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       متهيد 
خالل العقد األخري من القرن املاضي تفشت ظاهرة الرتاعات الداخلية إىل جانب تدهور البيئة واضطراب     

امتدت اخلسائر إىل مناطق  فحسب، بل األوضاع السياسية واالقتصادية ليس يف الدول اليت عانت من الرتاعات
األمن والسكرتري العام لألمم املتحدة يهتمون بدرء تلك وهذا ما جعل اتمع الدويل ممثال  يف جملس  .اجلوار

انتشاره  نالرتاعات قبل أن تتحول إىل عنف مسلح ،أو معاجلتها يف مراحلها األولية بعد اندالع العنف واحلد م
  .ع من جديداجراء تسويات ائية تضمن عدم عودة األطراف للرتمع السعي إل

ية عقد الستينيات من القرن نتشار األسلحة النووية بنهايف جمال حظر افاتمع الدويل بعد أن حقق انفراجا 
 للكويت يف تسعينات املاضي اجته حنو معاجلة الرتاعات داخل الدولة وبني الدول متخذا من أزمة غزو العراق

  .القرن املاضي مدخال لطرح أجندة من أجل السالم 
مية أكثر مما كانت عليه خالل فترة احلرب الباردة ورغم وتزايدت مسؤوليات األمم املتحدة واملنظمات اإلقلي

وقد ترتب على .أن تدخل األمم املتحدة جاء يف كثري من األحيان متأخرا مبفهوم درء الرتاع وليس إدارته 
  . انشغال األمم املتحدة بتلك األوضاع ميش بناء هياكل التعاون الدويل

يف واملتعددة املسارات والتدخل االنساين  الدبلوماسية الوقائية وقد وضحنا يف هذا الفصل تطور آليات كل من 
  .  إدارة الرتاعات الدولية
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  مكانة الدبلوماسية الوقائية يف إدارة الرتاعات الدولية: املبحث األول
د العمل ا بعد اية احلرب تعترب الدبلوماسية الوقائية احد أدوات إدارة الرتاعات الدولية وقد ازدا        

  هذا املبحث سنتطرق ملفهومها وكذا خمتلف استراتيجيات هاته الدبلوماسية ة ويف البارد
  مفهوم الدبلوماسية الوقائية: املطلب األول

،  بداج مهرشولداملعاصرة  يرتبط ظهور ما يعرف بالدبلوماسية الوقائية أو املمانعة يف العالقات الدولية    
، وكان يسعى إىل تطوير أداء هذه املؤسسة من )1961 -1953(ري العام األسبق للواليات املتحدة  السكرت

واليت يقصد ا . خالل إدخال مفاهيم وممارسات من شاا أن متكن األمم املتحدة إىل تقدمي مسامهات ملموسة
زاع قائم بينها وكذا املساعي املعاجلة السلمية اليت تتم من خالل عملية التفاوض بني الدول لتسوية أي ن

واإلجراءات اليت تقوم ا أية دولة أو منظمة إقليمية أو دولية دف منع نشوب الرتاعات بني الوحدات 
دون حتوهلا إىل صراعات وحصر انتشار األخرية عند  ةالدولية، ومنع تصاعد املنازعات القائمة و احليلول

جراءات املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية وميكن أن تشمل هذه املساعي واإل .وقوعها
عندما تدخلت  1956وقد جاء أول تطبيق عملي للدبلوماسية الوقائية خالل أزمة السويس يف عام . القضائية

حاربني، ووضع ترتيبات وقف تاألمم املتحدة ببعض التدابري العسكرية الدولية احملدودة لفض االشتباك بني امل
وهذه . الرجاع األمور إىل نصاا الطبيعي وتسوية األزمة الناشبة اإطالق النار موضع التنفيذ الفعال متهيد

التدابري اجلماعية اليت طبقت يف عدد من املواقف املشاة، أصبحت تعرف منذ ذلك الوقت بعمليات حفظ 
  . )1(السالم
بان  ذكر ج هذه الدبلوماسية يف ظروف األزمة الدولية، األسباب اليت تدفع إىل انتها لدومهرش وقد أوضح       

لى تقسيم العامل إىل عدد من أنه على الرغم من االختالفات األساسية من مذهبية وغريها ، واليت تعمل ع
الدولية املتصارعة، إال أن هناك جمموعة كبرية من الدول غري املنحازة اليت تؤثر أن تظل مبنأى عن  التكتالت

وما .ف والتكتالت لكي تصون استقالهلا وتبقى حرة يف اختاذ القرارات اليت تدافع ا عن مصاحلهاهذه األحال
ترتب على ذلك ، فإن املنازعات اليت حتدث بني الدول غري املنحازة ميكن أن تسوي بعيدا عن تدخل القوى ي

حل فيما بينها ، بل األكثر من واملصا يالكربى  ويف مناخ خيلو من الضغوط احلادة اليت تسببها خالفات الرأ
ذلك أنه ميكن يئة ظروف تستطيع أن حتفز هذه القوى الدولية الكربى على أن تعمل يف إطار من التنسيق أو 

