هددت مصالح بعض 

مما جعلهم يعيشون أزمة  اه تلك السياسات،أنصار النظام، األمر الذي خلق شعور بعدم الرضا تج

والئهم  البتكار و تدني جانب اإلبداع فقلاقتصادية و نفسية و اجتماعية أدت إلى قمع روح ا

 .(2) للوطن

في ليبيا، و كذلك قادة االنتفاضة ي مثل الشباب الوقود األساسي الندالع حركة التمرد الثور 

     مثقفون و صحفيون و كتاب، فنجاح النموذج المصريو االحتجاج كانوا محامون و قضاة و 

ليبيا و حيث تشهد المنطقة العربية تفاعالت و تأثيرات  إلىو التونسي ساعد على انتقال النموذج 

                                                           

 االلكتروني :           ، على الرابط10/09/2016تاريخ االطالع:  ،منظمة العفو الدولية، 2010تقرير حالة  حقوق االنسان لسنة - 1
http://shop.amenesty.org/collections/amensty.international.report-arabic 

 .34ص ،المرجع السابقمحمد عشور مهدي، - 2
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المد االنتقالي في ليبيا في دولة معينة و الذي  إطارسياسية متبادلة عابرة للحدود بين دولها في 

 .(1) مد سياسي في دول أخرى يتم استيعاب جانب  منه بحالة

 التدخل العسكري في ليبيا دوافعالمبحث الثاني: 

عرف التدخل العسكري في ليبيا العديد من األسباب و الدوافع التي كانت بمثابة المحرك 

 الرئيسي للتدخل الدولي و من أبرزها ما يلي:

 : طبيعة تعامل نظام القذافي مع المتظاهريناألولالمطلب 

، أدى إلى أزمة 2011فيفري  17تعامل النظام الليبي مع االحتجاجات السلمية في إن طبيعة 

إنسانية حقيقية يتحملها نظام القذافي لوحده، فالمظاهرات التي كانت سلمية في بادئ األمر و التي  

تيجة انطلقت من بنغازي و المدن الشرقية المحرومة، كانت تطالب فقط بحقوقها المهضومة ن

منه طيلة أربع عقود، لكن هذه االحتجاجات السلمية لم تدم طويال الظلم الذي عانت للتهميش و 

حة نتيجة لطريقة تعامل نظام القذافي مع المحتجين أين لجأ إلى لحتى تحولت إلى انتفاضة مس

و على هذا األساس أصبحت أزمة إنسانية  ،(2)العنف من خالل استخدام األسلحة و القوة المفرطة

 القتلى الذين سقطوا و هذا ما سوف يكون عامال لتبرير التدخل العسكري في ليبيا. نتيجة لعدد

نساني لتبرير التدخل إفمن خالل ردة فعل القذافي على المحتجين أصبحنا أمام عامل 

أعلنت المفوضية  2011فيفري  22اإلنساني، حيث بعد أيام فقط من االنتفاضات الشعبية، 
                                                           

، السلسلة دراسات، المركز العربي لألبحاث دولة ما بعد االستعمار و التحوالت االجتماعية في ليبياحميدة علي عبد الطبق،  - 1
 ، على الرابط االلكتروني: 10/09/2016تاريخ االطالع:  ،2012،و الدراسات السياسات، الدوحة، مايو

  4ee85b6925-4c-boba-44d5-http://www.dohuinstitue.org/releas/855d9afece.2afd 

تحليلية(، مجلة  ، )رؤية سياسية و2011شباط  17التطورات السياسية في ليبيا على اثر ثورة حافظ عبد العظيم جبر، - 2
 .105، ص 2012، عام 38المستنصرية للدراسات العربية و الدولية، ع 

http://www.dohuinstitue.org/releas/855d9afece.2afd-44d5-boba-4c-4ee85b6925
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بأن الهجمات ضد الشعب الليبي، تمارس   "Navi Pillay ،نافي بيالي"السامية لحقوق اإلنسان 

 )1(على نطاق واسع و منهجي من قبل قوات النظام و قد ترقي إلى مستوى جرائم ضد اإلنسانية

بأنه  Navi Pillay بيالي نافيثم اإلعالن مجددا من قبل   ثالث أيام فقط بعد هذا اإلعالن،

طرف منظمات حقوق اإلنسان تؤكد بأن اآلالف قد قتلوا أو جرحوا هنالك ثالث تقارير مستقلة من 

 2011فيفري  26على يد قوات النظام الليبي، و انطالقا من هذه المعطيات قام مجلس األمن في 

ة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، و ذلك بعد القرار -بإحالة القضية إلى المحكم

 ما يلي: على مجلس األمن باإلجماع و قد نص القرار أيضا الذي اتخذه 1970رقم 

 .حضر األسلحة -

 تجميد أموال عائلة القذافي. -

 .حضر السفر على عائلة القذافي -

في بداية مارس أدى القصف الجوي للمدن المأهولة، بالسكان في شرق البالد من قبل قوات 

خل األجنبي، كل هذا كان سببا لتبرير النظام، أدى إلى دفع المجلس االنتقالي بالطلب رسميا للتد

التدخل األجنبي في ليبيا، لكن قد نتساءل و يحق لنا ذلك بأنه ما مدى صحة التقارير المتعلقة 

لو افترضنا بان هذه التقارير لها أهداف سياسية و غير  تهاكات حقوق اإلنسان، ال بأس حتىبان

لنظام ضد شعبه التي شاهدها العالم كله، ففي حقيقية، إال أنه ال يمكن تجاهل التهديدات من قبل ا

      ونقام سيف اإلسالم نجل القذافي بتهديد المحتجين بأن اآلالف سوف يموت 2011فيفري  20

                                                           

1 -human rights watch organization, civil sociéty : un general assembly should suspand libya’a un 

human rights council membership,in : http://www.hrw.org*print/news/2011/08/24/civil-sociéty un 

general-assembly-should-suspend- libya -s-un-human-right-council-mee (20/05/2014) 

http://www.hrw.org*print/news/2011/08/24/civil-sociéty
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، بعد يومين فقط ظهر القذافي على شاشات التلفزيون الرسمي أمام "و "أنهار من الدم سوف تتدفق

في أوكارها، هذا و وصف المنتفضين ب  أنصاره الذين دعاهم إلى الهجوم على المعارضة

بان التدخل العسكري األجنبي كان مبررا   انطالقا من  هذا نالحظ ،(1)الصراصير"" و ""الجرذان

من الناحية اإلنسانية و األخالقية كما يتضح لنا مما سبق مدى الظلم و االحتقار الممارس من 

 قبل نظام حكم القذافي ضد شعبه طيلة أربع عقود.

 في ليبيا العسكري : الدعم اإلقليمي و الدولي للتدخلالثانيالمطلب 

إن الدعم اإلقليمي و الدولي للتدخل األجنبي في ليبيا، لم يكن معزوال عن العامل اإلنساني 

ففي هذا اإلطار سوف نحاول التطرق إلى المواقف اإلقليمية و الدولية الداعمة للتدخل في ليبيا 

 مالحظته من خالل المواقف المتخذة إقليميا و دوليا و المتمثل في ما يلي:حيث هذا الدعم يمكن 

 المواقف اإلقليمية:-1

الحجر األساس في إضفاء الشرعية السياسية للتدخل العسكري في  لقد لعبت المواقف اإلقليمية

ليبيا، يمكن حصر هذه المواقف في جامعة الدول العربية، المجلس الخليجي و أخيرا االتحاد 

 إلفريقي.ا

لقد كان موقف جامعة الدول العربية ملتبسا و غامضا من  موقف جامعة الدول العربية: - أ

االنتفاضات التي عرفتها تونس، مصر، فقد جاء الموقف من ليبيا نقطة تحول مهمة، حيث 

تعاطفت الجامعة بايجابية واضحة مع األزمة الليبية منذ بدايتها، حيث اتخذت موقفا رسميا صريحا 

                                                           

1 -ramoin francis, international students, why intervention in libya was justified, in : http://www.e-

in.info/2012/01/25/why intervention-in libya-was-justified (29/08/2016) 
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 12األحداث في ليبيا ينحاز إلى الثوار ضد النظام القائم، ثم سرعان ما اتخذت قرارا في من 

كما قررت ، (1)بالموافقة على فرض خطر جوي على ليبيا من أجل حماية المدنيين 2011مارس 

الجامعة التعاون مع المجلس االنتقالي الذي دعا بدوره في مرحلة سابقة للتدخل العسكري و على 

األساس كان هذا القرار بمثابة الشرعية التي أضفتها جامعة الدول العربية على التدخل هذا 

 .(2)األجنبي في ليبيا

التدخل يمثل نالحظ  بأن طلب الجامعة العربية للتدخل األجنبي كان فعال غير مسبوق، 

بحت الدول بالنسبة للدول العربية امبريالية و استعمار في ثوب جديد و مؤامرات إسرائيلية، أص

 .العربية اآلن بنفسها تطلب التدخل األجنبي

ما يجب التنبيه إليه هو أن كثير من الدول العربية التي مررت القرار الرامي للتدخل في ليبيا 

 .(3)كانت دائما في خالفات مع القذافي لذا القضية كانت سياسية أكثر منها إنسانية

التعاون الخليجي على نهج الجامعة  سار موقف مجلس موقف مجلس التعاون الخليجي: - ب

العربية، حيث من بين الخطوات التي اتخذها كانت في مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على  

و في هذا الصدد جاءت  ،حماية الشعب الليبي المتعرض إلبادة شاملة على يد قوات النظام

ي لفرض منطقة حظر لمجلس األمن الدول 07/03/2011دعوات وزراء خارجية دول المجلس في 

للطيران  فوق ليبيا لحماية الليبيين من القصف الجوي لكتائب القذافي، كما كانت دول المجلس 

التعاون الخليجي هي من فرضت نفسها دبلوماسيا على أعضاء الجامعة العربية إلصدار قرار 
                                                           

 .7360جامعة الدول العربية، ملحق قرار رقم - 1
 .45، ص 2009، أفريل، 196، ملف األهرام االستراتيجي، ع األزمة الليبية من االحتجاج السلمي إلى التدخل األجنبيزياد عقل، - 2

 .84ص  ،مرجع السابق،2014حجال، صادق - 3
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ا قامت ، كم7360فرض حصر جوي و هو ما تجسد فعال كما الحظنا سابقا من خالل قرار رقم 

مارس التي كانت أول دولة تعترف به، و لم  28قطر باالعتراف بالمجلس االنتقالي الليبي في 

ها إلى الجانب العسكري أين تكتفي دول مجلس التعاون الخليجي بالخطوات السياسية بل تعدت

 .(1) في العملية العسكرية الذي قادها الحلف األطلسي ضد النظام الليبي شاركت

موقف االتحاد اإلفريقي منذ بداية االنتفاضة متحفظا   لقد كان االتحاد اإلفريقي:موقف -ج 

ففي بداية  ،من ذلك امتنع االتحاد اإلفريقي خل عسكري خارجي في ليبيا بل أكثرو رافضا ألي تد

اجتماعاته الرسمية في األزمة حتى عن توجيه أي إدانة مباشرة للقذافي كما لم يعلق مشاركة ليبيا 

اتخذ مجلس السلم و األمن اإلفريقي موقفا يرفض التدخل العسكري الدولي  23/02/2011 ففي

، ما يجدر اإلشارة هو أن االتحاد اإلفريقي لم يصدر أي بيان يدين فيه معمر القذافي (2)في ليبيا

بارتكابه جرائم في حق شعبه، فمن خالل بنود الحل السياسي الذي قدمه االتحاد طالب فيه بوقف 

عمال العدائية ضد الشعب الليبي دون ذكر الجهة المسؤولة عن تلك األعمال كما طالب أيضا األ

، لكن نعتقد بأن البند األخير واقعي (3)بتطبيق إصالحات سياسية، تلبي مطالب الشعب السياسي

 بالنظر للظروف التي كانت آنذاك في ليبيا، رغم رفض االتحاد اإلفريقي للتدخل العسكري في ليبيا

عنف ضد  إال أنه بمجرد اعترافه من خالل مختلف البيانات الصادرة عنه بأنه هنالك أعمال
                                                           

، على 29/08/2016 تاريخ االطالع: ،، الدوافع و األدواردول مجلس التعاون و الثورة الليبيةمركز الجزيرة  للدراسات، - 1
 الرابط االلكتروني:

 http://studies.aljazeera.net/reports/2011/201172105812625389.htm) 

 االلكتروني :                   ، على الرابط15/09/2016تاريخ االطالع:  ، فيالموقف االفريقي و االنتفاضات الليبيةأميرة محمد عبد الحليم، - 2
http://www.alamatonline.net/13.php?id=1084(29/08/2016)   

           االلكتروني:  ، على الرابط05/06/2016تاريخ االطالع:  ، فيالبروتوكوالت و المصالح: االتحاد االفريقي والثورة الليبيةزياد عقل، - 3
http://ocpss?report id=42 ahram.org.eg/prychsrep.aspx,   

http://studies.aljazeera.net/reports/2011/201172105812625389.htm
http://ocpss/
http://ocpss/
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و لو نسبيا إلضفاء نوع من الشرعية على التدخل األجنبي، كنا أنه يجب  الشعب الليبي، كان كافيا

  ة حضر جوي في ليبياطقلصالح قرار فرض من تاإلشارة إلى أنه هنالك ثالث دول افريقية صوت

تجدر اإلشارة إلى أن الجزائر تعتبر من الدول  ،"جنوب إفريقيا"و  "الغابون" ،"نيجيريا" هيو 

هذا التدخل لعسكري في ليبيا بحجة أن المركزية في االتحاد اإلفريقي و التي رفضت تماما التدخل ا

 .(1) قد تتكون له تداعيات على أمن المنطقة في الساحل و المغرب العربي

 الدولية:المواقف -2

لي في لعبت الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد األوروبي دورا كبيرا في عملية التدخل الدو 

بعدة عوامل مصلحية تحركه نحو ليبيا المنطقة المستهدفة بالتدخل من ليبيا، و الذي كان مدفوعا 

 ف هذه األطراف.أبرزها، العوامل السياسية و االقتصادية و سنقوم بعرض و تحليل دوافع و مواق

 الموقف األمريكي: - أ

العادة نالحظ أن الواليات المتحدة األمريكية لم تتحرك و لم تتخذ موقفا حاسما من  على عكس

كتفت بالتنديد باألعمال الوحشية المرتكبة من نظام  معمر القذافي إاألزمة الليبية في البداية حيث 

من المحللين في الواليات المتحدة األمريكية ضد الشعب الليبي، و لكن رغم ذلك إال أن الكثير 

دعمها للتدخل العسكري في ليبيا ضح داخل اإلدارة األمريكية بشأن أكدوا بأنه كان هنالك خالف وا

 Joshجوش روجين )في هذا السياق يمكن االستشهاد بالمقال الذي طرحه و ، (2)من دعمه

Rogin  ، ) تجاه  أوباما بعنوان: كيف تحول 2011مارس  18في  فورين بوليسفي مجلة

                                                           

 .85، ص مرجع سابقصادق حجال،  1

 .85، ص مرجع سابقصادق حجال، - 2
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، حيث يرى بأنه How Obama Turned On Adime Toward War  ؟الحرب بشكل مفاجئ

مطروحا بالرغم من ذلك و خالل ليس اإلجماع المحيط بواشنطن هو أن العمل العسكري ضد ليبيا 

و بنجاح الستصدار تفويض  األيام الماضية غير البيت األبيض موقفه على نحو تام في دفع

" بارك لقد اتخذ القرار األساسي الرئيس ،بتدخل عسكري ضد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي

       2011مارس  15نفسه خالل اجتماع رفيع المستوى بالبيت األبيض مساء الثالثاء  أوباما"

و قد اصطف  ،مهاجمة ليبياو خالل هذا االجتماع قدم المسؤولون الحجج المؤيدة و المعارضة ل

، هكذا و بعد الغموض قامت سفيرة (1)في النهاية إلى جانب دعاة التدخل العسكري في ليبيا أوباما

الواليات المتحدة األمريكية في مجلس األمن بالدفاع عن قرار التدخل من خالل التأكيد بأنه هنالك 

 الحاجة الستخدام القوة في ليبيا لوقف معانات الليبيين.