واضعي ميثاق سان  عليها بىن التعاون املشترك حلفظ السلم الدويل، أو بشكل يقترب كثريا من التوقعات اليت
 بني تلك القوى الدولية هو من أجلاحلافز على التنسيق املشترك   ، قد يكون 1945فرانسيسكو يف عام 

عالقات التوازن الدويل  ا املباشرة وذلك إما إلبقاءتفادي جذب الصراعات اإلقليمية احملدودة إىل دائرة صراعا
  .)2(القائم أو ملنع تصاعدها إىل النقطة اليت قد تنفجر عندها أو بسببها حرب شاملة غري مرغوب فيها
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إىل القول بأن األمم املتحدة ال تستطيع يؤدي الذي يصور إجيابيات الدبلوماسية الوقائية  هذا االجتاه
بطبيعة تكوينها وبفعل الضغوط العنيفة اليت تتعرض هلا وتؤثر  يف أدائها وتنعكس على العالقات املتبادلة 

ة الصراع املباشر للقوى والتكتالت الدولية ألعضائها، أن متارس تأثريا فعاال يف الرتاعات اليت تقع ضمن دائر
الكربى، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن سوء استخدام سلطة الفيتو اليت تستأثر ا هذه القوى  يف جملس األمن 
ميكن أن تشله عن التصرف يف مواجهة التهديدات اخلطرية للسلم الدويل، وكذلك فإن مناورات القوى 

ناقشات،  فضال عن أن هذه املناقشات قد تتشعب املإىل التأثري يف جمرى  واجتاههاالكربى يف اجلمعية العامة ، 
يف اجتاهات ال تتصل مباشرة بالرتاعات املطروحة ، كل ذلك ميكن أن ينال بشدة من قدرة األمم املتحدة على 

على السكرتري العام  ااة الفعالة للمنازعات اليت تقع بني الدول الكربى يف مثل تلك األحوال فإنه يستحيل
لألمم املتحدة، من واقع اإلمكانيات احملدودة املوضوعة حتت تصرفه ، أن يقوم بدور بديل هلذين اجلهازين 

سريا متحامال فقد تفسر دبلوماسيته التوفيقية تفاىل ذلك وباإلضافة  .حفظ السالم العامليسيني من أجهزة الرئي
الذي قد يكون سببا يف تدمري فاعلية هذا اجلهاز التنفيذي اهلام من الدولية الكربى، األمر  من أحد األطراف

   .)3(أجهزة األمم املتحدة 

املنظمة العاملية ولدورها يف بعض عمليات حفظ السالم، هو الذي يعني هذه مثل هذا التقييد لسلطة 
البعد ( عات الدولية ذلك إما ملنع تفجر بعض الصرا .، وبنجاحدود اليت ميكن هلا أن تتحرك فيهابوضوح احل

إلبقاء على تلك لوميكن أن يتحقق ذلك بالعمل . أو الحتوائها وتسويتها إذا ما نشبت فعال ) الوقائي 
أما . الصراعات ضمن إطارها احملدود، والتصدي ألي حماولة دف إىل إقحامها يف صراعات القوى الكربى

فإن جهود األمم  .قوى الكربى أو على مقربة منهات الصراعات اإلقليمية اليت تقع على هامش بالنسبة للصراعا
ويكون قوع يف مصيدة االستقطاب الدويل، املتحدة جيب أن تتركز على حماولة منع هذه الصراعات من الو

لكي تستطيع األمم املتحدة أن تنجز هذه .ذلك ممكنا بتوفري حلول تبقي الصراع ضمن حدوده احمللية احملدودة
 صون السلم الدويل فإنه يتعني عليها من خالل أجهزا املختصة أن تبلور منطا خاصا من املهمة األساسية يف

السياسات اليت تكون قابلة للتطبيق الفعال يف مثل تلك األحوال وشرط أن تكون هذه السياسات متوازنة، وأال 
والنهائي هو ختدم مصاحل طرف دويل على حساب طرف آخر، وأن يكون واضحا للجميع أن هدفها األول 

  .)4(منع تدويل الصراعات احملدودة، والتصميم  على عدم ربطها بصراعات أخرى أكرب وأعقد منها
أن أمهية الدبلوماسية الوقائية أو املانعة تتمثل بشكل خاص يف املواقف اليت ينفجر فيها  لدومهرشيقول 

بني الكتل الدولية الكربى و هنا تكون الصراع كنتيجة لوجود فراغ قوى يف املناطق غري املنحازة اليت تقع 
ذلك الفراغ من خالل التواجد املؤثر والفعال ة ووظيفتها األساسية، حماولة ملئ مسؤولية الدبلوماسية الوقائي