 الموقف األوروبي: - ب

يمكن حصر الدول األوروبية المدعمة و المتحمسة للتدخل العسكري في ثالث دول لعبت  

و هي ايطاليا أكبر مستورد للنفط الليبي و المستعمر ، الدور المحوري في استصدار قرار التدخل 

و فرنسا صاحبة التاريخ البشع في إفريقيا باستعمارها، باإلضافة إلى بريطانيا التي  ،التقليدي لليبيا

أن الدول  إلىيجب التنبيه اليات المتحدة األمريكية، اعتدنا أن تأخذ نفس االتجاه التي تشكله الو 

دائما و هنا يطرح السؤال نفسه لماذا المستعمر التقليدي  ."فرنسا"و  "ايطاليا"المحورية هنا تبقى 

                                                           

1 - josh rogin, how obama turned on a toword war ? in: http://thecable 

foreignpalicy.com/posts/2011/03/18/how-obama-turned-on-a-dime-toward-war 29/08/2016. 

http://thecable/
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هذا تأكيد على أنه اخل الدول المستعمرة سابقا؟ أليس يكون حاضرا بقوة في حالة حدوث أزمة د

 (1)الكثير من الدول ما زالت تابعة سياسيا للمستعمر التقليدي؟

 في ضوء مسؤولية الحماية 1973: إصدار قرار رقم الثالثالمطلب 

األمن قرار يجيز التدخل العسكري بعد شهر فقط من بداية األزمة الليبية أصدر مجلس 

صرف تلحماية الشعب الليبي بدعم إقليمي كبير و هو األمر ما شكل االستثناء، حيث ألول مرة ي

 ة و بذلك اإلجماع حول قضية حقوق اإلنسان.يرعشمجلس األمن بتلك ال

اعتبر مجلس األمن أن الوضع في ليبيا  2011مارس  17الصادر في  1973فالقرار  

 :(2) ألمن و السلم الدوليين و بموجب الفصل السابع أمر بما يلييهدد ا

              التام للعنف و لجميع الهجمات على المدنيينبوقف إطالق النار و اإلنهاء -

هو أول قرار  1973و على هذا األساس نالحظ أن القرار رقم  ،و االعتداءات المرتكبة في حقهم

يتم في إطار مسؤولية الحماية و بما أننا أمام مبدأ مسؤولية الحماية فان ما عزز التدخل العسكري 

في ليبيا هو استمرار االنتهاكات الجسمية في حق الشعب الليبي كما الحظنا سابقا و عدم امتثال 

 10بعد تصويت  1973عمال بقرار ، و على هذا األساس تم اإل1970قم النظام الليبي للقرار ر 

 دول. 5دول لصالح القرار و امتناع 

                                                           

 .86، ص مرجع سابقصادق حجال، - 1
تاريخ االطالع:  ،التدخل األمني لحماية حقوق ما بين الشرعية الدولية و األبعاد الشرعية الدولية و األبعاد السياسية - 2
 ، على الرابط االلكتروني:05/06/2016

 elaued.az/fr/stosh/droit/pdf/hiba.pdf: www.unit 
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أذن للدول األعضاء التي أحظرت األمين العام أن نتصرف على الصعيد الوطني أو عن -

مع طريق المنظمات أو ترتيبات إقليمية و بالتعاون مع األمين العام، بإيجاد التدابير الالزمة، 

 .(1) استبعاد أي قوة احتالل أجنبية أيا كان شكلها على أي جزء لألراضي الليبية

حلف الشمال األطلسي في تطبيق قرار فرض منطقة حظر جوي و ذلك من خالل   شرع

الغازات التي شنها على القواعد الجوية و المنشآت الحيوية و قصف القوات البرية لمعمر القذافي 

   و هو ما أدى في نهاية المطاف إلى ترجيح كفة القوات المعارضة التي استطاعت التقدم غربا 

نهاية  المطاف إلى سيطرة القوات المعارضة المسلحة على طرابلس بالكامل في و هو ما أدى في 

" في "األوديس، و انتهت عملية الحلف شمال األطلسي التي أطلق عليها فجرا 22/08/2011

 .(2) 20/10/2011، و هذا بعد قتل القذافي بعد أسره في 31/10/2011

نظام القذافي الذي كان المسؤول األول في  نعم انتهت عملية التدخل العسكري في ليبيا و سقط

جلب و لكن أيضا في إضفاء الشرعية على التدخل األجنبي في بلده ليس فقط أثناء األزمة و إنما 

سنة من الطغيان و الفساد و غياب العدالة، و هو ما أنتج في نهاية المطاف  40يتحمل مسؤولية  

 .(3) لة الغربية مرغمادولة فاشلة بكل المقاييس شعبها يستنجد بالدو 

 

 
                                                           

 : ، على الرابط االلكتروني05/06/2016تاريخ االطالع: الدولة الفاشلة و إشكالية التدخل اإلنساني في المنطقة العربية، - 1
x-dras-alybi-almmtp-fi-alnsami-altasel-uskali-alfashl-az.com/threads/adul-www.politics-hat 

2016.2976/ 

 .87، ص مرجع السابقصادق حجال، - 2
 .88نفس المرجع السابق، ص - 3

http://www.politics-az.com/threads/adul-alfashl-uskali-altasel-alnsami-fi-almmtp-alybi-dras-x
http://www.politics-az.com/threads/adul-alfashl-uskali-altasel-alnsami-fi-almmtp-alybi-dras-x
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 المبحث الثالث: السيناريوهات المحتملة و رسم معالم مستقبل الدولة

إن مستقبل الدولة الليبية بات غامضا إلى حد كبير باإلضافة إلى المصير المجهول لشكل 
السيناريوهات الدولة ما بعد القذافي، و يخلق العديد من السيناريوهات التنبؤية و من بين أبرز هذه 

 نذكر:
 : سيناريو قيام الحرب األهلية و تقسيم ليبيااألولالمطلب 

المحتمل حدوثها في ليبيا بعد  يعد سيناريو الحرب األهلية و التقسيم من أبرز السيناريوهات

ناخ االجتماعي سقوط نظام القذافي بقتله، و ذلك لتوفر الم إلىاألزمة و التدخل األجنبي الذي أدى 

جحة لسيناريو عسكري على األرضية الجغرافية الليبية و من بين أهم العوامل المر اسي و الو السي

 الحرب  األهلية و التقسيم في ليبيا نجد:

  بروز الميليشيات، و المجموعات المسلحة في المشهد الليبي، و وقوفها خلف عدد من

صادية، بدأت األزمة الليبية تتجه ، و تمكنها من السيطرة على بعض الموارد االقتالقرارات السياسية

نحو االحتراب الداخلي، بعد أن اتخذ كل فريق سياسي أو قبلي أو جهوي، المجموعات المسلحة 

و هكذا فان استمرار تصاعد األوضاع في ليبيا و انسداد أفق الحل السياسي يقود ليبيا  .ظهيرا له

م المتطرف في محاوالت فرض إلى حرب أهلية شاملة، خاصة إذا ما استمرت جماعات اإلسال

هيمنتها على بعض المدن الرئيسية و بسط نفوذها بقوة السالح على الشعب و الدولة الليبية، و في 

غضون ذلك يتزايد القلق من أن تنقسم ليبيا تحت وقع االقتتال بين الميليشيات اإلسالمية و القبائل 

 .(1) و تفتت الوضع األمني

                                                           

  ، على الرابط االلكتروني:05/06/2016تاريخ االطالع: ، واقع ليبيا و سيناريوهات المستقبلعبد اهلل تركماني، - 1
http://ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=484050 
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  إقليميو المتمثلة في  إقليميةفي الماضي قيام  ثنائية  الذي أتاحالواقع الجغرافي لليبيا 

في الجنوب أحيانا، و الذي أساسه نشأت ليبيا الحديثة  "فزان إقليم"مع بروز  ،"برقة  و طرابلس"

قد يجعل ليبيا أمام احتمال قوي  .بعد االستقالل كدولة اتحادية فيدرالية، قبل التودد في دولة مركزية

ظل تواصل القوى السياسية الجغرافية، ففي  لالنقسام السياسي، أو لقيام دولة هشة تتعدد فيها مراكز

وجود ضربة حاسمة لصالح أي من األطراف، يمكن تصور أن ينفرط عقد الوحدة  القتال دون

ن المعاناة  و الخسائر في األرواح الليبية إلى دولتين أو ثالث، و ستكون النتيجة من المزيد م

حيث ستسعى القبائل من كال الجانبين إلى االنتقام لنفسها من أعدائها، و هو ما يهدد بتكرار 

و لتجنب هذا التصور الخطير يجب على كل األطراف  .نموذج العراق أو الصومال أو أفغانستان

على إعادة بناء الدولة، مع ضرورة أن الليبية االتفاق على شكل العملية السياسية، و العمل معا 

على ذلك و على األخص من قبل مصر، حيث  تكون هناك مساعدة من قبل الدول العربية لليبيا

يجب أن  تبادر القيادة المصرية القديمة بالعمل على ترتيب األوضاع داخل ليبيا، و ذلك من 

 .(1) خالل جمع شمل الليبيين و التوسط فيما بينهم

 استمرار المرحلة االنتقالية و التدخل.سيناريو : الثانيالمطلب 

في ليبيا تعدى الخالف الذي يقع بين النظام الحاكم و المعارضة السياسية، في  ما حدث 

 تهنزاع مسلح ثم تدخال دوليا أسفر في نهاي إلىالمناطق التي شهدت أزمات سياسية و تطورت 

                                                           

 :، على الرابط االلكتروني05/06/2016تاريخ االطالع: ، الدولة في ليبيا في ظل تنامي خريطة الجماعات المسلحة مستقبل غامض،- 1
http://www.acrseg.org/6890 
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االنتقالية مدة زمنية كبيرة و استمرار التدخل  النظام، ما يجعل سيناريو استمرار المرحلة إسقاط

 الدولي في الشؤون الداخلية الليبية من السيناريوهات المحتمل حدوثها و ذلك لعدة أسباب منها:

  انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، و ضعف مؤسساتها و انعدام األمن العام، و هذا يؤدي

، و كذلك أيضا "فالدمير بوتين"ما يسمى باالستبداد العادل كما حدث في روسيا في ظل حكم  إلى

يتخلل ذلك تزوير االنتخابات، انحراف التمثيل الشعبي، عدم احترام حقوق اإلنسان و قيود على 

 (1)ات المدنية و العامة.ير حال

  النطاق السابق، و من أهم بروز الجهوية و القبلية، و هذا يظهر بشكل واضح منذ سقوك

مظهرها ارتفاع أصوات المتحدثين باسم مناطقهم و قبائلهم، و التنافس بينهم فيما يتعلق بدور كل 

التصادم و المواجهات المسلحة بين  إلىة في الثورة، ما يجعل هذا الوضع قد يتطور يلمنطقة أو قب

للمقترحات الحكومية و النظام  يد(العديد من المناطق على خلفية مواقف كل منها ) رافض أو مؤ 

       ما يجعل الخروج بقرارات توافقية يتطلب فترة زمنية  كبيرة و ذلك ألخذ رأي جميع األطراف

 و موافقتها.

  التحرك األوروبي المكثف بحجة التصدي للهجرة غير الشرعية و وضع حد لهذا التدفق

إرهابيين عبر هذا البلد، فضال عن توفير م تسرب دععلى األراضي الليبية نفسها، و العمل على 

و نرى مالمحه من احتمال تشكيل  .األوروبية الشروط األمنية لتدفق النفط الليبي إلى األسواق

فقط لشن عملية عسكرية واسعة، ترتكز على القوائم الجوية  يأور ومتوسط -عربي إقليميتحالف 

                                                           

 .09، ص مرجع سابق خير الدين حسيب،- 1
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و تأييد من مجلس األمن أبموجب قرار  تنظيم داعش، و أن يكون عملها مدعوما بغطاء دولي ضد

 .(1) الدولي

 سيناريو التحول الديمقراطي و قيام دولة القانون. :الثالثالمطلب 

ن مسارها السلمي، و أصبحت صراع مسلح بين عانحرفت  رغم أن االنتفاضات الليبية  

جوي على حظر الدولي لحل األزمة من خالل فرض  طرفين و اعتمدت بشكل كبير على التدخل

الطيران الليبي، الذي انتهى بقتل معمر القذافي، إال أن سيناريو قيام دولة القانون و المؤسسات في 

 :ليبيا يعتبر من السيناريوهات المحتملة ليبيا، إذا ما توفرت االعتبارات التالية

  و يكون ذلك من خالل عمل الحكومة الحالية على دعم نظام التعددية الحزبية و إجراء

انتخابات حرة و نزيهة تشارك فيها كل القوى السياسية على قدم المساواة، و هو ما يقود إلى 

 .(2) حكومة ديمقراطية و استقرار داخلي

 المدني في ليبيا و الذي يطالب ببناء جيش وطني و مؤسسات أمنية  دعم الحراك الشعبي

شرعية و إزالة مظاهر التسلح في الشوارع و التأكيد على ضرورة اإلسراع بوضع دستور جديد    

حيث أن إصرار الحراك الشعبي المدني و تمسكه بالخيار المدني     .و بناء مؤسسات ديمقراطية

وج البالد من المأزق و فتح المجال لنجاح عملية االنتقال و الديمقراطي يشكل أفقا لخر 

 .(3)الديمقراطي

                                                           

 .10ص  ،المرجع نفسه- 1
 .121، ص 2011، نوفمبر، 393، مجلة المستقبل العربي، العدد مشكالت ما بعد سقوط نظام القذافيعبد االله بلفريز، - 2
 .12ص  ،المرجع نفسه- 3
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  اختيار حكومة انتقالية و مجلس خاص للترتيب لالنتخابات، و هذا يعتبر من الشروط

األساسية للوصول إلى نتيجة هي قيام انتخابات تخرج ليبيا من المرحلة االنتقالية، و ذلك يكون 

يكون محددة بفترة زمنية معينة و ذلك لكي تكون هذه العملية  حسب شروط و معايير خاصة و

و من الشروط الواجب توفرها في هذه الحكومة أن تكون تشمل أشخاص لهم  قانونية و منظمة،

كفاءة و مصداقية و لهم الخبرة الالزمة في التسيير و التدبير و هم الذين يقومون بتسيير البالد   

ضيرية لالنتخابات و خاصة انتخاب مجلس النواب الذي يعتبر أهم و اختيار أعضاء اللجنة التح

 .(1) المؤسسات في النظم الديمقراطية

  وضع و صياغة دستور، فالدستور هو النقطة الجوهرية التي من خاللها يقوم تنظيم الشؤون

 الدستور من أهم المراحل و الخطوات التي من خاللها السياسية و القانونية، و تعتبر صياغة

يتحقق سيناريو قيام دولة ديمقراطية في ليبيا أو فشلها، و ذلك ألن الدستور هو المحدد و المنظم 

لألطر المؤسساتية داخل الدولة، و من خالله يمكن جمع االقتراحات التي تجعل التيارات الداخلية 

ل جميع القبائل في الدولة مثقفة إلى حد كبير على نظرة واقعية للحياة التشاركية، مما يسمح بتمثي

 .(2) و األقليات و يخلق حلقة أكبر للحوار و بعيد عن استخدام األسلحة

 

 

 
                                                           

 ، على الرابط االلكتروني:05/06/2016تاريخ االطالع: ، ليبيا ما بعد القذافي التحديات و السيناريوهاتالنوري الصل، - 1
http://www.turess.com/alchourouk/504958  

 .المرجع نفسه- 2
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 الثالث: خالصة الفصل

    من خالل دراستنا و استعراضنا لألسباب و الدوافع التي أدت إلى التدخل الدولي في ليبيا 

و األطراف و المراحل التي مر بها هذا التدخل و النتائج التي خلفها، و محاولتنا وضع 

        ، و من بين أبرز هذه األسبابسيناريوهات و توقعات مرحلة ما بعد سقوط النظام في ليبيا

و الخلفيات العدائية بين نظام معمر القذافي مع الدول الغربية، إضافة إلى عدم قدرة النظام 

لسياسي الليبي كبح المظاهرات الشعبية و االنشقاقات في نظامه السياسي و العسكري، إضافة ا

إلى االنتهاكات في حقوق اإلنسان، ذلك من خالل استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين       

ات   لتفريق المظاهر  و االعتقاالت التعسفية و استخدام األسلحة الثقيلة و الذخيرة الحية و الطيران

و فقدان نظام العقيد معمر القذافي شرعيته الدولية خاصة بعد االعتراف بالمجلس الوطني 

االنتقالي الليبي، كما لعبت هيئة األمم المتحدة و مجلس األمن دورا أساسيا و أعطت دافعا قانونيا 

لتدخل اللذان يمثالن المسوغ الشرعي ل 1973و  1970للتدخل الدولي من خالل إصدار القرارين 

إضافة للدوافع االقتصادية و الرغبة المصلحية للدول المتدخلة في التحكم و استغالل النفط الليبي 

 أو المحافظة على استثماراتها النفطية.

أن مصير ليبيا بعد الثورة أو بعد سقوط القذافي يبقى  إلىكما توصلنا في نهاية الفصل 

زمة دورا أساسيا و خاصة منها القبلية         مرهون لتوقعات و فرضيات تلعب فيها مخلفات األ

مستقبل ليبيا ما بعد مصير و و المليشيات العسكرية و الحكومة االنتقالية و الدول األجنبية، و أن 

 .القذافي مرتبط و مرهون بهذه العناصر
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 خاتمة

لقد تبنى الحلف األطلسي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مفهوم استراتيجي تقليدي من 

خالل اعتماده على إستراتيجية دفاعية و التي كانت موجهة أساسا الحتواء االتحاد السوفيتي و مع 

الباردة برزت متغيرات دولية جديدة ساهمت في إنهاء الحرب الباردة من خالل  انتهاء الحرب

اختالل موازين القوى و بروز المعسكر الرأسمالي بزعامة الواليات المتحدة األمريكية كقطب مهيمن 

في الساحة الدولية، الذي أدى إلى توظيف الحلف األطلسي كأداة لتحقيق مصالحها، حين سعت 

لى الحلف األطلسي من خالل التوسيع في مهامه و وظائفه، و تطوير مفهومه إلى اإلبقاء ع

الجديد، و تبنى مبدأ التدخل العسكري اإلنساني الذي ساهم في إعادة  بلورة المفهوم  االستراتيجي

االستراتيجي التقليدي من جهة و التغيير  في العقيدة األمنية للحلف من جهة أخرى، و اختيار 

 األنسب )حسب التصنيف( التي تحقق أهدافه و تدعم مشروعيته.اإلستراتيجية 

،كأداة نابعة من تنازل الدول عن جزء من اإلنسانيقبول فكرة التدخل  إلىو أدى ذلك 

، فأمسكت السيادة اإلنسانيحقوق المجتمع  أمامسيادتها، لذا كانت سيادة الدول أخذه بالتقليص 

على السيادة، لذا أجبر التدخل دون  اإلنسانيةليه تفوقت النسبية زمام مبادئ القانون الدولي و ع

أقليات معينة داخل تلك اقتضى األمر حماية قوميات أو  إذاالتدخل دون اعتبار لسيادة الدول 

و ذلك من خالل  اإلنسانيجماعية أو أعمال عنف تهز الضمير  إلبادةتعرضت  سواءالدول 

رؤية األمريكية على الغالب و للمجلس األمن بمثابة سلطة عليا تدير شؤون العالم، و لكن طبقا 

 .الدولية اإلدارةليس نزوال على 
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استراتيجي و التاريخي -سياسي و الجيو-و قد هدفت الدراسة إلى التعرف على الواقع الجيو

وم االستراتيجي للحلف األطلسي بعد انتهاء الحرب لليبيا و تداعيات التدخل و التعرف على المفه

الباردة في ظل التطور التاريخي له و التعريف بالتدخل الدولي و معرفة الجدل القانوني و السياسي 

في مدى شرعية التدخل في ليبيا، و تبيان العوامل الداخلية و الخارجية التي أدت إلى تدخل 

 التدخل و مع تحديد مستقبل الدولة الليبية.الحلف في ليبيا، و التعرف على نتائج 

 و في ضوء ما سبق الحديث عنه تم التوصل لالستنتاجات  التالية:

  )ضبط مفهوم التدخل )واجب التدخل اإلنساني، حق التدخل اإلنساني، مسؤولية الحماية

حقوق على مستوى األمم المتحدة للحد من تبني القوى الكبرى لهذا المبدأ تحت ذريعة حماية 

اإلنسان بهدف حماية مصالحها مع وضع آليات فعالة مخصصة، فقط إلجازة عملية التدخل 

 اإلنساني.