أن تفعل ذلك بوسائلها اخلاصة اليت البد يف للمنظمة العاملية ، وذلك لكي تفوت الفرصة على القوى الكربى 
 وميكن أن يتم ذلك من. ردود الفعل املضادة يف النهاية للسلم و االستقرار الدوليني وأن تقود إىل سلسلة من
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ك الفراغ بالوسائل الطبيعية ومن خالل لذ ى أساس مؤقت، أي حىت يتسىن ملئ جانب األمم املتحدة عل
  . )5(ت اليت تنبثق من إرادة الدول املعنية ا مباشرةرااالتفاقيات أو املباد

أن الدبلوماسية الوقائية استطاعت أن حتقق أهدافها وتفرض وجودها يف بعض   لدورشمه كان من رأي  
ففي كل هذه املواقف حتركت األمم املتحدة بوسائلها اخلاصة لكي حتول دون . الصراعات واألزمات الدولية

ويف مداها حبسب تفاقمها ولتبعد القوى الكربى عن التدخل املباشر فيها ، وقد تفاوتت هذه الوسائل يف قوا 
إىل أبعد  لدومهرشبل ذهب . وتبعا ملا كان الفراغ املتسبب فيه سياسيا واقتصاديا وعسكريا. ظروف كل نزاع

من ذلك عندما قال إن األمم املتحدة بتركيزها على األساليب الدبلوماسية الوقائية، إمنا كانت تقوم مبشاركة 
فهي جبهدها اهلادف إىل . ى حل منازعات القوى الكربى نفسهاإجيابية يف االجتاه الذي يساعد يف النهاية عل

حصر نطاق األزمات الدولية وتطويقها كمقدمة حنو حلها ، كانت تغذي يف نفس الوقت الشعور باملسؤولية 
املشتركة لدى هذه الدول الكربى يف مواجهة األخطار اليت دد السلم الدويل ودفعهم إىل االتفاق حول 

عد تطورا مهما يف اجتاه  إجناز اهلدف يميكن االعتماد عليها يف مقاومة تلك األخطار، وهو ما التدابري اليت 
  . )6(ي قامت من أجله األمم املتحدة وهو التمكني لسلم عاملي مستقرذاألكرب ال

نفسها  يف ممارسات املنظمة  قائية وإن جنحت بالفعل يف اثباتعلى أنه يبقى أن يقال أن الدبلوماسية الو
العاملية يف قطاع حفظ السالم منذ منتصف اخلمسينات بعد فترة من العجز النسيب إال أن  جناح  األمم املتحدة 

وأكد عليه ليس أكثر   لدومهرش هفالدبلوماسية الوقائية باملفهوم الذي أوضح. يف هذا امليدان يعترب جناحا جزئيا
   . عاملي الشاملمن تطبيق عملي حمدود لنظام األمن اجلماعي يف إطاره ال

يف حالة وجود  مجاعيةدولية فنظام األمن اجلماعي كما نعلم يتطلب من األمم املتحدة إظهار استجابة 
أما . ديد للسلم الدويل، سواء جاء هذا التهديد من دولة صغرى، أو دولة كربى، أو من تكتل دويل معني

احملدودة اليت يكون أطرافها غري منحازين للقوى الدبلوماسية الوقائية فإا تنشط فقط يف ظروف الرتاعات 
  .الكربى أو التكتالت الدولية اليت تدور يف فلكها 

إجنازا عمليا قيما من اإلجنازات اليت استطاعت األمم  لتحفظ تظل الدبلوماسية الوقائيةولكن بالرغم هذا ا
لقوى اكانت احلرب الباردة بني ي الذيف الوقت  ثبتت نفسها فيهااملتحدة أن حتققها خاصة أا بدأا وأ

  . الكربى ما تزال يف قمة توترها
  ج الدبلوماسية الوقائية : املطلب الثاين

إن مفهوم الدبلوماسية الوقائية يدور حول الدور الذي ميكن أن يقوم به الطرف الثالث مقابل طريف أو 
اليت . )7(اجلماعي، و درء آثاره الثالثأطراف الرتاع ملنع حتول أزمة كامنة إىل صراع مسلح يتسم بالعنف 

و . ظاهرة اللجوء، ظاهرة االنتشار إىل أماكن أخرى داخل و خارج منطقة الرتاع تتمثل يف القتل اجلماعي،
حد ذاته دراسة الوسائل اليت تستخدم لدرء الرتاع و مدى جناحها من خالل مجلة من هذا ما يتطلب يف 

تطبق على مستوى اتمع الدويل أو اإلقليمي من   Policy Measuresالسياسات العامة أو اإلجراءات 
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بالرتاع من ناحية ثانية و دراستها على مستوى األجهزة اليت ميكن أن  ستوى الدولة املعنيةمو على ناحية ،
كومات و احلكاالت و الو مات وو من بينها املنظ Preventive Diplomacyتلعب الدبلوماسية الوقائية 

بالفترات "جمموعتني من الظواهر املتقلبة بني ما امساه  Vallensteenمن ناحية ثالثة و يعرف فالستني فراد األ
حيث تكون السياسات موضوع وفاق بني الدول العظمى دف تنظيم العالقات فيما  بينها و لصياغة " العاملية