 تماثلية و زيادة حدتها، دفعت بالحلف األطلسي إلى إعادة النظر في   بروز التهديدات الال

تماما  مفهومه االستراتيجي في إطار مفهوم األمن الموسع، و تبنيه مفهوم استراتيجي جديد يختلف

 .عن المفهوم االستراتيجي التقليدي الذي  كان سائدا في حقبة الحرب الباردة

  تبني الحلف األطلسي مبدأ التدخل اإلنساني في ثورة ليبيا كان بمثابة مفتاح للسيطرة على

 المنظمة المتوسطية من جهة و إجراء ترتيبات أمنية تتماشى مع أمنها القومي من جهة أخرى.

  إن أبرز ما في المهام الجديدة للحلف هو حماية حرية أعضائه و أمنهم بالوسائل السياسية

و العسكرية و اإلسهام في تحقيق السالم و االستقرار في المنطقة و ردع التهديدات و العدوان ضد 
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 أي بلد من أعضائه و المشاركة في إدارة األزمات و الحوار، و اتخاذ القرارات الخاصة باألمن

 القومي.

   أظهرت ثورة ليبيا، نموذج آخر من نماذج النفوذ األمريكي خاصة و األطلسي عامة في

صياغة النظام العالي الجديد، و تثبيت أسسه المبنية على القوة و التدخل المباشر و الغير مباشر 

 في شؤون الدول األخرى.

 الب مستقبلية، للقيام بتدخل إن مبادرة حلف شمال األطلسي باسم ليبيا تقدم سابقة لتقويم مط

إنساني، دون تفويض من األمم المتحدة لكن يمكن أن تشكل دروس ليبيا ضغطا في المستقبل 

للنظر إلى الحرب  كمالذ أخير، و أن تدخل حلف شمال األطلسي لم يكتسب الشرعية و مع ذلك 

 ة زمنية.فقد استطاع من خالل هذا التدخل ان يحقق نوعا من االستقرار النسبي لفتر 

  أن القاعدة النظرية و القانونية القائمة على جماعية التدخل التي تضمن غياب المصلحة

، كانت في الحالة الليبية عبارة عن واجهة للتدخل اإلنسانيةالفردية للدول و يتكفل تحقيق األهداف 

اء حلف فالممارسة أثبتت عدم تطبيقها فالتدخل رغم أنه كان جماعي و بقرار أممي و تحت لو 

شمال األطلسي اال أن المصالح الفردية كانت المحرك األساسي لنزعة التدخلية، فكل دولة من 

الدول الكبرى تدخلت في ليبيا بناءا على مصالحها الخاصة باختالفها و للمحافظة على مكتسباتها 

 لها في ليبيا. أو لتحقيق مكتسبات

  بدعوى الحد من انتهاكات، النظام أن التدخل في ليبيا رغم أنه كان لغرض إنساني و

السياسي لحقوق اإلنسان، إال أن الهدف األساسي الذي كان وراء التدخل الدولي هو إسقاط النظام 

السياسي القائم و القضاء على معمر القذافي و تغطية هذا الهدف باألسباب اإلنسانية و امتالكه 
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جنبية داخل ليبيا في حالة من الفوضى و عدم الشرعية الدولية، و هذا الهدف الذي حققته الدول األ

وجود سلطة مركزية مسيطرة على زمام األمور، في ظل انتشار كبير لألسلحة و الميليشيات و 

عدم االتفاق بين القبائل و القبائل حول صيغة موحدة و نهائية لدستور ما يكفل استقرار الحياة 

 السياسية في ليبيا ما بعد القذافي.

 ي ليبيا له دور كبير في إسقاط النظام السياسي الليبي و أن التدخل ساهم و إن التدخل ف

بشكل كبير في دعم و مساندة قوات المعارضة للسيطرة و التغلب على قوات النظام و ذلك من 

 خالل الدعم الجوي و حتى الميداني و لوال التدخل ما تمكنت المعارضة من إسقاط النظام.

 دوافع التي أدت إلى التدخل العسكري في ليبيا.إلبراز أهم األسباب و ال

إلبراز دور حلف الشمال األطلسي في تعامله مع األزمة الليبية وكذا إلبرام أهم المواقف 

 اإلقليمية و الدولية اتجاه هذا التدخل 
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 1949(: معاهدة واشنطن المؤسسة لحلف شمال األطلسي أفريل 01ملحق رقم)

 المحتوى المواد

 01المادة رقم:

تتعهد األطراف، على النحو المنصوص عليه في ميثاق األمم المتحدة، إلى إيجاد تسوية بوسائل سلمية 
فيها، على نحو ال يجعل السلم و األمن الدوليين و  العدل عرضة للمنازعات الدولية التي قد تكون متورطة 

للخطر، و االمتناع في عالقاتها الدولية عن اللجوء إلى التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في أي وجه 
 يتعارض مع مقاصد األمم المتحدة.

 02المادة رقم:

ن طريق تعزيز المؤسسات الحرة، عن طريق األطراف تسهم في تنمية عالقات دولية سلمية و ودية، ع إن
، و سوف تسعى يةتحقيق فهم أفضل للمبادئ التي تقوم عليها هذه المؤسسات، تعزيز ظروف االستقرار و الرفاه

إلى القضاء على أي صراع في سياساتها االقتصادية الدولية و سوف  تشجع التعاون االقتصادي بين كل من 
 األطراف و بينها جميع.

 03المادة رقم:
من أجل تحقيق أهداف هذه المعاهدة بفاعلية أكبر، فان األطراف، على حدة و بشكل جماعي، بشكل مستمر و 
فعال، عبر تطوير مواردها و عبر المساعدة المتبادلة فيما بينها، ستعمل على الحفاظ على قدراتها الفردية و 

 ات.الجماعية لمقاومة الهجوم المسلح و تنمية هذه القدر 

 04المادة رقم:
ستتشاور األطراف فيما بينها في كل مرة يرى أحدها أن السالمة اإلقليمية و االستقالل السياسي أو أمن أي من 

 األطراف معرض للتهديد.

 05المادة رقم:

يتفق األطراف على ان هجوما مسلحا ضد واحد أو أكثر منهم في أوروبا أو في أمريكا الشمالية يعتبر هجوما -
 إطاردهم جميعا، و بالتالي يتفقون على انه، في حالة حدوث مثل هذا الهجوم، سيقوم كل من األطراف، في ض

من ميثاق األمم  51، المعترف به بموجب المادة ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس، الفردي و الجماعي
شكل فردي أو بالتنسيق مع األطراف المتحدة، بمساعدة الطرف أو األطراف المهاجمة باتخاذ إجراءات فورية، ب

األمن و الحفاظ  إلعادةاألخرى، بشأن العمل على النحو الذي يراه ضروريا، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة 
أي هجوم مسلح من هذا النوع و جميع التدابير المتخذة نتيجة لذلك سيعلم  أنعليه في منطقة شمال األطلسي، 

وف تنتهي هذه التدابير حالما يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة للعادة و صون ، و ساألمنبها فورا مجلس 
 .السلم و األمن الدوليين

 06المادة رقم:

ان المنطقة الجغرافية التي يغطيها الحلف هي على أراضي أي من األطراف في أوروبا أو أمريكا الشمالية، و 
الفرنسية في الجزائر، على أراضي تركيا أو على الجزر الخاضعة الختصاص أي من األطراف  اإلداراتعلى 

الشمال من مدار السرطان، على القوات و السفن و الطائرات التابعة  إلىفي منطقة شمال األطلسي الواقعة 
ي تتمركز فيها عند ، التألي من األطراف، عند تواجدها في األراضي المذكورة أو أي منطقة أخرى في أوروبا

دخول المعاهدة حيز النفاذ قوات احتالل ألي من األطراف، و في  البحر األبيض المتوسط أو في منطقة شمال 
 .األطلسي الواقعة إلى الشمال من مدار السرطان

 07المادة رقم:
طراف و هذه المعاهدة ال تشكل مساسا، و يجب أال تفسر على أنها بأي شكل من األشكال على حقوق األ

التزاماتها بموجب ميثاق األمم المتحدة بصفتها أعضاء فيها، بالمسؤولية الرئيسية لمجلس األمن عن صون السلم 
 و األمن الدوليين.

و يعلن كل طرف أن أيا من االرتباطات الدولية سارية النفاذ القائمة بينه و بين أي من األطراف األخرى أو أي  08المادة رقم:
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تعارضا مع أحكاما هذه المعاهدة، و يتعهد بعدم التوقيع على أي التزام دولي يتعارض مع هذه  دولة ال يشكل
 المعاهدة.

 09المادة رقم:

و بموجب هذه األحكام يؤسس األطراف مجلسا، يمثل فيه كل منهم للنظر في المسائل المتعلقة بتنفيذ، هذه 
رعة في أي وقت، يؤسس المجلس الهيئات الفرعية المعاهدة، و سينظم المجلس بشكل يسمح له باالنعقاد بس

التي قد تكون ضرورية، و على وجه خاص ينشئ على الفور لجنة للدفاع توصى باتخاذ تدابير لتنفيذ المادتين 
 .5و  3

 10المادة رقم:

 و يجوز لألطراف باإلجماع، أن تدعوا لالنضمام إلى هذه المعاهدة أي دولة أوروبية أخرى قادرة على دعم
تنمية مبادئ هذه المعاهدة و على المساهمة في أمن منطقة شمال األطلسي، و كل دولة توجه لها الدعوة على 
هذا النحو يمكن أن تصبح طرفا في المعاهدة عن طريق إيداع صك االنضمام لدى حكومة الواليات المتحدة 

بإيداع كل صك انضمام مكن هذا  األمريكية، و ستعلم حكومة الواليات المتحدة األمريكية كل من األطراف
 النوع.

 11المادة رقم:

تكون هذه المعاهدة مصدقا عليها و تطبق أحكامها من قبل األطراف وفقا لإلجراءات الدستورية لكل منها، و 
تودع صكوك التصديق عليها حالما يكون هذا ممكنا لدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية، التي سوف تخطر 

ف األخرى الموقعة على المعاهدة بإتمام إيداع كل صكوك التصديق، و تدخل المعاهدة حيز التنفيذ جميع األطرا
بين الدول التي صدقت عليها حالما يتم إيداع التصديقات للغالبية العظمى من الدول الموقعة، بما فيها 

المتحدة، و سوف تدخل حيز  تصديقات بلجيكا، كندا، فرنسا، لوكسنبورغ، هولندا، المملكة المتحدة، الواليات
 التنفيذ للدول األخرى بدءا من تاريخ إيداع تصديقاتها.

 12المادة رقم:

بعد عشر سنوات، إذا طلب أحدها ذلك، معا لغرض مراجعة المعاهدة بعد عشر سنوات من دخول المعاهدة 
في االعتبار للعوامل التي حيز النفاذ،أو في أي وقت الحق يتشاور األطراف إذا طلب احدهما ذلك، مع األخذ 

تؤثر في ذلك الوقت على السالم و األمن في منطقة شمال األطلسي، بما في  ذلك تطوير اتفاقات دولية أو 
 إقليمية بموجب ميثاق األمم المتحدة من أجل صون السلم و األمن الدوليين.

 13المادة رقم:
ألي طرف أن يتوقف عن أن يكون طرفا فيها  بعد مضي عشرين سنة على دخول المعاهدة حيز النفاذ، يجوز

بعد سنة واحدة من إيداعه إلشعار االنسحاب لدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية، التي سوف تبلغ حكومات 
 األطراف األخرى بإيداع كل إشعار انسحاب

 14المادة رقم:
سية متساوية،أي محفوظات حكومة ستودع هذه المعاهدة، التي تعتبر نصوصها باللغتين االنكليزية و الفرن

الواليات المتحدة األمريكية، سوف تحال نسخ منها مصدق عليها حسب اإلجراءات من هذه الحكومة الى 
 حكومات الدول األخرى الموقعة عليها.

 

Source : 

The northe atlantic treaty 1949, washington DC-4 april 1949, revised 25/05/2014, from : 

http://www.nato.int/cps/fr/natolive/official_texts_1712.htm  

http://www.nato.int/cps/fr/natolive/official_texts_1712.htm
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  )٢٠١١ (١٩٧٣القرار     
  ٢٠١١مارس / آذار١٧، املعقودة يف ٦٤٩٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
  ،٢٠١١فرباير / شباط٢٦املؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٠ إىل قراره إذ يشري  
  ،)٢٠١١ (١٩٧٠امتثال السلطات الليبية للقرار لعدم وإذ يعرب عن استيائه   
إزاء تدهور الوضع وتصاعد العنف واخلسائر الفادحـة يف       لبالغ  وإذ يعرب عن القلق ا      

  صفوف املدنيني،
وإذ يؤكـد مـن     مسؤولية السلطات الليبية عن محاية السكان الليبيني        وإذ يكرر تأكيد      

 أن أطــراف النــزاعات املــسلحة تتحمـل املــسؤولية األساسـية عــن اختـاذ مجيــع اخلطــوات     جديـد 
  ،املمكنة لكفالة محاية املدنيني

االنتــهاكات اجلــسيمة واملمنهجــة حلقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك االحتجــاز وإذ يــدين   
  التعسفي، واالختفاء القسري والتعذيب، واإلعدام بإجراءات موجزة،

أعمـــال العنـــف والتخويـــف الـــيت ترتكبـــها الـــسلطات الليبيـــة       وإذ يـــدين كـــذلك    
 هـذه الـسلطات     وإذ حيـث  بطني هبـم    الصحافيني والعاملني يف وسائط اإلعالم واألفراد املرت       ضد

ــرار        ــبني يف القـ ــو املـ ــى النحـ ــدويل علـ ــساين الـ ــانون اإلنـ ــب القـ ــا مبوجـ ــاء بالتزاماهتـ ــى الوفـ علـ
٢٠٠٦( ١٧٣٨(،  

النطاق اليت ُتشن حاليا يف اجلماهريية العربيـة        أن اهلجمات املمنهجة الواسعة      يرىوإذ    
  ضد اإلنسانية،الليبية على السكان املدنيني قد ترقى إىل مرتبة جرائم 

الـيت أعـرب فيهـا اجمللـس عـن      ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مـن القـرار   ٢٦إىل الفقـرة  وإذ يـشري    
اســـتعداده للنظـــر يف اختـــاذ تـــدابري مناســـبة أخـــرى، حـــسب االقتـــضاء، لتيـــسري ودعـــم عـــودة 
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الوكــاالت اإلنــسانية إىل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة وتزويــد هــذه األخــرية باملــساعدة اإلنــسانية  
  ل هبا من أشكال العون األخرى،يتص وما

على كفالة محاية املـدنيني واملنـاطق اآلهلـة بالـسكان املـدنيني          وإذ يعرب عن تصميمه       
وضــمان مــرور إمــدادات اإلغاثــة اإلنــسانية بــسرعة وبــدون عوائــق وتــأمني ســالمة العــاملني يف 

  اإلنساين، اجملال
فريقي واألمني العام ملنظمة املـؤمتر      إىل إدانة جامعة الدول العربية واالحتاد األ      وإذ يشري     

ــت         ــيت ارتكب ــدويل ال ــساين ال ــانون اإلن ــسان والق ــوق اإلن ــهاكات اخلطــرية حلق اإلســالمي لالنت
  تزال ترتكب يف اجلماهريية العربية الليبية، وال

مـــارس / آذار٨ بالبيــان اخلتـــامي ملنظمــة املـــؤمتر اإلســالمي املـــؤرخ    وإذ حيــيط علمـــا   
 ٢٠١١مـارس   / آذار ١٠م واألمن التابع لالحتـاد األفريقـي املـؤرخ          ، وببيان جملس السال   ٢٠١١

  الذي أنشئت مبوجبه جلنة خمصصة رفيعة املستوى معنية بليبيا،
مـارس  / آذار ١٢بقرار جملـس جامعـة الـدول العربيـة الـصادر يف             وإذ حييط علما أيضا       
يـة وإنـشاء منـاطق       الدعوة إىل فرض منطقة حلظر الطريان على الطائرات العسكرية الليب          ٢٠١١

آمنة يف األماكن املعّرضـة للقـصف وذلـك كـإجراء وقـائي يتـيح محايـة الـشعب اللـييب والرعايـا                       
  األجانب املقيمني يف اجلماهريية العربية الليبية،

 ٢٠١١مـارس   / آذار ١٦ بالنداء الذي وّجهـه األمـني العـام يف           وإذ حييط علما كذلك     
  من أجل وقف فوري إلطالق النار،

إىل قــــراره إحالــــة الوضــــع القــــائم يف اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة منــــذ  ري وإذ يــــش  
 علـى ضـرورة   وإذ يشدد إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية،  ٢٠١١فرباير  /شباط ١٥

حماســبة املــسؤولني عــن اهلجمــات الــيت تــستهدف الــسكان املــدنيني، مبــا فيهــا اهلجمــات اجلويــة 
  ،والبحرية، أو املشاركني فيها

إزاء معاناة الالجئني والعمـال األجانـب الـذين اضـطروا للفـرار             وإذ يكرر تأكيد قلقه       
ــة،      ــة الليبي ــة العربي ــف احلاصــل يف اجلماهريي ــن العن ــاورة،   وإذ يرحــبم ــدول اجمل  باســتجابة ال

 وإذ يـدعو وباخلصوص تونس ومصر، لتلبيـة احتياجـات أولئـك الالجـئني والعمـال األجانـب،                
   دعم تلك اجلهود،اجملتمع الدويل إىل