 و اليت تتميز Particularisticة قواعد السلوك الدويل يف شكل مستويات عامة و ما امساه بالفترات اخلاص
بسياسات تؤكد على صياغة املصاحل لدول معينة و لو مت ذلك على حساب خلخلة املنظمات املوجودة ، و 

 11 رقم و بالنظر للجدول )8(. كل منها مع األخرى بنيالعالقات السائدة بني تلك القوى، و اموعات 
  :عاملية و الفترات اخلاصةميكننا أن نالحظ تقييم فالستني للفترات ال

 تصنيف فالستني للفترات العاملية واخلاصة): 11(جدول 

األنظمة اليت أعقبت   التصنيف
  احلروب

  الدول الرئيسية  عدد السنوات   الفترة التارخيية 

  5-6  33  1848-1815  الوفاق األوريب  عامليـة

  5-6  22  1870-1849    خاصـة

  6  25  1895-1871  النظام البسماركي  عامليـة

  8  23  1918-1896    خاصـة

  7  14  1932-1919  عصبة األمم  عامليـة

  7  12  1944-1933    خاصـة

  5  18  1962-1945  احلرب الباردة  خاصـة

  5  14  1976-1963  الوفاق الدويل  عامليـة

  

 بتسليط الضوء على إحدى الفترات اليت مل تعمها حرب شاملة ولنأخذ على سبيل املثال فترة عامليةو   
  :)9(ترة الوفاق األوريب جند أن النظم الوقائية من احلرب اليت نشأت قد جاءتفهي 

:  Wallensteen.1984.p:104Source  
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يف ظل توازن القوى بني عدد متساو من الدول إىل حد ما ذلك التوازن مل يعط ألي من هذه : أوال -
  .القوى الفرصة لتحقيق مكاسب فردية

الدبلوماسية بإتباع سياسات  أا جاءت يف ظل نظام سياسي تتم احملافظة عليه من خالل: ثانيا -
  .ذلك النظام ملهندسي يتمخض عنها نوع من استقرار أندبلوماسية فاعلة ميكن 

هو شكل جيعلها تدخل يف  والدول،  احلكم بنيأا جاءت يف ظل احد أشكال نظم اإلدارة و : ثالثا -
لباردة جند أا متيزت ولو راجعنا فترة ما بعد احلرب ا .التعاوننوع من التشاور و درجة حمدودة من 

و كما سبق أن أوضحنا يف حديثنا عن مصادر الرتاعات فان اندالع  .إىل حد ما حبروب دولية حمدودة
العنف بشكل حاد و الذي يؤدي إىل ايار الدولة أو اندالع نزاع عرقي أو اندالع صراع فئوي من 

ي أو انتهاج سياسة تليب احلاجات اجل السلطة إمنا تعود أسبابه لفشل الدولة يف انتهاج حكم شرع
  .ختلف أعراقهم و ثقافتهم، و هذا ما يفسر الرتاعات الداخلية ملواطنيها مب اإلنسانية

حيث أصبحت احلكومات متيل إىل عقد صفقات باعتبار أن الصفقات واحدة من الوسائل الفاعلـة  
. وت املؤسسات الدوليةقفقد  ت الدولية،املنظمات و املؤسساتنامي أمهية لتسوية صراع املصاحل، إضافة إىل 

للتبادل و حتقيق املكاسب  قاعدةأسست اتصاالت أكثر فاعلية و ثقافية  خلقتاالتصال بني احلكومات، و
  .)10( ةاملشترك

 ،و أصبحت القوة االقتصادية تؤدي أثرا على قدرة الدفاع عن املصاحل أكثر مما تفعل القوة العسكرية   
  . ن النوع القدمي بني الدول بسبب الرتاعات احلدودية أو اإلقليميةكما ظهرت احلروب م

ميكننا الوصول . و إذا تطرقنا لعمل املنظمات و التنظيمات الوقائية من الرتاعات على املستوى اإلقليمي
 إىل عدد من التغريات فقد تعرضنا عند حديثنا حول تطور البحث يف علم الرتاعات الهتمام الباحثني بالبعد

يف اإلقليم األوريب للساحل األطلنطي . اإلقليمي لدرء الرتاعات، وذلك من خالل تعرضنا تمع األمن اجلماعي
باعتباره جتربة مثرية لالهتمام، أما على مستوى األمن الثنائي فقد ساعدت بعض املنظمات يف درء الرتاع و 

قد ساعدت يف إاء التنافس الفرنسي  1952مثال ذلك منظمة احلديد و الفحم األوربية اليت أنشئت عام 
  . )11(األملاين و حل مسالة التكامل حمل التنازع

ومن أمثلة األنظمة الوقائية من الرتاعات بني الدول أو الرتاعات الداخلية اليت توصل إليها الباحثون يف  
ود نظامني ك أن وجذل دراسات احلرب و السالم العالقة الوثيقة بني السالم و وجود حكومة دميقراطية،

  .د من احتماالت جلوئها إىل العنف حلل املشكالت القائمة بينهما و العكس صحيحدميقراطيني يف دولتني حي
ما ميكن الوصول إليه من خالصة هو أن تزايد عدد الدول اليت تعمل بنظم  دميقراطية و وفقا ملا ذكره  

نظمة األمم املتحدة تعمل دولة من الدول األعضاء مب 120وايل فان ح بطرس غايل املتحدةالسكرتري العام لألمم 
بني الدول بعد  احلروببالرغم من تراجع حصيلة . بنظام االنتخاب احلر  العادل و هذا رقم قياسي يف تقديره 

يف إىل كفاية املؤسسات الوقائية الدولية و اإلقليمية و احمللية  ناية احلرب الباردة، إال انه ال ميكن االطمئنا
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 اجامحلبتلبية الدولة الرتاعات الداخلية ،فاجلماعات و اتمعات يواجهون صعابا متزايدة فيما يتعلق  معاجلة
فالثقل السكاين و االقتصادي . كونلة حركة مستمرة و ليسوا يف حالة سيف حا و النمو الدميغرايف ،األساسية

 إدارةق و يتطور صراع املصاحل و يتمركز حول الشر يفيتحول من الغرب إىل الدول النامية يف اجلنوب و
كثري منها  وا املوارد البشرية و التجارة و البيئة و تواجه احلدود بسبب حركة السكان  وبنيات الدول ضغوط

  . )12(يؤول إىل السقوط

متوفرة إذا نظرنا إىل منط السالم و احلرب فإننا جند أن املؤسسات الوقائية املوجودة يف الدولة اقل ما هي 
  .بني الدول

بعنوان األقليات اليت تواجه اخلطر و  Gurr1993-1998 الذي أجراه قور نضرب لذلك مثال باملسح 
من مسح حول فشل الدولة و عوامل الفشل  Esty Etol1995  إسيت إتول .اإلثنوسياسي ومبا أجراه  التمرد

حالة تغري  82حالة إبادة بشرية و  46قية و حرب عر 75حربا ثورية و  40ات من الكامن مستخدما معلوم
مفاجئ يف نظم احلكم ، و هناك آخرون ممن صنفوا الرتاعات بني الدول و تلك اليت تقع داخل الدول إىل عدد 

  .)13(العوامل املرتبطة باألوضاع االنتقالية من حالة الرتاع السياسي إىل حالة الرتاع املسلح امن املراحل و درسو
إىل الربط بني عدد من املتغريات املتعلقة بفشل الدولة و توصلت الدولة  Estyيت فقد توصلت دراسة إس

  : )14( إىل ثالث متغريات ترتبط باخنفاض خماطر الفشل اليت تتعرض هلا الدولة، وهي
  . الدولية  االنفتاح على التجارة -
  .اخنفاض معدالت الوفاة بني األطفال -
  .احلكم الدميقراطي -

بالدراسة املؤسسة الوقائية اخلاصة بالرتاعات الداخلية بالنوعية يف طبيعته، و  هل الذي تناوللقد اتسم العم       
صفات اليت تعلقت واليت أجريت على عدد من الرتاعات و على عدد من ال املسوحعلى أمناط خمتلفة من 

  :)12(وهذا ما سنبينه يف اجلدول  .بالسياسات التنموية و حسن اإلدارة و احلكم
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 عوامل اخلطر يف التمرد اإلثنوسياسي: 12جدول                         

  .العوامل اليت حتفز اجلماعة على املبادرة بالعمل اجلماعي 
  .خلفية عدم وجود حكم ذايت سياسي سابق
  .التميز االقتصادي و السياسي يف اجلماعة 

  .تاريخ النظام املميز بعمليات القمع ضد اجلماعة
  .اجلماعة على العمل اجلماعي املستدام قدرات 

  .قوة هوية اجلماعة
  .مدى التعبئة اليت تقوم ا اجلماعة املتطرفة 

  :الفرص املتاحة للجماعة للعمل اجلماعي
  .عدد الدول ااورة و املهددة برتاعات مسلحة -
  .الدعم الذي تتلقاه اجلماعة من مجاعات أخرى جماورة  
   -)مشاركتها قوميتها(  ترتبط معها بصلة الدم 

 
  

بعض األمثلة للسياسات الوقائية اليت ميكن أن تتبع ملواجهة الرتعات : 13بني اجلدول رقم 12و ي   
  .    املعاصرة

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Source: Gurr, in Miall, ramsbothan and woodhouse (Eds) .1999.105
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  .الترتيبات الوقائية يف الرتاعات الداخلية:  13جدول      
 العوامل املسببة للرتاعات اإلجراءات الوقائية املمكنة