  ،الستمرار السلطات الليبية يف استخدام املرتزقة استيائهوإذ يعرب عن   
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 أن فــرض حظــر علــى مجيــع الــرحالت اجلويــة يف اجملــال اجلــوي للجماهرييــة وإذ يــرى  
العربية الليبية يشكّل عنصرا هاماً يف محاية املدنيني وسالمة إيصال املـساعدة اإلنـسانية وخطـوة                

  يل وقف األعمال العدائية يف ليبيا،حامسة يف سب
علــى ســالمة الرعايــا األجانــب وحقــوقهم يف اجلماهرييــة وإذ يعــرب عــن قلقــه أيــضا   

  العربية الليبية،
بتعيني األمني العام للسيد عبـد اإللـه حممـد اخلطيـب مبعوثـا خاصـا لـه إىل                   وإذ يرحب     

ســلمي لألزمــة يف اجلماهرييــة ليبيــا، وإذ يــدعم اجلهــود الــيت يبــذهلا مــن أجــل إجيــاد حــل دائــم و
  العربية الليبية،

 القـوي بـسيادة اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة واسـتقالهلا وسـالمة               وإذ يعيد تأكيد التزامه     
  أراضيها ووحدهتا الوطنية،

ــشكل هتديــدا للــسلم        وإذ يقــرر    ــة مــا زالــت ت ــة العربيــة الليبي أن احلالــة يف اجلماهريي
  الدوليني، واألمن

  وجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،مبوإذ يتصرف   
 باإلرسـاء الفـوري لوقـف إطـالق النـار واإلهنـاء التـام للعنـف وجلميـع                   يطالب  - ١  

  اهلجمات على املدنيني ولالعتداءات املرتكبة يف حقهم؛
 على احلاجة إىل تكثيف اجلهود من أجـل إجيـاد حـل لألزمـة يـستجيب                 يشدد  - ٢  

إرسـال مبعوثـه اخلـاص إىل     العـام  األمـني  علمـا بقـرار     وحيـيط للييب  للمطالب املشروعة للشعب ا   
ليبيــا وبقــرار جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي إرســال جلنتــه املخصــصة الرفيعــة     
املستوى إىل ليبيا هبدف تيـسري إجـراء حـوار يفـضي إىل اإلصـالحات الـسياسية الالزمـة إلجيـاد               

  حل سلمي دائم؛
ات الليبيــة بالوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب القــانون الــدويل، مبــا يف   الــسلطيطالــب  - ٣  

ذلك القـانون اإلنـساين الـدويل، والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون الـدويل لالجـئني،            
ــة احتياجــاهتم األساســية، وضــمان مــرور      ــة املــدنيني وتلبي وباختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة حلماي

  بسرعة وبدون عراقيل؛إمدادات املساعدة اإلنسانية 
  

  محاية املدنيني
علـى الـصعيد    وهـي تتـصرف      للدول األعضاء اليت أخطرت األمني العـام،         يأذن  - ٤  

، باختـاذ مجيـع   الوطين أو عـن طريـق منظمـات أو ترتيبـات إقليميـة، وبالتعـاون مـع األمـني العـام             
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 املـدنيني واملنـاطق      حلمايـة  ،)٢٠١١ (١٩٧٠ مـن القـرار      ٩ الفقـرة    رغـم أحكـام    ،التدابري الالزمة 
فيهـا بنغـازي،     اجلماهريية العربيـة الليبيـة مبـا      هلجمات يف   ابالسكان املدنيني املعرضني خلطر     اآلهلة  

 ويطلـب  وعلى أي جزء من األراضي الليبيـة،    أيا كان شكلها  مع استبعاد أي قوة احتالل أجنبية       
 املخـول  عمـال بـاإلذن   الـيت تتخـذها   إىل الدول األعضاء املعنية أن تبلغ األمني العام فـورا بالتـدابري   

  ؛فورامبوجب هذه الفقرة واليت ينبغي إخطار جملس األمن هبا 
 بالدور املهم الذي تؤديه جامعة الدول العربيـة يف املـسائل املتـصلة بـصون       يقر  - ٥  

السلم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة، ويطلـب إىل الـدول األعـضاء يف جامعـة الـدول العربيـة أن                       
، واضـعا يف اعتبـاره الفـصل الثـامن مـن            ٤ مع الدول األعضاء األخرى يف تنفيـذ الفقـرة           تتعاون
  ؛ املتحدةاألممميثاق 

  
  منطقة حظر الطريان

 فرض حظـر علـى مجيـع الـرحالت اجلويـة يف اجملـال اجلـوي للجماهرييـة                   يقرر  - ٦  
  العربية الليبية من أجل املساعدة على محاية املدنيني؛

 علــى الــرحالت ٦ ينطبــق احلظــر املفــروض مبوجــب الفقــرة  أالكــذلك يقــرر  - ٧  
اجلوية اليت يكون غرضها الوحيد غرضا إنسانيا، من قبيـل إيـصال املـساعدة أو تيـسري إيـصاهلا،          
مبا فيها اإلمدادات الطبية واألغذية والعاملني يف اجملال اإلنساين وما يتصل بذلك من مـساعدة،               

ريية العربية الليبية، كمـا ال ينطبـق علـى الـرحالت اجلويـة      إجالء الرعايا األجانب من اجلماه     أو
، وال على الرحالت اجلوية األخرى اليت تـرى الـدول        ٨ أو الفقرة    ٤املأذون هبا مبوجب الفقرة     

 أهنـا لفائـدة الـشعب اللـييب؛ وأن تنـسق هـذه           ٨اليت تتـصرف مبوجـب اإلذن املخـول يف الفقـرة            
  ؛٨ها مبوجب الفقرة الرحالت اجلوية مع أي آلية جيري إنشاؤ

 للدول األعضاء اليت أخطرت األمني العـام واألمـني العـام جلامعـة الـدول           يأذن  - ٨  
العربية، وهي تتصرف على الصعيد الوطين أو عن طريق منظمـات أو ترتيبـات إقليميـة، باختـاذ                  

 ٦قـرة   مجيع التدابري الالزمة إلنفاذ االمتثال للحظر املفروض على الرحالت اجلويـة مبوجـب الف             
ــة أن تقــوم، بالتعــاون مــع جامعــة الــدول    ويطلــبأعــاله، حــسب االقتــضاء،   إىل الــدول املعني

العربية، بالتنسيق الوثيق مع األمني العام بشأن التدابري اليت تتخذها من أجل تنفيذ هـذا احلظـر،                 
   أعاله؛٧ و ٦مبا يف ذلك إنشاء آلية مناسبة لتنفيذ أحكام الفقرتني 

دول األعــضاء، املتــصرفة علــى الــصعيد الــوطين أو عــن طريــق  مجيــع الــيــدعو   - ٩  
منظمات أو ترتيبات إقليمية، إىل تقـدمي املـساعدة، مبـا يف ذلـك املوافقـة علـى أي عبـور جـوي                       

   أعاله؛٨ و ٧ و ٦ و ٤ضروري، ألغراض تنفيذ الفقرات 
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 إىل الــدول األعــضاء املعنيــة التنــسيق الوثيــق مــع بعــضها الــبعض ومــع   يطلــب  - ١٠  
 أعاله، مبـا يف   ٨ و   ٧ و   ٦ و   ٤مني العام بشأن التدابري اليت تتخذها من أجل تنفيذ الفقرات           األ

ذلك التدابري العملية لرصد الرحالت اجلوية املأذون هبا ألغـراض إنـسانية أو ألغـراض اإلجـالء                 
  وللموافقة عليها؛

جلامعـة الـدول     العـام األمـني و العام   األمني أن تبلغ الدول األعضاء املعنية       يقرر  - ١١  
 أعــاله مبــا يف  ذلــك ٨العربيــة فــورا بالتــدابري املتخــذة ممارســة للــسلطة املخولــة مبوجــب الفقــرة 

  تقدمي مفهوم للعمليات؛
 إىل األمـني العـام أن يبلـغ اجمللـس فـورا بـأي إجـراءات تتخـذها الـدول                     يطلب  - ١٢  

 أيـام  ٧ن يقـدم، يف غـضون    أعـاله وأ ٨األعضاء املعنية ممارسة للسلطة املخولة مبوجـب الفقـرة      
وكل شهر بعد ذلك، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يشمل معلومـات عـن أي انتـهاكات حلظـر                   

   أعاله؛٦الطريان املفروض مبوجب الفقرة 
  

  إنفاذ حظر األسلحة    
بـــالفقرة ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مـــن القـــرار ١١ أن يـــستعاض عـــن الفقـــرة يقـــرر  - ١٣  
 علـى الـصعيد   عضاء، وال سيما دول املنطقـة، وهـي تتـصرف        األ مجيع الدول إىل  يطلب  ”: التالية
لتنفيـذ الـصارم حلظـر توريـد        اضمان  من أجل    أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية،         الوطين

داخــل ، أن تقــوم )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار  ١٠ و ٩ الفقــرتني املفــروض مبوجــب األســلحة 
املتجهة السفن والطائرات   بتفتيش  يل البحار،   ويف أعا  املوانئ واملطارات،     يف  مبا يف ذلك   ،أراضيها

 كان لدى الدولة املعنيـة معلومـات تـوفر أساسـا            ذاالقادمة منها، إ    أو اجلماهريية العربية الليبية  إىل  
نقلها أو تـصديرها     بيعها أو  أو حتتوي على أصناف حمظور توريدها     احلمولة معقوال لالعتقاد بأن  

 مبوجب هذا القـرار،    بصيغته املعدلة ) ٢٠١١ (١٩٧٠قرار   من ال  ١٠  الفقرة  أو ٩ ةمبوجب الفقر 
 إىل مجيــع الــدول الــيت ترفــع تلــك الــسفن  ويطلــبمبــا يف ذلــك تــوفري أفــراد املرتزقــة املــسلحني،  

 مجيـع   تتخـذ  للدول األعضاء بأنويأذنوالطائرات أعالمها أن تتعاون مع عمليات التفتيش تلك       
  ؛“لقيام بعمليات التفتيش تلكلاملتناسبة مع الظروف احملددة التدابري 

أعـاله يف   ١٣ إىل الدول األعضاء اليت تتخذ إجـراءات مبوجـب الفقـرة     يطلب  - ١٤  
ــبعض ومــع األمــني العــام   تنــسق عــن كثــب  أعــايل البحــار أن  يطلــب كــذلك ومــع بعــضها ال

ــة أن تبلــغ   إىل ــالفقرة   فــورا الــدول املعني ــة املنــشأة عمــال ب   مــن القــرار٢٤األمــني العــام واللجن
ــة”) (٢٠١١ (١٩٧٠ ــدابري ) ‘‘اللجنـ ــذها بالتـ ــيت تتخـ ــة الـ ــة  ممارسـ ــسلطة املخّولـ ــب للـ  مبوجـ
   أعاله؛١٣ الفقرة
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، سـواء كانـت تتـصرف علـى الـصعيد الـوطين أو عـن                 دولة عـضو    أي يطالب  - ١٥  
 ١٣طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، بأن تقدم على الفور، عند إجراء تفتـيش طبقـا للفقـرة                  

 إىل اللجنة يتضمن، على وجـه اخلـصوص، شـرحا ألسـباب التفتـيش،               ا أولي اطي خ ا تقرير ،أعاله
ونتائجــه، ومــا إذا كانــت لقيــت تعاونــا أم ال، ومــا إذا مت العثــور علــى أصــناف حيظــر نقلُهــا،     

أن تقـدم إىل اللجنـة، يف مرحلـة الحقـة، تقريـرا خطيـا تاليـا                 بـ  الدول األعضاء     كذلك ويطالب
  وتفاصــيل نقلــها،التــصرف فيهــا ووحجزهــا األصــناف يتــضمن معلومــات مفــصلة عــن تفتــيش

ــها املقــصودة، إذا مل تكــن هــذه      يف مبــا ــشئها ووجهت ــراد وصــف لتلــك األصــناف ومن  ذلــك إي
   يف التقرير األويل؛مدرجةاملعلومات 

ــة   ســتمرار ال يعــرب عــن اســتيائه   - ١٦   ــة الليبي ــة العربي ــة إىل اجلماهريي ــدفق املرتزق ت
 ١٩٧٠ مـن القـرار      ٩التزاماهتا مبوجب الفقرة    ببدقة  تفي  اء أن    مجيع الدول األعض   إىل يطلبو
  ؛لجماهريية العربية الليبيةل نيملنع توفري أفراد املرتزقة املسلح) ٢٠١١(

  
  اجلويةرحالت الحظر 

ــرر  - ١٧   ــرفض  أنيق ــائرة     ت ــسماح ألي ط ــدول ال ــع ال ــة  مجي ــسجلة يف اجلماهريي م
ــا    ــشغلها رعاي ــة أو ميلكهــا أو ي ــة الليبي ــة العربي ــون أو شــركات ليبي ــاإلقالع مــن أراضــيها  ليبي  ب

املعينــة، مــا مل تكــن اللجنــة قــد وافقــت مــسبقا علــى تلــك الرحلــة   أو عبورهــا اهلبــوط فيهــا  أو
  ؛عدا حاالت اهلبوط االضطراري ما أو

ــأن تقلــع مــن أراضــيها     تــرفض أن يقــرر  - ١٨   ــدول الــسماح ألي طــائرة ب ــع ال  مجي
لـديها معلومـات تـوفر أساسـا معقـوال لالعتقـاد بـأن الطـائرة                إذا كانت   تعربها  هتبط فيها أو     أو

 ١٠ و ٩تني على أصناف حمظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها مبوجـب الفقـر  حتتوي  
ــة مبوجــب هــذا القــرار  )٢٠١١ (١٩٧٠مــن القــرار  ــراد   بــصيغته املعدل ، مبــا يف ذلــك تــوفري أف

  ؛راري، إال يف حاالت اهلبوط االضطاملرتزقة املسلحني
  

  صولجتميد األ
 ٢٠ و   ١٩و   ١٧ ات أن ينطبق جتميد األصول املفـروض مبوجـب الفقـر          يقرر  - ١٩  

مجيـع األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد االقتـصادية            علـى   ) ٢٠١١ (١٩٧٠من القـرار     ٢١و  
، بـصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة،          تسيطر عليهـا  لكها أو   متأراضيها واليت    األخرى املوجودة يف  

 تلـك   يعملـون باسـم   الـذين    األفـراد  أو   لكيانـات اأو  طات الليبية، حـسبما حتـددها اللجنـة،         السل
 حتـددها اللجنـة،     متلكها أو تسيطر عليهـا، حـسبما        اليت كياناتال، أو   اأو بتوجيه منه  السلطات  

موارد اقتـصادية،   أن تكفل مجيع الدول عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو  يقرر كذلك   و
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للـــسلطات الليبيـــة  أراضـــيها، داخـــل  أو كيانـــات أفـــراد  أو بواســـطة أيياهـــارعابواســـطة 
 تلـــك يعملـــون باســـمالـــذين  األفـــراد أو لكيانـــاتلأو لفائـــدهتا، حـــسبما حتـــددها اللجنـــة،  أو

حتـددها اللجنـة،     ، حـسبما  اتسيطر عليهـ   أو   متلكها  اليت كياناتال، أو   اأو بتوجيه منه  السلطات  
 يومـا  ٣٠يف غـضون  الكيانـات   أوك السلطات الليبية أو األفـراد  ويوعز إىل اللجنة بأن حتدد تل    

  من تاريخ اختاذ هذا القرار وحسبما تراه مناسبا بعد ذلك؛
 ١٧ تصميمه على كفالة إتاحة األصول اليت يتم جتميدها عمال بـالفقرة       يؤكد  - ٢٠  

 الحقــة، لــشعب اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ولــصاحله، يف مرحلــة) ٢٠١١ (١٩٧٠مــن القــرار 
  ويف أسرع وقت ممكن؛

 أن تطالـــب مجيـــع الـــدول مواطنيهـــا واألشـــخاص اخلاضـــعني لواليتـــها يقـــرر  - ٢١  
والشركات املنشـأة على أراضيها أو اخلاضعة لواليتها مبمارسة اليقظـة عنـد إجرائهـا معـامالت                

كيانـات   راد أو مع الكيانات املنشأة يف اجلماهريية العربية الليبيـة أو اخلاضـعة لواليتـها، وأي أفـ               
تعمل بامسها أو بتوجيـه منـها، والكيانـات الـيت متلكهـا أو تـسيطر عليهـا إذا كـان لـدى الـدول                         
معلومات توفر أساسا معقوال لالعتقـاد بـأن تلـك املعـامالت ميكـن أن تـسهم يف أعمـال عنـف                      

  ويف استخدام القوة ضد املدنيني؛
  

  حتديد األمساء
 أمســاؤهم يف املرفــق األول للقيــود املفروضــة   أن خيــضع األفــراد املدرجــةيقــرر  - ٢٢  

أن خيــضع قــرر كــذلك يو) ٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار ١٦ و ١٥علــى الــسفر يف الفقــرتني  
األفــراد والكيانــات املدرجــة أمســاؤهم يف املرفــق الثــاين لتجميــد األصــول املفــروض يف الفقــرات 

  ؛)٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار ٢١ و ٢٠ و ١٩  و١٧
ــدابري احملــددة يف الفقــر    أن تنطبــقيقــرر  - ٢٣   ــضا الت  ١٩و  ١٧و  ١٦و  ١٥ات أي

ــرار  ٢١  و٢٠ و ــدد اجمللـــس   ) ٢٠١١ (١٩٧٠مـــن القـ ــذين حيـ ــراد الـ علـــى الكيانـــات واألفـ
ــرار    أو ــهكوا أحكــام الق ــة أهنــم انت ــان  )٢٠١١ (١٩٧٠ اللجن ــه، ١٠ و ٩، وخباصــة الفقرت  من
  القيام بذلك؛ علىأهنم ساعدوا آخرين  أو
  

  فريق اخلرباء
، بالتـشاور مـع    واحـدة  إىل األمني العام أن ينشئ لفترة أولية مدهتا سنة        يطلب  - ٢٤  