 ستوى الدويل امل 

  بنيات غري مناسبة و غري منظمة  تغريات يف النظام الدويل
 ترتيبات أمنية إقليمية

  
  املستوى اإلقليمي 

  الرتوح اإلقليمي
نظام فدرايل أو برملاين قائم على رابطة اجتماعية 

  وحكم ذايت
  مستوى الدولة

  تقييم عرقي
  اقتصاديات ضعيفة         تنمية

  حكم متسلط  دميقراطيةالشرعية ال
  انتهاكات حقوق اإلنسان   حكم القانون 

  مستوى اتمع 
  جمتمعات ضعيفة  تقوية اتمع املدين و املؤسسات

بني  تعالقا, عمل شور, مستديرةمائدة 
  اجلماعات 

  تواصل ضعيف

  مستوى استقطايب  
  مستوى الفرد و الطليعة  عمل متعدد الثقافات

  سياسات إقصائية  معتدلون أقوياء

    

 فلو اخذنا على سبيل املثال من اجلدول العوامل املسببة للرتاعات تتمثل يف الرتوح االقليمي فاالجراءات        
  .الوقائية املمكنة تتمثل يف ترتيبات امنية اقليمية معينة تتفق عليها دول االقليم اليت تعاين هذا الرتاع

  وماسية الوقائية استراتيجيات الدبل :املطلب الثالث
  :استراتيجيات  التدخل اخلفيف و التدخل العميق . 1

  وإذا اندلعإن اهلدف من درء الرتاعات هو تقوية الوسائل اليت ميكن عن طريقها منع اندالع الرتاع ،   
 منع حدوث العنف ، أو إذا حدث احلد من الكوارث اليت تصاحبه كالقتل اجلماعي واللجوء ومنع تكراره  إذا

  Source: MIA; RAMSBOTHAM and WOODHOUSE; 1999.p108.  
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أطراف الرتاع أنفسهم ومدى  ىن حتقيق السالم يف النهاية يعتمد علأما وصل األطراف لتسوية ، ومع التسليم ب
جديتهم إال أن ما ميكن أن حتققه أطراف خارجية يف تقريب شقة الرتاع أمر ذو أمهية بالغة ، يف عملية دفع 

  .السالم
اليت تواجه اخلطر إىل أن الفترة الواقعة عادة عن األقليات  Gurrلقد أشارت الدراسة اليت أجراها قور

بني ظهور أول مظهر للرتاع واندالعه عمليا قد يصل إىل عدة سنوات وذلك مبتوسط ثالثة عشر سنة يف الدول 
الدميقراطية ، وهي فترة من املتسع حبيث ميكن املتدخلني من القيام بإجراء وقائي قبل اندالع العنف ، وباعتبار 

سنة يف املتوسط  تفصل بني بداية أول مظهر للرتاع واندالعه فال بد من التمييز  13تقدر حوايل أن هناك فترة
بني أي عمل وقائي يتم يف بداية الفترة وعمل آخر ال يتم إال بعد اندالع الرتاع أي بنهاية الفترة، مبعىن التمييز 

والثاين   Light Interventionفيف بني نوعني من الدبلوماسية الوقائية النوع األول يعرف بالتدخل اخل
  .) deep Intervention )15التدخل العميق

    ):إدارة األزمة (التدخل اخلفيف ودرء األزمة املبتدئة . 1.1
تعترب األزمة أوىل مراحل الرتاع الذي ميكن أن تتطور إىل حرب وميكن هلا أن ترتد عدة مرات،  

وليس األزمة احلادة  ،Incipient Crisisرء األزمة املبتدئة واملقصود يف حديثنا عن التدخل اخلفيف هو د
Major crisis فمنذ أن انتهت احلرب الباردة  أصبح األمن  .أن األخرية تعترب مرحلة متطورة من الرتاع إذ

جهود كبرية يف اية  تاإلقليمي مسالة ذات أولوية يف نظرية األمن اجلماعي لدي معظم الدول الكربى وبذل
ويشري املختصون يف العالقات الدولية إال أن العالقات بني الدول عادة ما تقع  .العشرين يف مناطق عديدةالقرن 

من الدولة تعزز  م وهي املنطقة اليت جتعليف منطقة رمادية وهى املنطقة  الواقعة بني حالة احلرب وحالة السال
ية واتصاالت مكثفة لتغليب حالة السالم على يف نفس الوقت الذي تقيم فيه عالقات دبلوماس قدرا العسكرية

  . )16(حالة احلرب وهى نفس املنطقة اليت تتحرك فيها مساعي درء األزمة وهناك هدفان من درء األزمة
  .وقف التصعيد يف التوتر الذي ميكن أن يؤدى إىل احلرب  : األول
    .دعم اجلهود اليت تبذل لتحريك أطراف الرتاع حنو السالم: الثاين

ما أن توفر املعلومات بني عدوين حمتملني فان حالة التوتر تزول عندما يفهم كل منهما اآلخر بدرجة ك
  كافية من خالل تفسري تلك املعلومات اليت توفرت لدى كل منهما

  :)17(وهناك مفهومان يرتبطان بدرجة وثيقة بدرء الرتاعات
  .مفهوم إدارة األزمة: األول
  .مفهوم إدارة السالم: الثاين

حيث يتطلب , فإدارة األزمة مطلوبة عندما تبدأ األزمة املبتدئة يف التصاعد بصورة يصعب التحكم فيها 
إما . األمر استخدام جمموعة من األدوات تشمل التهديد باستخدام الوسائل القهرية أو العسكرية يف اية األمر
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احلرب فهي تركز على دعم و  حالة التدهور إىل إدارة السالم واليت تعىن إدارة حالة السالم بوسائل متنعها من
العالقة الفاعلة بني إدارة األزمة من ناحية وإدارة السالم من  5تقوية حالة السالم ويوضح لنا الشكل رقم 

  .ناحية أخرى
                                                                                   مالعالقة بني إدارة األزمة و إدارة السال: 05الشكل                  

  
   

  
  
  
  
  
  

ة من األزمة تعين تسخري كافة اجلهود لوقف التصعيد كمرحلة أوىل، مث دعم وبالتايل مفهوم الوقاي 
   :)18(السالم كمرحلة ثانية، ومنه األنشطة اليت ترمي لوقف التصعيد ميكن إمجاهلا يف األنشطة التالية

  .قنوات االتصال بني أطراف الرتاعإقامة وتسهيل  .1
  .الدعوة إىل عقد مفاوضات وحتقيق اإلمجاع حول موضوعات األمن اإلقليمي  .2
  .زرع الثقة بني األطراف ووضع إجراءات تعزز األمن  .3

 حرب درءفإذا وجدت دول معادية لبعضها البعض يف إقليم فإن الدور الوقائي من األزمة يرتكز حول 
وميكن أن يعزز هذا بوجود خط هاتفي ساخن كما هو احلال بني  Unintentional War غري مقصودة

  .واشنطن وموسكو خالل احلرب الباردة
نظام لتحصيل  فالدول اليت تدخل يف ترتيبات أمنية إقليمية متهد لدور أكثر مشوال ويتضمن ذلك إقامة

  . ن خالل اتفاقات أو معاهدات تعقد بينهاواملشاركة فيها على أساس إستراتيجية بناء الثقة م.املعلومات وحتليلها
والوسائل  )املستوى األفقي  (مدى االرتباط بني مراحل التفاوض من ناحية  )14(ويوضح اجلدول 

  .)19(من ناحية أخرى يف ظل إدارة احلرب أو السالم )املستوى الرأسي  (الوقائية 
  
  
  
  

  حالة السالم  حالة احلرب

  درء األزمة  إدارة األزمة  إدارة السالم

  دعم السالم  وقف التصعيد

Source: Jhon; G.Stoissenger:1974 
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  قائيةارتباط مراحل التفاوض والوسائل الو :14جدول رقم       
   
  
  حالة سالم                       حالة حرب   
  

  اتفاق  مرحلة الوصول اىل -  مرحلة التفاوض  -مرحلة ما قبل التفاوض              -
  
  إقامة خطوط ساخنة  -
  
  
  
  
  

  
  :تسهيل االتصاالت

  إقامة خط ساخن  -
  تناول املعلومات على مستوى حمدود  -

  
  إقامة خط ساخن  -
  ل معلومات على مستوى رمسي شامل تباد -

  إقامة حوار غري رمسي  -
  إقامة تعاون ثقايف وفين  -
  
  
  
  
  

  :دعم بناء اإلمجاع  -
  إقامة حوار رمسي وغري رمسي  -
  إقامة تعاون عسكري   -
  التعليم والتدريب  -
  مركز امن اإلقليم  -

  إقامة حوار رمسي وغري رمسي  -
  إقامة تعاون عسكري وفين  -
  قامة تدريبات عسكرية إ -
  التعليم والتدريب  -

  
  
  

حتصيل املعلومات والتكامل والتحليل  -  دعم االجناز -
  واملشاركة 

دار   :اجلزائر. ألول، اجلزء االرتاعات يف الفكر واملمارسة الغربية ضف حممد أمحد عبد الغفار،:املصدر 
  .266، ص2004هومة،

   
  
على املمثلني الرمسيني حلكومام وإمنا تعتمد كذلك على غري  وقائية ال تعتمد فقطـإن النظم ال 

 TRAK املسار الثاينالرمسيني من املنظمات الطوعية وغري احلكومية والشعبية اليت يطلق عليها عادة أنشطة 

TOW )20(  .  
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 دارةوماسية الإذن هناك خيارات سياسية عديدة للتدخل اخلفيف من الناحية املبدئية تبدأ بالوسائل الدبل      
الرتاعات واملنصوص عليها يف أحكام األمم املتحدة واملمارسات كاملساعي احلميدة والوساطة والتوفيق 

ليات درء الرتاعات واخلطوط اهلاتفية ومتر هذه اخليارات بدبلوماسية املسار آوالتحقيق ومؤمترات السالم ، و
للحوار وجلان    CHANNEL BACKخلفية الثاين كالوساطة اخلاصة ، ومحل الرسائل وخلق قنوات 

هذه اخليارات  ، وتنتهي PROBLEM-SOLVINGالسالم وورش العمل اليت تصب يف ج حل املشكلة 
جبهود صنع السالم عن طريق منظمات اتمع املدين اليت تسهل احلوار بني املسئولني واحلوار عرب األحزاب 