، حتـت إشـراف اللجنـة، لالضـطالع باملهـام      )‘‘فريـق اخلـرباء  ’’(اللجنة، فريقا مـن مثانيـة خـرباء       
  :التالية
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 مـن القـرار   ٢٤مساعدة اللجنـة يف أداء واليتـها علـى النحـو احملـدد يف الفقـرة                )أ(  
  يف هذا القرار؛و) ٢٠١١ (١٩٧٠

مجــع وحبــث وحتليــل املعلومــات الــيت تــرد مــن الــدول وهيئــات األمــم املتحــدة    )ب(  
 تنفيــذ التــدابري املنــصوص بــشأن واألطــراف املهتمــة األخــرى واملنظمــات اإلقليميــة ذات الــصلة

  ويف هذا القرار، وخباصة حاالت عدم االمتثال؛) ٢٠١١ (١٩٧٠عليها يف القرار 
بـــاإلجراءات الـــيت قـــد ينظـــر اجمللـــس أو اللجنـــة أو الـــدول  تقـــدمي توصـــيات   )ج(  

  اختاذها لتحسني تنفيذ التدابري ذات الصلة؛ يف
 يومـا  ٩٠تقدمي تقرير مرحلي عن أعمالـــه إىل اجمللـس فـــي موعـد ال يتجـاوز              )د(  

استنتاجاته وتوصـياته إىل اجمللـس فـــي موعـد أقـصاه            ختامي ب من تاريــخ تعيني الفريق، وتقريــر      
   يوما قبل انتهــاء واليتـــه ؛٣٠

ــدول و حيــث  - ٢٥   ــع ال ــصلة  األمــم املتحــدة  هيئــات مجي واألطــراف املهتمــة  ذات ال
األخــرى علــى أن تتعــاون بالكامــل مــع اللجنــة وفريــق اخلــرباء، وخاصــة بتقــدمي أي معلومــات   

لقـرار،  ويف هـذا ا   ) ٢٠١١ (١٩٧٠تتوافر لديها عن تنفيـذ التـدابري املنـصوص عليهـا يف القـرار               
  وال سيما عن حاالت عدم االمتثال؛

 ١٩٧٠ مـن القــرار  ٢٤ يف الفقــرة  املبينـة  واليـة اللجنــة  تـسري أيــضا أنيقـرر    - ٢٦  
  على التدابري املنصوص عليها يف هذا القرار؛) ٢٠١١(

 أن تتخذ مجيع الدول، مبا فيها اجلماهريية العربية الليبية، التدابري الالزمـة             يقرر  - ٢٧  
 تقدمي أي مطالبة بناء على طلب من الـسلطات الليبيـة، أو أي شـخص أو هيئـة يف                    لكفالة عدم 

اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، أو أي شــخص يتقــدم مبطالبــة عــن طريــق ذلــك الــشخص أو اهليئــة   
لفائدهتما، فيما يتصل بأي عقد أو معاملة أخرى يتـأثر تنفيـذها بالتـدابري الـيت اختـذها جملـس         أو

  ويف هذا القرار وما يتصل به من قرارات؛) ٢٠١١ (١٩٧٠األمن يف القرار 
ــة   أعمــال إبقــاءمــه ازتعا يؤكــد مــن جديــد   - ٢٨   ــسلطات الليبي ــد االســتعراض  ال قي

 هـذا القـرار     مبوجـب يؤكد استعداده للقيام يف أي وقت باستعراض التدابري املفروضـة           املستمر و 
حـسب   أو تعليقها أو رفعهـا،  ابري تلك التدتعزيزب مبا يف ذلك القيام  ،  )٢٠١١ (١٩٧٠والقرار  

ــة ألحكــام هــذا القــرار  أســاس مــدىعلــى  االقتــضاء،  ١٩٧٠ والقــرار  امتثــال الــسلطات الليبي
  ؛)٢٠١١(

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٩  
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  األمساء املقترحة الصادرة من جملس األمن: ليبيا

  
  بيانات حتديد اهلوية  املسوغ  االسم  الرقم

  حظر السفر: ١املرفق   
غـادر تـشاد إىل     . السفري اللييب لدى تـشاد      قرين صاحل قرين القذايف  ١

شـــارك بـــشكل مباشـــر يف جتنيـــد  . ســـبها
  النظاملصاحل وتنسيق املرتزقة 

  

جنـوب   (غـات أمني اللجنة الشعبية ملنطقة     الكولونيل عميد حسن الكوين  ٢
  شارك مباشرة يف جتنيد املرتزقة). ليبيا

  

  ميد األصولجت: ٢املرفق   
    مدير جهاز األمن اخلارجي: املنصب  دوردة، أبو زيد عمر   ١
ــواء: اللقــب  وزير الدفاع: املنصب  جابر، اللواء أبو بكر يونس  ٢ ــيالد . ل ــاريخ امل --/--: ت

  جالو، ليبيا: مكان الوالدة. ١٩٥٢
ــصب  معتوق، حممد معتوق  ٣ ــة   : املنـ ــشعبية العامـ ــة الـ ــني اللجنـ أمـ

  دريب والتشغيلللقوى العاملة والت
مكــان. ١٩٥٦/--/--: تــاريخ املــيالد

  مخس: الوالدة
علــى ارتبــاط وثيــق   . ابــن معمــر القــذايف    القذايف، حممد معمر  ٤

  بالنظام
مكان. ١٩٧٠/--/--: تاريخ الوالدة 

  طرابلس، ليبيا: الوالدة
. ابـن معمـر القـذايف   . قائد القوات اخلاصـة     القذايف، السعدي  ٥

ــاط بالنظــام  ــق االرتب ــد الوحــدات  . وثي قائ
العــــــسكرية الــــــيت شــــــاركت يف قمــــــع 

  املظاهرات

مكـــان. ٢٥/٥/١٩٧٣: تـــاريخ املـــيالد
  طرابلس، ليبيا: الوالدة

مكــان. ١٩٨٢/--/--: تــاريخ املــيالد  وثيق االرتباط بالنظام. ابن معمر القذايف  القذايف، سيف العرب  ٦
  طرابلس، ليبيا: الوالدة

ــد:اللقــب  .مدير االستخبارات العسكرية: باملنص  العقيد عبد اهللا: السنوسي  ٧ ــيالد .  عقي ــاريخ امل --/--: ت
   السودان:مكان الوالدة. ١٩٤٩

  الكيانات  
حتــت ســيطرة معمــر القــذايف وأســرته،     مصرف ليبيا املركزي  ١

  ومصدر متويل حمتمل لنظامه
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حتــت ســيطرة معمــر القــذايف وأســرته،     املؤسسة الليبية لالستثمار  ٢
  مل لنظامهومصدر متويل حمت

وتعــــرف أيــــضا باســــم الــــشركة الليبيــــة
(LAFICO)لالســتثمار العــريب اخلــارجي   

 مكتـــب بـــرج الفـــاتح، رقـــم١: العنـــوان
ــابق ٩٩ ــدا،٢٢، الطـــ ــارع بورغيـــ ، شـــ

 ١١٠٣طرابلس، ليبيا، 
حتــت ســيطرة معمــر القــذايف وأســرته،     املصرف اللييب اخلارجي  ٣

  ومصدر متويل حمتمل لنظامه
  

ــتثمار   ٤ ــة االســـ ــة حمفظـــ  األفريقيـــ
  الليبية

حتــت ســيطرة معمــر القــذايف وأســرته،   
  ومصدر متويل حمتمل لنظامه

، Lapشـارع اجلماهرييـة، بنايـة   : العنـوان 
 ، طرابلس، ليبيا٩١٣٣٠. ب.ص

حتــت ســيطرة معمــر القــذايف وأســرته       مؤسسة النفط الليبية  ٥
  ومصدر متويل حمتمل لنظامه

ــوان ــعداوي،: العنـــ ــشري ســـ ــارع بـــ شـــ
  طرابلس، ليبيا
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  )٢٠١١ (١٩٧٤ قرارال    
      ٢٠١١مارس / آذار٢٢، املعقودة يف ٦٥٠٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  ،إن جملس األمن  
ــشري    ــرار    إذ ي ــستان، وال ســيما ق ــشأن أفغان ــسابقة ب ــه ال  )٢٠١٠ (١٩١٧ هإىل قرارات

ــستان        ــساعدة إىل أفغان ــدمي امل ــم املتحــدة لتق ــة األم ــة بعث ــد والي /  آذار٢٣حــىت القاضــي بتمدي
 إىل تقريـر    وإذ يـشري أيـضا    ،  )٢٠٠٦ (١٦٦٢على النحـو الـذي حـدده القـرار           ٢٠١١ مارس

ــن       ــرة مــــ ــستان يف الفتــــ ــن إىل أفغانــــ ــس األمــــ ــة جملــــ ــران ٢٤ إىل ٢١بعثــــ يونيــــــه /حزيــــ
٢٠١٠ )S/2010/564(،  

 التزامه الشديد بسيادة أفغانستان واستقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة          وإذ يؤكد من جديد     
  وطنية،ووحدهتا ال

 عـدم  وإذ يـدرك  على أمهية اتباع هنج شامل يف تناول احلالة يف أفغانستان،            وإذ يشدد   
  وجود أي حل عسكري صرف لضمان استقرار أفغانستان،

يبذالنـه مـن جهـود       حلكومـة أفغانـستان وشـعبها يف مـا        املستمر   دعمه   وإذ يعيد تأكيد    
دميقراطيـة الدسـتورية، واحـتالل املكانـة        إلعادة بناء بلدمها، وتوطيد أسس الـسالم املـستدام وال         

  الالئقة هبما يف اجملتمع الدويل،
/  متـــوز٢٠بنتـــائج مـــؤمتر كاُبـــل الـــدويل املعـــين بأفغانـــستان املعقـــود يف   وإذ يرحـــب  
تــويل األفغــان دور  والــذي شــكّل معلمــا هامــاً يف عمليــة كاُبــل صــوب تعجيــل   ٢٠١٠ يوليــه

الدولية والتعاون اإلقليمي، وحتسني احلوكمـة األفغانيـة،        القيادة وزمام األمور، وتعزيز الشراكة      
وتعزيز قدرات قوات األمن األفغانية، والنمو االقتصادي وحتسني محاية حقوق مجيـع املـواطنني              

 بااللتزامـات الـيت عقـدهتا حكومـة     وإذ يرحب علـى وجـه التحديـد   األفغان، مبن فيهم النساء،     
ــدود ز     ــار وحـ ــع إطـ ــك وضـ ــا يف ذلـ ــستان مبـ ــدة    أفغانـ ــربامج اجلديـ ــة للـ ــاط مرجعيـ ــة ونقـ منيـ
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األولويـــة، وإحـــراز تقـــدم صـــوب االنتقـــال إىل قيـــادة أفغانيـــة لألمـــن وحتـــّسن احلوكمـــة  ذات
  والتصدي للفساد،

الـذي حـدد جـدول      ) S/2010/65(مؤمتر لنـدن    اللتزامات املعقودة يف    اعيد تأكيد   وإذ ي   
 باالسـتناد   ملـستقبل بـشأن أفغانـستان     يات متفقا عليها ملـا ينبغـي عملـه يف ا          و وأول اأعمال واضح 

 ، استراتيجية شاملة متـضي هبـا قـدما حكومـة أفغانـستان بـدعم مـن املنطقـة واجملتمـع الـدويل                إىل
  غري منحاز،وتقوم فيها األمم املتحدة بدور تنسيقي حموري و

/  إىل املؤمتر الدويل املعين بأفغانستان املقـرر عقـده يف بـون يف كـانون األول              يتطلعوإذ    
   بقيادة حكومة أفغانستان،٢٠١١يسمرب د

 االلتزامـات الـواردة يف اإلعالنـني         لتنفيذ ، يف هذا السياق،    دعمه  تأكيد  أيضا وإذ يعيد   
 واسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة ألفغانـستان واالسـتراتيجية      الصادرين عـن مـؤمتري لنـدن وكابـل،      

اخلطر الـذي يـشكله     بـ يسلم  ذ  وإالوطنية ملكافحة املخدرات، حتت مسؤولية الشعب األفغاين،        
إنتـاج املخـدرات وجتارهتـا واالجتـار هبـا بـشكل غـري مـشروع علـى الـسالم الـدويل واالســتقرار            

منــاطق خمتلفــة مــن العــامل، وبالــدور املهــم الــذي يــضطلع بــه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين       يف
ومنـسقة  ة  بـضرورة بـذل جهـود متواصـل    وإذ حيـيط علمـا  باملخدرات واجلرمية يف هذا الـصدد،     

  هـذه الـصكوك  من جانب مجيـع األطـراف الفاعلـة ذات الـصلة لتوطيـد التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                   
  ،املستمرةولقهر التحديات 

املتحــدة أداءه يف  الــذي تواصــل األمــماحملــوري وغــري املنحــاز  علــى الــدور وإذ يــشدد  
الـدويل، مبـا فيهـا االشـتراك        جمال تعزيــز السالم واالستقرار يف أفغانستان بقيادهتا جلهود اجملتمع          

مـن خـالل اجمللـس      عمليـة كاُبـل     تنسيق ورصد اجلهود املبذولة لتنفيذ       يف   مع حكومة أفغانستان  
 عـن   وإذ يعـرب  املشترك للتنسيق والرصد دعمـا لألولويـات الـيت حـددهتا حكومـة أفغانـستان،                

اخلــاص ألفغانــستان، تقــديره وتأييــده القــوي للجهــود اجلاريــة الــيت يبــذهلا األمــني العــام وممثلــه   
الذين يعملـون يف ظـل ظـروف عـسرية     أفراد البعثة، نساء ورجاال،    سيما اجلهود اليت يبذهلا      وال

  ملساعدة شعب أفغانستان،
ــشري   ــشاري،    إىل وإذ ي ــسالم االست ــشاء اجمللــس  وإذ يرحــباســتنتاجات جملــس ال  بإن

  ها،األعلى للسالم وجهود االتصال اليت يبذهلا داخل أفغانستان وخارج
بـــشجاعة وتفـــاين ماليـــني النـــساء والرجـــال الـــذين مارســـوا حقهـــم يف  عتـــرف وإذ ي  

ــام      ــشريعية لعـ ــات التـ ــالل االنتخابـ ــديدة، خـ ــة شـ ــدات أمنيـ ــل هتديـ ــصويت يف ظـ ، ٢٠١٠التـ
اللجنـة االنتخابيـة    بالدور القيادي األفغاين يف االنتخابات، مبا يف ذلـك عمـل   يعترف أيضا  وإذ

ــشكاوى اال  ــة الــ ــستقلة وجلنــ ــةاملــ ــب ، نتخابيــ ــوم  وإذ يرحــ ــد للعمــ ــصيب جملــــس جديــ   بتنــ
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 إىل التزامـــات حكومـــة أفغانـــستان يف مـــؤمتر كابـــل باإلصـــالح وإذ يـــشري؛ )ولـــسي جركـــه(
ضــرورة إجنــاز اإلصــالحات االنتخابيــة لــضمان اتــسام   وإذ يؤكــد االنتخــايب الطويــل األجــل،  

 أنــه لكــي  يؤكــد مــن جديــدوإذاالنتخابــات يف املــستقبل بالــشفافية واملــصداقية والدميقراطيــة؛ 
يــسود الــسالم أفغانــستان يف املــستقبل ال بــد مــن بنــاء دولــة مــستقرة وآمنــة ومكتفيــة ذاتيــا مــن 
الناحية االقتصادية وخالية من اإلرهاب واملخدرات وقائمة على مؤسـسات دميقراطيـة معـززة،              

ضمان وإعمـال   وعلى احترام الفصل بني السلطات، والضوابط واملوازين الدستورية الراسخة و         
  حقوق املواطنني وواجباهتم، 

بإسهام فريق االتـصال الـدويل يف جهـود األمـم املتحـدة مـن أجـل تنـسيق                    وإذ يرحب   
الدعم الدويل املقـدم إىل أفغانـستان وتوسـيع نطاقـه، وال سـيما نتـائج االجتمـاع األخـري لفريـق                  

والذي أثبـت الـدعم املتزايـد       االتصال الدويل يف جدة الذي استضافته منظمة املؤمتر اإلسالمي،          
  من جانب بلدان املنطقة وغريها من البلدان للسالم واالستقرار والتنمية يف أفغانستان، 

 على األمهية احلامسة لتعزيـز التعـاون اإلقليمـي بوصـفه وسـيلة فعالـة لتـدعيم                وإذ يشدد   
 إىل أمهيـة إعـالن      ريوإذ يـش   والتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة يف أفغانـستان،       الستقرار  األمن وا 

) إعـالن كابـل   ( بشأن عالقـات ُحـسن اجلـوار         ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٢كابل املؤرخ   
)S/2002/1416(  ، يف هذا الصدد، بالتزام اجملتمع الدويل املتواصل بدعم االسـتقرار     وإذ يرحب ،

لـصداقة والتعـاون    مشريا إىل املبادرات الدولية واإلقليمية من قبيـل قمـة ا           والتنمية يف أفغانستان،  
أفغانـــستان وباكـــستان يف قلـــب آســـيا املعقـــودة يف إســـطنبول واجتمـــاع القمـــة الربـــاعي بـــني 

 إىل  يتطلـع  وإذوطاجيكستان واالحتاد الروسي، وكذلك مبادرات منظمة شـانغهاي للتعـاون،           
مؤمتر التعاون االقتصادي اإلقليمي اخلـامس بـشأن أفغانـستان املقـرر عقـده يف طاجيكـستان يف                  

  ريف هذا العام، خ
البلــدان الــيت تقــوم بزيــادة جهودهــا املدنيــة واإلنــسانية ملــساعدة   ساعي  مبــوإذ يرحــب  

 اجملتمع الـدويل علـى مواصـلة تعزيـز مـسامهاته بطريقـة              إذ يشجع و،  حكومة وشعب أفغانستان  
  ، األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستانمنسقة مع السلطات األفغانية وبعثة

 باالتفــاق املتوصــل إليــه يف مــؤمتر قمــة لــشبونة ملنظمــة حلــف مشــال حــب أيــضاوإذ ير  
ــام  ــة      ٢٠١٠ األطلــسي لع ــوة الدولي ــدان املــسامهة بقــوات يف الق ــستان والبل ــة أفغان بــني حكوم

للمساعدة األمنية والقاضي بنقل املسؤولية الرئيـسية عـن األمـن يف أفغانـستان إىل قـوات األمـن            
 وحيـيط علمـا بـإعالن       ،٢٠١٤ يف شىت أحناء البلد حبلول هناية عام      رجييا  نقالً تد الوطين األفغانية   

منظمة حلف مشال األطلسي وحكومة مجهوريـة أفغانـستان اإلسـالمية بـشأن الـشراكة الدائمـة              
 باملـساعي املـشتركة املبذولـة    وإذ يـسلم  ،٢٠١٠نـوفمرب / تشرين الثـاين ٢٠ع يف لشبونة يف     املوقَّ
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 يف  للعمليـة االنتقاليـة   بالتقدم احملرز حىت اآلن يف اإلعدادوإذ يرحب ،  يف إطار العملية االنتقالية   
 االنتقالية،  إىل مواصلة تنفيذ العمليةوإذ يتطلعجمموعة أوىل من املقاطعات والبلديات، 

ــذي تتــسم    وإذ يــسلّم   ــالترابط ال ــرة أخــرى ب ــة يف أفغانــستان،      م ــه التحــديات املاثل ب
املستدام يف جمـاالت األمـن واحلوكمـة وحقـوق اإلنـسان       أن أوجه التقدم    يؤكد من جديد   وإذ

ــة الفــساد       ــشاملة لعــدة قطاعــات مثــل حمارب ــة، وكــذلك يف املــسائل ال وســيادة القــانون والتنمي
 املتواصــلة بــاجلهود وإذ يرحــب منــها اآلخــر،  لومكافحــة املخــدرات والــشفافية، يعــزز كــ    

  هلذه التحديات باتباع هنج شامل،تبذهلا احلكومة األفغانية واجملتمع الدويل للتصدي  اليت

مــن حتــديات  أفغانــستان ملــا تــشهده أمهيــة اتبــاع هنــج شــامل يف التــصدي   وإذ يؤكــد  
 بأنـه   وإذ يـسلم   ،٢٠١١  مـن مطلـع عـام      ابتـداء  االنتقال بنجاح إىل قيادة أمنية أفغانيـة         تعترض

منائيـــة جيـــب دعـــم املكتـــسبات األمنيـــة بـــإحراز التقـــدم علـــى صـــعيد احلوكمـــة والقـــدرات اإل 
، يف هـذا الـسياق، أوجـه التـآزر بـني أهـداف البعثـة والقـوة الدوليـة                    وإذ يالحظ أفغانستان،   يف

علــى وإذ يــشدد ، )٢٠١٠ (١٩٤٣ للمــساعدة األمنيــة علــى حنــو مــا لــوحظ أيــضا يف القــرار  
ــالزم          ــار ال ــالء االعتب ــع إي ــهما، م ــا بين ــادل فيم ــدعم املتب ــسيق وال ــاون والتن ــز التع ضــرورة تعزي

  ات احملددة لكل منهما،للمسؤولي

 ضــرورة قيــام مجيــع وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا،   وإذ يعيــد تأكيــد  
وبتوجيـه مـن املمثـل    ‘‘ وحـدة العمـل يف األمـم املتحـدة        ’’خالل آلية الفريق القطـري وهنـج         من

والتوافـق  اخلاص لألمني العام، بتعزيز اجلهود لتحقيق مزيد من الكفاءة ومن االتساق والتنسيق             
  التام مع الربامج الوطنية ذات األولوية اليت حددهتا حكومة أفغانستان،

ــشدد    ــها       وإذ ي ــسانية ونوعيت ــة اإلن ــرص وصــول املعون ــادة حتــسني ف ــى ضــرورة زي عل
 املساعدة اإلنسانية على حنو فعـال وكفـؤ وسـريع بوسـائل             إيصال تنسيق و  مبا يضمن وكميتها،  

االت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا حتـت سـلطة املمثـل               منها تعزيز التنسيق فيما بني وكـ      
ــام و  ــا اخلـــاص لألمـــني العـ ــة،    فيمـ ــن اجلهـــات املاحنـ ــا مـ ــدة وغريهـ ــم املتحـ ــة بـــني األمـ وخاصـ

 إطــار يف يف هــذا الــصدد ضــرورة قيــام اجلميــع، وإذ يؤكــداشــتدت احلاجــة إىل ذلــك،  مــاحيث
ــرام   ــدعم واحتــ ــسانية، بــ ــساعدة اإلنــ ــادئاملاملــ ــسانيةبــ ــة يف  اإلنــ ــاد   املتمثلــ ــسانية واحليــ اإلنــ

 واالستقالل، والرتاهة

 قلقـه إزاء احلالـة األمنيـة يف أفغانـستان، وال سـيما إزاء أعمـال العنـف                   وإذ يعيد تأكيد    
ــة املتواصــلة الــيت تقــوم هبــا حركــة     ــان وتنظــيم القاعــدة وغريمهــا مــن   الواألنــشطة اإلرهابي طالب

لحة غـري القانونيـة واجملرمـون والـضالعون يف إنتـاج            اجلماعات العنيفة املتطرفة واجلماعـات املـس      
ــاب       ــشطة اإلرهـ ــة بـــني أنـ ــات القويـ ــا، وإزاء العالقـ ــار هبـ ــشروعة أو االجتـ ــري املـ ــدرات غـ املخـ
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واملخدرات غري املشروعة، مما يؤدي إىل هتديدات حمدقة بالسكان احمللـيني، مبـن فـيهم األطفـال                 
 ون الدوليون، وقوات األمن الوطين واألفراد العسكريون واملدني

طالبـان وتنظـيم   ال حركـة  متثلهااليت وجلزع اليت ما انفكت تثري ا   التهديدات  بوإذ يسلم     
القاعدة وغريمها من اجلماعات العنيفة املتطرفة واجلماعات املـسلحة غـري القانونيـة، فـضال عـن                 

نـشأ عـن   يا ملـ عن قلقه البـالغ  وإذ يعرب  التحديات املتصلة مبساعي التصدي لتلك التهديدات،       
طالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن         الأعمال العنف واألنشطة اإلرهابية اليت تقـوم هبـا حركـة            

املـسلحة غـري القانونيـة مـن آثـار ضـارة بقـدرة احلكومـة                 اجلماعات العنيفة املتطرفة واجلماعات   
، األفغانيــة علــى ضــمان ســيادة القــانون، وتــوفري األمــن واخلــدمات األساســية للــشعب األفغــاين 

 وكفالة حتسني متتعه حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها،

 )٢٠٠٩ (١٨٩٤ و) ٢٠٠٦ (١٧٣٨  و)٢٠٠٦ (١٦٧٤  إىل قراراتـــــهوإذ يـــــشري  
 عن قلقـه البـالغ لالرتفـاع املتزايـد لعـدد           وإذ يعرب بشأن محاية املدنيني يف النـزاعات املسلحة،       

 سيما إصابات النساء واألطفـال الـيت تتـسبب          اإلصابات يف صفوف املدنيني يف أفغانستان، وال      
طالبـان وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات العنيفـة املتطرفـة         اليف غالبيتها العظمـى حركـة       

 أنـه جيـب علـى مجيـع األطـراف يف      وإذ يؤكـد مـن جديـد   واجلماعات املـسلحة غـري القانونيـة،       
محايـــة املـــدنيني املتـــضررين، الرتاعـــات املـــسلحة أن تتخـــذ كافـــة اخلطـــوات املمكنـــة لـــضمان 

مجيع األطـراف إىل االمتثـال اللتزاماهتـا مبوجـب القـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون                  يدعو   وإذ
 وإذ يـسلم محايـة املـدنيني،    لـضمان   الدويل حلقوق اإلنسان وإىل أن تتخذ كافة التدابري املناسبة          

وإبـالغ   يف صـفوف املـدنيني،    حلالـة املـدنيني، وال سـيما اإلصـابات           رصـد  مـا جيـري مـن        بأمهية
 من قبل جهات منها القوة الدولية للمساعدة األمنيـة،           بذلك، لس األمن التابع لألمم املتحدة    جمل

 التقــدم الــذي حتــرزه القـــوات األفغانيــة والدوليــة يف التقليــل إىل أدىن حــد مـــن        وإذ يالحــظ 
 اإلصابات بني املدنيني،

 املضادة لألفـراد وخملفـات احلـرب واألجهـزة           عن قلقه ملا متثله األلغام     وإذ يعرب أيضا    
 علـى ضـرورة االمتنـاع       وإذ يـشدد  املتفجرة اليدوية الصنع من هتديد خطـري للـسكان املـدنيني،            
  عن استعمال األسلحة واألجهزة اليت حيظرها القانون الدويل،

ــدهوإذ يعــرب عــن     ــا،    تأيي ــرات األموني ــسماد نيت ــة ل  ملواصــلة حظــر احلكومــة األفغاني
 على اختاذ إجراءات عاجلة إلنفاذ لـوائح تنظيميـة مـن أجـل فـرض الرقابـة علـى كـل                      حيث وإذ

املواد املتفجرة والسالئف الكيميائية، مبا حيد من قدرة املتمـردين علـى اسـتخدامها يف األجهـزة             
  املتفجرة اليدوية الصنع،
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ــشري   ــة      وإذ ي ــة الدولي ــستان إىل اهليئ ــة أفغان ــه حكوم ــذي وجهت ــالن ال ــة  إىل اإلع ملراقب
ــيتيك        ــد األسـ ــانوين ألهنيدريـ ــتعمال قـ ــود أي اسـ ــدم وجـ ــه بعـ ــادت فيـ ــذي أفـ ــدرات والـ املخـ

ــرخيص        يف ــصدرة عــن الت ــدان املنتجــة وامل ــاع البل ــراهن وضــرورة امتن ــستان يف الوقــت ال أفغان
ــة،       ــة األفغاني ــن احلكوم ــب م ــستان دون طل ــادة إىل أفغان ــذه امل ــصدير ه ــشجع بت ــدول وإذ ي ال

ــالقرا  ، علــى زيــادة تعاوهنــا مــع اهليئــة الدوليــة، وخاصــة   )٢٠٠٨ (١٨١٧ راألعــضاء، عمــال ب
 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع   ١٢ باالمتثــال التــام ألحكــام املــادة 

  ،١٩٨٨ باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام

 ١٦٧٤و ) ٢٠٠٠ (١٢٩٦و ) ١٩٩٩ (١٢٦٥ إلــــــــــى قراراتـــــــــــه  وإذ يـــــــشيـــر  
، بشأن محاية املـدنيني يف الرتاعـات املـسلحة        ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و  ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨ و) ٢٠٠٦(

ــه  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وإىل قرارات
 ١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢بـــشأن املـــرأة والـــسالم واألمـــن، وقراريـــه     ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و 
 بتقريــــر األمــــني العــــام اوإذ حيــــيط علمــــبـــشأن األطفــــال والرتاعــــات املــــسلحة،  ) ٢٠٠٩(
)S/2011/55 (،عن األطفال والرتاع املسلح يف أفغانستان  

  ؛)S/2010/120 (٢٠١١مارس / آذار١١ بتقرير األمني العام املؤرخ يرحب  - ١  
 اللتزام األمم املتحـدة الطويـل األجـل بالعمـل مـع حكومـة          يعرب عن تقديره    - ٢  

   لعمل البعثة واملمثل اخلاص لألمني العام؛ دعمه الكاملويعيد تأكيدوشعبها،  أفغانستان 
 متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل أفغانــستان، علــى يقــرر  - ٣  
ــه  النحــــــو  ، )٢٠٠٨ (١٨٠٦، و )٢٠٠٧ (١٧٤٦، و )٢٠٠٦ (١٦٦٢احملــــــدد يف قراراتــــ

ــر، )٢٠١٠ (١٩١٧و ، )٢٠٠٩ (١٨٦٨ و ــاه، حــــىت  ٦ و ٥ و ٤ات والفقــ  / آذار٢٣أدنــ
  ؛ ٢٠١٢ رس ما

كومـة أفغانـستان    بـرامج األولويـات الوطنيـة حل       األمـم املتحـدة إىل دعـم         يدعو  - ٤  
، مبـساعدة مـن     واالجتماعيـة والتنميـة االقتـصادية     والعدالـة   مسائل األمـن واحلوكمـة      اليت تغطي   

ي راجملتمع الدويل، ودعم التنفيذ الكامل لاللتزامات املتبادلة املعلنة بشأن هـذه املـسائل يف مـؤمت               
 ويطلـب ،   وكذلك بشأن مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة املخـدرات           لندنكابل و 

 علـى النحـو      القيـادة األفغانيـة،    مـسارها حنـو   أن تقدم البعثة املساعدة إىل حكومة أفغانـستان يف          
  الذي حددته عملية كابل؛

حــدود كــذلك أن تواصــل البعثــة واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام، يف       يقــرر   - ٥  
أفغانـستان زمـام األمـور واضـطالعها     السيادة األفغانية وتويل وباالسترشاد مببدأ تعزيز   واليتهما  

152



S/RES/1974 (2011)  
 

11-27366 7 
 

،  وكابـل  لنـدن ي   مـؤمتر  بالقيادة، اإلشراف على اجلهود املدنيـة الدوليـة، وفقـا ملـا ورد يف بيـاين               
  :ومع التركيز بصفة خاصة على األولويات املبينة أدناه

 مــشارك للمجلــس املــشترك للتنــسيق والرصــد، علــى التــشجيع، بــصفة رئــيس  )أ(  
دعـم أكثـر اتـساقا مـن اجملتمـع الـدويل إىل أولويـات حكومـة أفغانـستان يف جمـايل التنميـة                       تقدمي  

 دعم وضع برامج األولويات الوطنيـة اجلديـدة اجلـاري حاليـا، وتعبئـة             واحلوكمة، بوسائل منها    
ملاحنـة واملنظمـات الدوليـة، وتوجيـه املـسامهات          املقدمة مـن اجلهـات ا      املوارد، وتنسيق املساعدة    

املتحـــدة وصـــناديقها وبراجمهـــا، وال ســـيما ألنـــشطة مكافحـــة   املقدمـــة مـــن وكـــاالت األمـــم  
والتنميـة؛ ويف الوقـت نفـسه، دعـم اجلهـود الراميـة إىل زيـادة نـسبة املعونـة                  املخدرات والـتعمري    

اجلهود الرامية إىل زيادة الشفافية والفعاليـة       اإلمنائية املقدمة من خالل احلكومة األفغانية، ودعم        
  يف استخدام احلكومة األفغانية لتلك املوارد؛

تقويــة التعــاون مــع القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة وكــبري املمــثلني املــدنيني     )ب(  
علـى مجيـع املـستويات ويف مجيـع     وفقا للوالية احلالية لكـل منـها و   ملنظمة حلف مشال األطلسي     

 دعمـا لالنتقـال إىل مرحلـة القيـادة األفعانيـة املتفـق عليـه يف مـؤمتري كابـل ولنـدن                       لـد أرجاء الب 
، ومــؤمتر قمــة لــشبونة، وذلــك بطريقــة مــستدامة ضــمانا حلمايــة وتعزيــز حقــوق األفغــان كافــة  

، وتيـسري تبـادل املعلومـات يف حينـها      ي والعـسكر  املـدين العنـصرين   هبدف حتـسني التنـسيق بـني        
األنشطة اليت تقوم هبا القوات األمنيـة الوطنيـة والدوليـة واجلهـات الفاعلـة                وكفالة االتساق بني    

االسـتقرار الـيت تقودهـا أفغانـستان، بوسـائل منـها املـشاركة               املدنية دعما لعملية التنمية وحتقيق      
وخــصوصا مــن خــالل   احلكوميــة؛   مــع املنظمــات غــري   تعــاونمــع أفرقــة تعمــري األقــاليم وال   
ــب    ــصفة مراقـ ــشاركتها بـ ــف      مـ ــة حلـ ــستان ومنظمـ ــني أفغانـ ــشترك بـ ــال املـ ــس االنتقـ يف جملـ

  ؛األطلسي مشال
الـيت  عمليـة الـسالم واملـصاحلة       توفري التوعية وكذلك املـساعي احلميـدة لـدعم             )ج(   

تنفيـذ الربنـامج األفغـاين      تقودها أفغانستان، إذا طلبت حكومة أفغانـستان ذلـك، بوسـائل منـها              
بنــاء الثقــة ودعمهــا يف إطــار الدســتور األفغــاين ويف  لابري اقتــراح تــدللــسالم وإعــادة اإلدمــاج و

 ١٢٦٧احترام كامل لتنفيذ التدابري وتطبيق اإلجراءات اليت استحدثها جملس األمـن يف قراراتـه               
، فــــضال عــــن ســــائر قــــرارات اجمللــــس  )٢٠٠٩ (١٩٠٤، و )٢٠٠٨ (١٨٢٢، و )١٩٩٩(

  الصلة؛ ذات
لتنظيم االنتخابات األفغانيـة    فغانية،  توفري الدعم، بناء على طلب السلطات األ        )د(  

املقبلة، ودعم العمل اهلادف إىل ضـمان اسـتدامة ونزاهـة العمليـة االنتخابيـة علـى النحـو املتفـق             
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عليه يف مؤمتري لندن وكابل؛ وتزويد املؤسسات األفغانية املشاركة يف هذه العمليـة باملـساعدة     
  ؛يف بناء القدرات واملساعدة التقنية

 اجلهـود   توجيـه أن البعثـة واملمثـل اخلـاص سيواصـالن           أيـضا من جديـد    يؤكد    - ٦  
  :املدنية الدولية يف اجملاالت ذات األولوية التالية

، مـع البنـاء     دعم التعاون اإلقليمي للعمل من أجل استقرار وازدهار أفغانستان          )أ(  
  ؛على اإلجنازات اليت حتققت

هود احلكومة األفغانيـة، بتنفيـذ    القيام، من خالل وجود أقوى للبعثة ودعما جل         )ب(  
عملية كابل يف خمتلف أحناء البلد بوسائل منها تقوية التعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                     
ــم           باملخـــدرات واجلرميـــة، وتيـــسري إضـــفاء طـــابع الـــشمول علـــى سياســـات احلكومـــة وفهـ

  السياسات؛ تلك
وكمـة وسـيادة القـانون      دعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة األفغانيـة لتحـسني احل           )ج(  

مبا يف ذلـك العدالـة يف الفتـرة االنتقاليـة وتنفيـذ امليزانيـة ومكافحـة الفـساد يف مجيـع أحنـاء البلـد                    
وفقا لعملية كابل، هبدف املساعدة يف جين مثـار الـسالم وتقـدمي اخلـدمات يف الوقـت املناسـب                    

   ؛وبطريقة مستدامة
حدة حلقوق اإلنسان، يف التعـاون مـع        مفوضية األمم املت   االستمرار، بدعم من      )د(  

حكومـة أفغانـستان    اللجنة األفغانية املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، وكـذلك يف التعـاون مـع                  
املنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية ذات الصلة، مـن أجـل رصـد حالـة املـدنيني، وتنـسيق                   و

ملساعدة يف التنفيذ التام لألحكام املتعلقـة        وا ، وتعزيز املساءلة،  الرامية إىل كفالة محايتهم    اجلهود  
واملعاهــدات الدوليــة الــيت  األساســية وحقــوق اإلنــسان الــواردة يف الدســتور األفغــاين  باحلريــات 
أفغانــستان طرفــا فيهــا، وال ســيما األحكــام املتعلقــة بتمتــع املــرأة التــام حبقــوق اإلنــسان   دخلــت

  هلا؛ ملكفولةا
ساعدات اإلنـسانية، دعمـا للحكومـة األفغانيـة ووفقـا        تنسيق وتيسري إيصال امل     )هـ(  

للمبــادئ اإلنــسانية، هبــدف بنــاء قــدرة احلكومــة لكــي يتــسىن هلــا االضــطالع بــدور مركــزي     
وتنسيقي يف املستقبل، وذلك بوسائل منها تقدمي الـدعم الفعـال إىل الـسلطات الوطنيـة واحملليـة                  

املواتية لعـودة الالجـئني واملـشردين داخليـا         يف مساعدة ومحاية املشردين داخليا وهتيئة الظروف        
  عودةً طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة؛
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 بكافة األطراف األفغانية والدولية التنـسيق مـع البعثـة يف تنفيـذ واليتـها                يهيب  - ٧  
تعزيز أمن موظفي األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا وحريـة تنقلـهم                 اجلهود الرامية إىل     ويف  

  جاء البلد؛ يف مجيع أر 
 على ضرورة كفالة األمن ملوظفي األمـم املتحـدة وعلـى دعمـه              يكرر التأكيد   - ٨  

  للتدابري اليت اختذها األمني العام بالفعل يف هذا الصدد؛ 
وجــود البعثــة وغريهــا مــن وكــاالت األمــم املتحــدة  تقويــة  علــى أمهيــة يــشدد  - ٩  

 األمني العـام علـى مواصـلة اجلهـود الـيت يبـذهلا حاليـا                ويشجعوبراجمها يف األقاليم،     وصناديقها  
 سـلطة   بقـوة ؤيـد وي، هبذا الوجـود  من أجل اختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة املسائل األمنية املرتبطة          

املمثل اخلاص لألمني العام يف تنسيق مجيع أنشطة وكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا                
  يف أفغانستان؛

ــة  علــىيــشدد  - ١٠   ــة مــستدامة يف أفغانــستان مــع عمــل مجيــع     أمهي تنميــة دميقراطي
املؤســسات األفغانيــة ضــمن جمــاالت اختــصاصها احملــددة بوضــوح، وفقــا للقــوانني ذات الــصلة  

بالتزام حكومة أفغانستان بالعمـل عـن كثـب مـع           ، يف هذا الصدد،     ويرحبوالدستور األفغاين   
ــدروس املست   ــصاألمــم املتحــدة لالســتفادة مــن ال ــات عــام ةخل  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩ ي مــن انتخاب

، مبـا يف ذلـك معاجلـة اسـتدامة العمليـة            تحـسينات علـى العمليـة االنتخابيـة       املزيـد مـن ال    إلدخال  
 الـدور  يؤكد مـن جديـد  املقطوعة يف مؤمتري لندن وكابل، ومع مراعاة االلتزامات االنتخابية،  

، ، لتحقيـق هـذه االلتزامـات   غانيـة بناء علـى طلـب احلكومـة األف      ،  دعمتقدمي ال القيادي للبعثة يف    
املؤسسات األفغانية املعنية، بناء على طلـب تقدمـه    إىل البعثة تقدمي املساعدة التقنية إىل   ويطلب

 بأعـضاء اجملتمـع     ويهيـب كـذلك   لـدعم تنفيـذ إصـالحات انتخابيـة بنـاءة؛           حكومة أفغانـستان،    
  الدويل تقدمي املساعدة حسب االقتضاء؛

تجــددة الــيت تبــذهلا احلكومــة األفغانيــة، بــسبل منــها جملــس اجلهود املبــ يرحــب  - ١١  
اجمللــس األعلــى ، وإنــشاء ٢٠١٠يونيــه /ذي انعقــد يف حزيــرانالــوطين الــاالستــشاري  الــسالم

تعزيـز احلـوار مـع    للسالم وتنفيذ الربنامج األفغاين لتحقيـق الـسالم وإعـادة اإلدمـاج، مـن أجـل          
ادها لنبــذ العنــف، وقطــع العالقــات مــع تنظــيم العناصــر املعارضــة للحكومــة الــيت تبــدي اســتعد

القاعدة وغريه من املنظمات اإلرهابية، وإدانـة اإلرهـاب، والقبـول بالدسـتور األفغـاين، خاصـة                 
 حكومـة أفغانـستان علـى    ويشجعفيما يتعلق منه بالشؤون اجلنسانية ومسائل حقوق اإلنسان،  

ة حـسب االقتـضاء، يف احتـرام كامـل          املساعي احلميدة للبعثـة لـدعم هـذه العمليـ         االستفادة من   
 ١٨٢٢و  ) ١٩٩٩ (١٢٦٧ جملـس األمـن يف قراراتـه         وضـعها لتنفيذ التدابري واإلجـراءات الـيت       

ــرارات اجمللــس األخــرى ذات   )٢٠٠٩ (١٩٠٤ و) ٢٠٠٨( ــصلة ، فــضال عــن ق  ويرحــب، ال
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اركة  احلكومـة علـى مواصـلة زيـادة مـش          يشجعأيضا بالتدابري اليت اختذهتا حكومة أفغانستان، و      
ــشاور،      ــات التواصــل والت ــدين، يف عملي ــات، واجملتمــع امل ــرأة، واألقلي ــشريامل ــساء وي  إىل أن الن

 ١٣٢٥ميكنهن أداء دور حاسم يف عملية السالم، كمـا هـو معتـرف بـه يف قـرار جملـس األمـن          
  ويف القرارات ذات الصلة؛) ٢٠١٠(

ا يف ذلـك الربنـامج      على دور البعثة يف دعم عملية السالم واملصاحلة، مب        يشدد    - ١٢  
 ويــشجعاألفغــاين لتحقيــق الــسالم وإعــادة اإلدمــاج حــسب التكليــف الــوارد يف هــذا القــرار،   

اجملتمــع الــدويل علــى تقــدمي املــساعدة جلهــود حكومــة أفغانــستان يف هــذا الــصدد، بــسبل منــها  
 ، يف هــذاوحيــيط علمـا مواصـلة تقـدمي الــدعم للـصندوق االســتئماين للـسالم وإعــادة اإلدمـاج،      

السياق، باملؤمتر املعين بإعـادة اإلدمـاج الـذي ستستـضيفه احلكومـة األفغانيـة يف كابـل يف ربيـع                     
  هذا العام؛
باجلهود اجلارية الـيت تبـذهلا حكومـة أفغانـستان وشـركاؤها اجملـاورون         يرحب  - ١٣  

لتعـاون  من أجل تعزيـز الثقـة وا      واملنظمات الدولية مبا فيها منظمة املؤمتر اإلسالمي        واإلقليميون  
فيمــا بينــهم، مبــا يف ذلــك مبــادرات التعــاون الــيت وضــعتها مــؤخرا البلــدان املعنيــة واملنظمــات      

 ألفغانـستان وباكـستان وتركيـا، الـذي ُعقـد يف           امساإلقليمية، مبا فيها مؤمتر القمة الثالثـي اخلـ        
ــذي عقــد يف    ســطنبولإ ــائج مــؤمتر إســطنبول األخــري ال ــاين ٣ ونت ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ٢٠١٠ن
 إىل  ويتطلـع  باملؤمتر اإلقليمي املقترح ألفغانستان الذي من املقرر أن تنظمه تركيـا             يط علما وحي

املؤمتر اخلامس للتعاون االقتصادي اإلقليمي بـشأن أفغانـستان املقـرر عقـده يف طاجيكـستان يف                 
علـى  كابـل   مؤمتر  البيان الصادر عن     بالتأكيد من جديد يف      ويرحب كذلك خريف هذا العام،    

 علــى أمهيــة ويــشدد، ٢٠٠٢دئ املنــصوص عليهــا يف إعــالن عالقــات ُحــسن اجلــوار لعــام املبــا
طالبــان وتنظــيم القاعــدة وغريمهــا مــن الزيــادة التعــاون بــني أفغانــستان وشــركائها ضــد حركــة  

، يف ســـبيل تعزيـــز الـــسالم  العنيفـــة واجلماعـــات املـــسلحة غـــري املـــشروعةاجلماعـــات املتطرفـــة
عزيز التعاون يف قطاعي االقتصاد والتنمية، باعتبار ذلـك وسـيلة مـن             واالزدهار يف أفغانستان وت   

  وسائل حتقيق االندماج التام ألفغانستان يف الديناميات اإلقليمية واالقتصاد العاملي؛
 الدور احملوري للمجلس املشترك للتنسيق والرصد يف تنـسيق      يؤكد من جديد    - ١٤  

وتيـسريه ورصـده    والـربامج ذات األولويـة الوطنيـة        ان  تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية ألفغانـست     
ــة     ويهيــب  جبميــع اجلهــات الفاعلــة ذات الــصلة تعزيــز تعاوهنــا مــع اجمللــس يف هــذا الــصدد بغي

  مواصلة حتسني كفاءته؛
 باجلهــات املاحنــة الدوليــة واملنظمــات الدوليــة وحكومــة أفغانــستان أن   يهيــب  - ١٥  

كابــل ويف املــؤمترات الدوليــة الــسابقة،  ت يف مــؤمتر تتقيــد مبــا قطعتــه علــى نفــسها مــن التزامــا  
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تحسني تنسيق املعونة وفعاليتها، وذلك بوسـائل منـها         ل أمهية مواصلة اجلهود     ويؤكد من جديد  
  كفالة الشفافية ومكافحة الفساد؛ وتعزيز قدرة حكومة أفغانستان على تنسيق املعونة؛

باملـساعدة املقدمـة مـن اجملتمـع         أن تواصل، مـستعينة      األفغانيةكومة  احل ب يهيب  - ١٦  
الـدويل، مبـا يف ذلـك القـوة الدوليـة للمــساعدة األمنيـة وائـتالف عمليـة احلريـة الدائمـة، ووفقــا           
للمسؤوليات املوكولـة إىل كـل منـهما، وحبـسب مـا يطـرأ علـى تلـك املـسؤوليات مـن تطـور،                        

ن وتنظـيم القاعـدة     التصدي لتهديد أمن أفغانستان واستقرارها من جانب عناصر حركة الطالبا         
اجملـــرمني والعنيفـــة واجلماعـــات املـــسلحة غـــري املـــشروعة،  وغريمهـــا مـــن اجلماعـــات املتطرفـــة 

  ؛ واالجتار هباغري املشروعة املخدراتإنتاج والضالعني يف 
 بأشد هلجة مجيع االعتـداءات، مبـا فيهـا االعتـداءات بـاألجهزة املتفجـرة                يدين  - ١٧  

عمليات االختطاف اليت تستهدف املـدنيني      االغتياالت و ارية و اليدوية الصنع واهلجمات االنتح   
 االسـتقرار والـتعمري والتنميـة يف        حتقيـق والقوات األفغانية والدوليـة وأثرهـا الـضار علـى جهـود             

طالبـان واجلماعـات املتطرفـة األخـرى إىل اسـتخدام      ال جلـوء حركـة    ويـدين كـذلك   أفغانستان،  
  ؛بشرية املدنيني دروعا

 اهلجمـات علـى أفـراد املـساعدة اإلنـسانية، ويؤكـد أن اهلجمـات        ايـدين أيـض    - ١٨  
 علـى ضـرورة ضـمان مجيـع          ويـشدد  تعيق اجلهود الراميـة إىل تقـدمي العـون لـشعب أفغانـستان،            

األطراف لوصول كافة اجلهات اإلنسانية الفاعلة دون خماطر أو عراقيل، مبا فيها موظفو األمـم               
  يدها التام بالقانون اإلنساين الدويل الواجب التطبيق؛املتحدة واألفراد املرتبطون هبا، وتق

كافحـة  أفغانستان مل  باإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن يف تنفيذ برنامج          يرحب  - ١٩  
األلغام ويشجع حكومة أفغانستان على أن تواصل جهودها، بـدعم مـن األمـم املتحـدة وكافـة                  

ــة األلغــام األرمــن أجــلاجلهــات الفاعلــة املعنيــة،   ضــية املــضادة لألفــراد واأللغــام األرضــية    إزال
املضادة للدبابات وخملفات احلـرب مـن املتفجـرات هبـدف احلـد مـن األخطـار الـيت هتـدد حيـاة                       

مــن أجــل تــوفري  عــن احلاجــة إىل تقــدمي املــساعدة ويعــرباإلنــسان والــسالم واألمــن يف البلــد؛ 
للـــضحايا، مبـــا يـــشمل  الرعايـــة وإعـــادة التأهيـــل وإعـــادة اإلدمـــاج االقتـــصادي واالجتمـــاعي 

  ؛اإلعاقة األشخاص ذوي
القوة الدولية للمساعدة األمنيـة والقـوات الدوليـة    لتقدم الذي أحرزته   با ميسلّ  - ٢٠  
تقليــل خطــر وقــوع ضــحايا مــن املــدنيني إىل احلــد األدىن، حــسبما ورد يف تقريــر   يف األخــرى 

 إىل ويــدعوهاات املــسلحة، عــن محايــة املــدنيني يف الرتاعــ ٢٠١١مــارس / آذار٩املــؤرخ البعثـة  
بذل جهود إضافية أقـوى يف هـذا اجملـال، وال سـيما عـن طريـق املراجعـة املـستمرة لإلجـراءات                       
وخطط العمليات والقيام، بالتعـاون مـع احلكومـة األفغانيـة، باسـتعراض نتـائج كـل عمليـة مـن                  
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 تستــصوب العمليــات الــيت يــسجَّل فيهــا وقــوع ضــحايا مــن املــدنيني والتحقيــق فيهــا، وعنــدما  
  حكومة أفغانستان إجراء تلك التحقيقات املشتركة؛

ــع     يؤكــد  - ٢١   ــضاء، إىل مجي ــة، حــسب االقت ــة وصــول املنظمــات املعني ــة كفال  أمهي
ــستان،    ــاز يف أفغانـ ــاكن االحتجـ ــسجون وأمـ ــدعوالـ ــدويل   ويـ ــانون الـ ــام للقـ ــرام التـ  إىل االحتـ

  ن؛الصلة، مبا يف ذلك القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسا ذي
 عن قلقه البالغ إزاء جتنيد قوات حركة طالبـان لألطفـال واسـتخدامهم              يعرب  - ٢٢  

ـــزاعيف أفغانــستان، وإزاء قتــل األطفــال وتــشويههم نتيجــة    ــة لتجنيــد  ويكــرر، للن ــه القوي  إدانت
األطفال اجلنود واستخدامهم يف انتهاك للقانون الـدويل الواجـب التطبيـق وجلميـع االنتـهاكات                

زاع املسلح، وال سـيما اهلجمـات    ـخرى املرتكبة يف حق األطفال يف حاالت الن       والتجاوزات األ 
 ويـدعو  واستخدام األطفـال يف اهلجمـات االنتحاريـة،          ، ومرافق التعليم والصحة،   على املدارس 

 ١٦١٢ علـى أمهيـة تنفيـذ قـراري جملـس األمـن              ويـشدد إىل تقدمي املسؤولني عنها إىل العدالـة،        
 إىل األمــني العــام مواصــلة تعزيــز    ويطلــب يف هــذا الــسياق،  ، )٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥(

  عنصر محاية األطفال يف البعثة، وال سيما عن طريق تعيني مستشارين يف جمال محاية األطفال؛
 بالتوقيع مؤخرا على خطة عمل شـاملة وحمـددة زمنيـا وقابلـة للتحقـق                يرحب  - ٢٣  

ألطفــال وجتنيــدهم يف قــوات األمــن بـني حكومــة أفغانــستان واألمــم املتحــدة لوقــف اســتخدام ا 
  الوطين األفغانية؛ 

 علـى أمهيـة القيـام، يف إطـار شـامل، بتعزيـز القـدرات الوظيفيـة                  يكرر التأكيد   - ٢٤  
والطابع املهين واملساءلة يف القطاع األمين األفغاين عن طريق جهود الفرز والتـدريب والتوجيـه               

لـى الـسواء، هبـدف تـسريع وتـرية التقـدم حنـو              واإلعداد والتمكني املالئمـة، للنـساء والرجـال ع        
بلوغ هدف حتقيق االكتفاء الذايت والتوازن العرقي يف صفوف قوات األمن األفغانية اليت تـوفر               

  األمن وتكفل سيادة القانون يف مجيع أحناء البلد؛ 
ــوطين       يرحــب  - ٢٥   ــوير اجلــيش ال ــدم املتواصــل يف جمــال تط ــسياق بالتق ــذا ال  يف ه

 علـى االسـتمرار يف جهـود    ويـشجع  قدرته على ختطـيط العمليـات وتنفيـذها،         األفغاين وحتسني 
التدريب، بوسائل منها املسامهة باملدربني واملوارد وأفرقة التوجيه واالتصال يف جمـال العمليـات       

ــة التدر  ــة مــن خــالل البعث ــة ملنظمــة حلــف األطلــسي   يبي ــاتو(التابع ــستان)الن ، وإســداء  يف أفغان
عمليــة مــستدامة لتخطــيط الــدفاع باإلضــافة إىل تقــدمي املــساعدة يف   املــشورة مــن أجــل وضــع  
  مبادرات إصالح الدفاع؛

 مبـا تبذلـه الـسلطات األفغانيـة مـن جهـود لتعزيـز قـدرات الـشرطة                   حييط علما   - ٢٦  
، يف هـذا الـسياق،      ويـشدد  إىل مواصلة اجلهود لتحقيق هـذا اهلـدف،          ويدعوالوطنية األفغانية،   
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اعدة الدوليـة عـن طريـق الـدعم املـايل وتـوفري املـدربني واملـوجهني، مبـا يف                    على أمهية تقدمي املس   
، ومـسامهة قـوة الـدرك األوروبيـة هلـذه البعثـة،             يف أفغانـستان  ة  يـ التدريبالنـاتو   ذلك مسامهة بعثة    

بعثـة شـرطة االحتـاد األورويب يف        (ومسامهة االحتاد األورويب من خالل بعثة الـشرطة التابعـة لـه             
  ؛ )أفغانستان
 بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ احلكومــة األفغانيــة لربنــامج حــل اجلماعــات   يرحــب  - ٢٧  

 إىل ويــدعو،  وإدماجهــا يف برنــامج أفغانــستان للــسالم وإعــادة اإلدمــاجاملــسلحة غــري القانونيــة
  الدويل؛ اجلهود لتحقيق مزيد من التقدم بدعم من اجملتمع ومواءمة تسريع

 وخفـض   ن تقـدم يف التـصدي إلنتـاج األفيـون          مبـا حتقـق مـؤخرا مـ        حييط علما   - ٢٨  
ــه ــق  ، كميات ــساوره القل ــه       ويظــل ي ــار ب ــون وإنتاجــه واالجت ــة األفي ــسببه زراع ــا ت ــتمرار م  الس

واستهالكه من ضرر جسيم لألمن والتنمية واحلوكمة يف أفغانستان وكذلك يف املنطقـة وعلـى           
 اجملتمع الدويل، على تـسريع       احلكومة األفغانية إىل العمل، مبساعدة من      ويدعوالصعيد الدويل؛   

ســتراتيجية الوطنيـة ملكافحــة املخــدرات، بوسـائل منــها بــرامج الـسبل البديلــة لكــسب    التنفيـذ ا 
 على تقـدمي دعـم      ويشجعالعيش، وإدراج جهود مكافحة املخدرات يف مجيع الربامج الوطنية؛          

عم املقدم مـن مكتـب       بالد ويشيدستراتيجية؛  الدويل إضايف لألولويات األربع احملددة يف تلك ا       
األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة إىل املبــادرة الثالثيــة واملركــز اإلقليمــي للمعلومــات    

سـتراتيجية قـوس قـزح؛ فـضال عـن          اوالتنسيق يف آسيا الوسطى يف إطار مبادرة ميثاق بـاريس و          
  مسامهة أكادميية دوموديدوفو للشرطة يف روسيا؛

ــدول إىل تعزيــ يــدعو  - ٢٩   ــر الــذي       ال ــي ملواجهــة اخلط ــاون الــدويل واإلقليم ز التع
واالجتـار  الـيت مـصدرها أفغانـستان         غري املشروعة  يتعرض له اجملتمع الدويل من إنتاج املخدرات      

يف التصدي ملـشكلة املخـدرات يف       املسؤولية العامة املشتركة     أ وفقا ملبد  وذلك ،هبا واستهالكها 
 القانون والتعـاون علـى مكافحـة االجتـار باملخـدرات             بطرق منها تعزيز قدرات إنفاذ     أفغانستان

ويالحـظ   والسالئف الكيميائية وغسل األموال والفساد املرتبطني بذلك االجتار،          ةغري املشروع 
املقـرر عقـده يف     املعـين بطـرق هتريـب املخـدرات مـن أفغانـستان             الثالث املقترح   املؤمتر الوزاري   

 ،ويـدعو  التابعـة لـه،      “ موسـكو  -بـاريس   ”ملية  يف إطار مبادرة ميثاق باريس وع      ٢٠١١عام  
  ؛)٢٠٠٨ (١٨١٧ إىل التنفيذ الكامل لقراره ،يف هذا الصدد

ــدعو  - ٣٠   ــاريس   ي ــاق ب ــادرة ميث ــصدي، إل  إىل مواصــلة مب ــصد الت ــاج ق ــون نت األفي
ــستان   ــن يف أفغان ــار هبواهلريوي ــواالجت ــى حماصــيل اخلــشخاش،    ،اما واســتهالكهم ــضاء عل  والق

 علـى  ويـشدد  اعتـراض قوافـل نقـل املخـدرات،     وكـذلك درات وخمازهنـا،  وخمتربات صـنع املخـ   
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أمهيــة التعــاون علــى إدارة احلــدود ويرحــب بالتعــاون املكثــف ملؤســسات األمــم املتحــدة ذات    
   يف هذا الصدد؛ ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي،الصلة مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

لربنـامج  ل الكامل واملرحلي والـسريع واملنـسق    على أمهية التنفيذ   يكرر التأكيد   - ٣١  
 املؤسـسات األفغانيـة ذات الـصلة     كافـة  مـن جانـب      للجميـع العدالـة   الوطين ذي األولوية بشأن     

والــشفافية بالنـــزاهة واجلهــات الفاعلــة األخــرى مــن أجــل التعجيــل بإقامــة نظــام للعدالــة يتــسم  
  يادة القانون يف كافة أرجاء البلد؛والقضاء على اإلفالت من العقاب، واإلسهام يف تأكيد س

 يف هــذا الــسياق علــى أمهيــة مواصــلة التقــدم يف إعــادة تعمــري وإصــالح يــشدد  - ٣٢  
قطاع السجون يف أفغانستان، وذلك من أجل حتسني احترام سيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان                

  يف ذلك القطاع؛
علـى األمـن واحلكـم       اآلثار الـيت خيلفهـا الفـساد املستـشري           يالحظ بقلق بالغ    - ٣٣  

 احلكومة األفغانيـة علـى القيـام،    وحيثالرشيد وجهود مكافحة املخدرات والتنمية االقتصادية،    
مبساعدة من اجملتمع الدويل، بدور قيادي قوي يف مكافحـة الفـساد وتعزيـز جهودهـا مـن أجـل              

  إنشاء إدارة أكثر فعالية وشفافية وقابلية للمساءلة؛
 األفغانيــة، مبـا فيهــا اجلهـازان التنفيــذي والتــشريعي،    مجيــع املؤسـسات يـشجع   - ٣٤  

ــاون،     ــروح مــن التع ــى العمــل ب ــدعوعل ــد مــن    وي ــة إىل مواصــلة إجــراء املزي ــة األفغاني  احلكوم
اإلصالح يف جمال التشريع واإلدارة العامة لكفالة احلكم الرشيد، بتمثيل كامـل جلميـع األفغـان                

 ضـرورة بـذل     ويؤكـد ،  كليهمـا  ودون الـوطين     نساء ورجاال، واملساءلة على الصعيدين الـوطين      
  املزيد من اجلهود على الصعيد الدويل لتقدمي املساعدة التقنية يف هذا اجملال؛

 إىل االحتـــرام التـــام حلقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساســـية والقـــانون يـــدعو  - ٣٥  
احلـرة، ولكنـه   بالزيادة يف وسـائل اإلعـالم   ويرحب اإلنساين الدويل يف كافة أرجاء أفغانستان،    

لقيــود املفروضــة علــى حريــة وســائل اإلعــالم، واهلجمــات علــى  ســتمرار ا ايالحــظ مــع القلــق
 علـى اللجنـة األفغانيـة املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان ملـا تبذلـه مـن جهـود                       ويثيناإلعالميني،  

شــجاعة يف رصــد احتــرام حقــوق اإلنــسان يف أفغانــستان وكــذلك يف تعزيــز هــذه احلقــوق          
 أمهيـة التعـاون الكامـل جلميـع األطـراف      ويؤكدا وتشجيع ظهور جمتمع مدين تعددي،       ومحايته

 عن تأييده للمشاركة الواسعة الـشاملة للوكـاالت         ويعربالفاعلة ذات الصلة مع هذه اللجنة؛       
، مبــا يف ذلــك االلتــزام ات املتبادلــة املعقــودة مــن أجــل حتقيــق االلتزامــاملــديناحلكوميــة واجملتمــع 

  ل حكومي كاٍف للجنة؛بتوفري متوي
 بأنــه، رغــم التقــدم الــذي َتحقّــق يف مــسألة املــساواة بــني اجلنــسني، مــن    يقــر  - ٣٦  

 اسـتمرار أشـكال   ويدين بـشدة الضروري بذل جهود معززة لضمان حقوق النساء والفتيات،         
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التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وال سيما العنف الرامـي إىل منـع الفتيـات مـن االلتحـاق                   
) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ أمهيــة تنفيــذ قــرارات جملــس األمــن  ويؤكــدملــدارس، با
ــساء  ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ ، و)٢٠٠٩ (١٨٨٩و ، )٢٠٠٩ (١٨٨٨ و ــة حـــــصول النـــ وكفالـــ

  اهلاربات من العنف العائلي على مالذ آمن يوفر السالمة واألمـن؛
يـع مؤسـسات     بـالتزام احلكومـة األفغانيـة بتعزيـز مـشاركة املـرأة يف مج              يرحب  - ٣٧  

 اجلهـود الراميـة     ويـدعم احلوكمة األفغانية، مبا يشمل اهليئات املنتخبة واملعينـة واخلدمـة املدنيـة،             
 وإىل إدراج نقاطهـا املرجعيـة يف   خطة العمـل الوطنيـة للمـرأة يف أفغانـستان،      إىل التعجيل بتنفيذ    

ضـد املـرأة،    العنف   على   الربامج الوطنية ذات األولوية، ووضع استراتيجية لتنفيذ قانون القضاء        
إىل أن النــهوض حبقــوق املــرأة ومحايتــها جــزء  يــشري مبــا يف ذلــك تقــدمي اخلــدمات للــضحايا، و 

 إىل األمـني العـام أن يواصـل         ويطلـب يتجزأ من عمليـة الـسالم وإعـادة اإلدمـاج واملـصاحلة،              ال
ــاة الــسياسية واالقتــصا    ــة إدمــاج املــرأة يف احلي ــة إدراج املعلومــات املتــصلة بعملي دية واالجتماعي

  ؛ألفغانستان يف تقاريره إىل جملس األمن
 بتعــاون احلكومــة األفغانيــة وبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل يرحــب  - ٣٨  

ــالقرار        ــشأة عمــال ب ــن املن ــس األم ــة جمل ــع جلن ــستان م ــرار  ) ١٩٩٩ (١٢٦٧أفغان ــذ الق يف تنفي
لة مـــن أجـــل حتـــديث القائمـــة ، بوســـائل منـــها تـــوفري املعلومـــات ذات الـــص)٢٠٠٩ (١٩٠٤

املوحدة، ومن خالل حتديـد األفـراد والكيانـات الـضالعني يف متويـل أو دعـم أعمـال أو أنـشطة                      
طالبــان باســتخدام العوائــد املــستمدة مــن زراعــة وإنتــاج املخــدرات   التنظــيم القاعــدة وحركــة 

   على مواصلة هذا التعاون؛ويشجعوسالئفها واالجتار هبا على حنو غري مشروع، 
 إىل تعزيز عملية التعاون االقتصادي اإلقليمي، مبا يف ذلك تـدابري تيـسري              يدعو  - ٣٩  

التجــارة اإلقليميــة، وزيــادة االســتثمارات األجنبيــة، وتطــوير اهلياكــل األساســية، مالحظــا دور  
  أفغانستان التارخيي باعتبارها جسرا بّريا يف آسيا؛

نظمـة واالنـدماج املـستدام ملـا تبقـى مـن         بأمهية العودة الطوعية واآلمنة وامل     يقر  - ٤٠  
 إىل مواصلة وتعزيز املـساعدة الدوليـة يف   ويدعوالجئني أفغان من أجل استقرار البلد واملنطقة،   

  هذا اخلصوص؛
أيضا أمهية عودة املشردين داخليا إىل ديارهم طواعيـة وبأمـان وبـصورة      يؤكد  - ٤١  

  منظمة وإعادة إدماجهم على حنو مستدام؛ 
ــرا عــن      يطلــب  - ٤٢   ــة أشــهر تقري ــدم إىل اجمللــس كــل ثالث ــام أن يق  إىل األمــني الع

النقــاط بالقيــاس إىل ريره تقييمــا للتقــدم احملــرز   االتطــورات يف أفغانــستان، وأن يــدرج يف تقــ   
   وتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ والية البعثة وأولوياهتا، على النحو احملدد يف هذا القرار؛،املرجعية
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، استعراضا  ٢٠١١ إىل األمني العام أن جيري، حبلول هناية عام          ذلكيطلب ك   - ٤٣  
شامال لألنشطة املنوطة بالبعثة وللدعم الذي تقدمـه األمـم املتحـدة يف أفغانـستان، مبـا يف ذلـك                    
وجــود البعثــة يف كافــة أحنــاء البلــد، وذلــك بالتــشاور مــع حكومــة أفغانــستان واجلهــات املعنيــة  

 والقيــادة الــوطنيتني متــشيا مــع عمليــة كابــل، مــع مراعــاة الطــابع   الدوليــة، قــصد تعزيــز امللكيــة 
ــك         ــضمِّن ذل ــة، وأن ُي ــساعدة األمني ــة للم ــوة الدولي ــدويل ودور الق ــع ال املتطــور حلــضور اجملتم
ــا اجمللــس        ــسترشد هب ــال لكــي ي ــة االنتق االســتعراض التجــارب األوىل املــسجلة خبــصوص عملي

 جبميـع األطـراف الفاعلـة املعنيـة أن          ويهيـب ،  ٢٠١٢مارس  /استعراضه لوالية البعثة يف آذار     يف
  تتعاون مع البعثة يف هذه العملية؛

  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٤٤  
  

162



164 
 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع   
 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 قائمة المراجع:

 :القواميس و الموسوعات و المعاجم 

  :الموسوعات 

، القاهرة، دار موسوعة المصطلحات السياسية واالقتصادية"برهمام محمد المشاعلي، "  -1

 . 2007، يناير 1االجمدي للنشر، ط

 باللغة العربية الكتب: 
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 ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى بحث مدى تأثير المتغيرات الدولية على أعمال التدخل اإلنساني كآلية 

أي مدى حقق التدخل أهدافه في الحالة  إلىضمن النظام الدولي الجديد، و  اإلنسانلحماية حقوق 

 اإلنسان      الليبية، فالتحول الذي أصاب النظام الدولي أفرز تغييرات أثرت على مفهوم حقوق 

االختصاص العالمي، و مبدأ السيادة تحول من  إلىو أخرجها من االختصاص الداخلي للدول 

 ، و تنحى مبدأ عدم التدخل لصالح مبدأ التدخل اإلنساني.مفهومه المرن إلىمفهومه المطلق 

ما و مالئ منهجا مناسباباعتباره  دراسة على المنهج التاريخي و اعتمد الباحث في هذه ال

في دراسة القضايا و الظاهر ذات البعد اإلنساني، و أسلوب دراسة الحالة بوصفه أسلوب استيفاء 

من جميع الجوانب للخروج بتعميمات تنطبق على الحاالت المماثلة لها، و  بيانات تفصيلية عميقة

لقوة عام القسري ل قد كانت ليبيا نموذج شهد عملية التدخل الدولي اإلنساني من خالل االستخدام

، كما تم توظيف المنهج التاريخي الستكشاف العديد من المفاهيم الضرورية و تحديد 2011

ماهيتها و تقصي تطورها التاريخي، كالنظام الدولي و حقوق اإلنسان و التدخل اإلنساني و السيادة 

 و غيرها.

 و قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 التأييد و االهتمام الدولي لمبدأ التدخل اإلنساني في ظل النظام الدولي الجديد في  تزايد

مرحلة ما بعد الحرب الباردة، فقد عرف البعد اإلنساني لسياسة التدخل تطورا كبيرا سواء من ناحية 

 النطاق أو المضمون أو الكثافة.



 تراتيجي و السياسي للسلوك قدمت الدراسة نظرة شاملة حول النطاق الذي يغطيه البعد االس

شمال األطلسي  حلف الدولي في التدخل اإلنساني في إطار دراسة الحالة الليبية، فقد تجاوز

و الوصول إلى منطقة  دف و هو إنهاء حكم الليبي القائماألهداف اإلنسانية، إلى تحقيق ه

ى على إشكالية في بعض المناطق من العالم دون أخر  بيقاتهو كما انطوت تط  ستراتيجيةجيو 

 و االزدواجية. االنتقائية

 في شرق ليبيا  و حركات انفصالية ليبيا بنزعات تفككيه ارتبط التدخل الدولي اإلنساني في

 )إقليم برقة( و جنوبها، مما قد يؤدي إلى تفكيك ليبيا إلى دويالت صغيرة.

  تدخل ناجع يجب أن يمر لو يرتبط التدخل الدولي في ليبيا بجهود بناء الدولة الليبية، فأي

عبر بناء دولة موحدة قادرة على المحافظة على االستقرار األمني و المجتمعي، فليبيا الزالت 

 تعاني من الصراعات السياسية، و هشاشة الوضع األمني، و انتشار الميليشيات و السالح.
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