  .06كما يوضحه الشكل  .)21(السياسية
 1997منوذج ليدراخ  :6شكل 

 
 
 

             
    

    
             

     
    

                
          

  
    

                      
          

  
  
  
  
  

    

  األمم املتحدة و املنظمات اإلقليمية
 واحلكومات و املؤسسات الدولية 

الدولية  وميةاملنظمات غري احلك
و املؤسسات  والكنائس

 و القطاع اخلاص ةاألكادميي

 املسار األول 

 املسار الثاين 

القيادة 
 العليا

  قيادة املستوى
 األوسط

األطراف الشعبية 
 و اجلماهريية

 املسار الثالث

 القواعد التحتية

 .التفاوض،حفظ السالم، التحكيم ،دعم السالم  :املسار األول
 .سيادة التهديد بالقوة بني األطراف: العضليةالوساطة   

 .ةاملساعي احلميدة ،التوفيق،الوساطة النقي :املسار الثاين  
 التكامل وسيادة التهديد بالقوة: ج حل املشكلة     

  ، بناء الترابط االجتماعي عدوائر السالم داخل بؤرة الرتا : املسار الثالث 
 .مل لسيادة التهديد بالقوةالتكا :إجياد أرضية مشتركة      

Source: miall, ramsbotham and woodhouse Eds 1999. 
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راع احلكومات الضعيفة فالدول القوية تتمتع خباصية إتباع أسلوب التحفيز أو الترهيب لكي تلوي ذ
و  Mediation Muscleلوماسية كالوساطة القوية الدبتتضمن جمموعة من الترتيبات  وهذه اإلستراتيجية

التعبئة عرب املنظمات و املؤسسات الدولية و اإلقليمية ، كما أن هناك إجراءات اقتصادية كالعقوبات و 
  .اإلعانات املالية

الوقائية اليت ال تكون الدول أطرافها  تتوافق يف دورها الذي تؤديه مع ما أشار  ةوأخريا جند أن األنظم
شمل ي، وول الرتاعات االجتماعية املتأصلةيف نظريته حول ديناميكية الرتاع ،ويف نظريته ح  Azarه آزار إلي

دلك  استراتيجيات الدول و أفعاهلا املرنة اليت تنحو حنو التجاوب مع مطالب األقليات و استراتيجيات و أفعال 
ة من عملية الرتاع نفسها و اليت تتجه حنو الرغبة يف اجلماعات املعتدلة باإلضافة إىل آليات إدارة الرتاعات النابع

  .)22( عدم تصعيد الرتاع

  :التدخل العميق وتطوير حسن اإلدارة واحلكم الراشد.  2
معاجلة األسباب اجلذرية يعكس لنا آليات التدخل العميق، و اليت تعين معاجلة  استراتيجياتإن 

املشكالت املوجودة بني دولة و أخرى، أو على مستوى نزاع  املشكالت املغروسة يف النظام الدويل احلايل أو
  .أطرافه داخل الدولة نفسها

التدخل العميق تتمثل يف  إستراتيجيةوعلى املستوى الداخلي للرتاع جند أن أهم ما ميكن أن تسهم به 
إلدارة احمللية ،و استعادة حسن اإلدارة و احلكم الرشيد ،و بناء دوائر السالم املستدام و إعادة ترشيد نظم ا

وهناك خالف حول األشكال . القومية و اإلقليمية و الدولية حبيث تصبح أكثر جتاوب مع احلاجات اإلنسانية
املفضلة للمشاركة يف السلطة، فهناك من يرى أن النظام الربملاين يقدم ضمانات وتأكيد لألقليات هو األفضل 

Convocational   System  of  Parliaments   ، وهنـاك من يرى أن نظـام التحفيـز الربملاين
Electoral Agentives   الذي يقوم على أساس عقد ائتالفات عرقية أثناء االنتخابات.  

من  Law Governed Societiesلقد طورت النظم األوربية القائمة على أساس حكم القانون 
  .)23(ة عند إدارة عملية الصراعخالل وجود منظمات قادرة على متثيل املصاحل األساسية والشرعي

  : )24(وميكن إيراد بعض منها فيما يلي
  .حماكم فعالة وقضاء مستقل ووضوح حلكم القانون وجود -1
  .مؤسسات مستقلة غري مرتبطة بأحزاب سياسية معنية كاخلدمة املدنية والشرطة واإلعالم قيام -2
عات م السياسة العامة بدون خوف أو وجود إعالم مستقل، قادر على توجيه النقد وطرح موضو -3

  .ديد أو إغالق أو مصادرة، وقادرة على الكتابة حبرية يف مسائل م اتمع
وجود جمتمع مدين قوى يشمل منظمات مهنية وميثل مصاحل القاعدة العريضة للجماعات  -4

  .كاالحتادات ومنظمات األقليات، كما ميثل مصاحل املنظمات غري احلكومية
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  .وجود نظام سياسي ينظم الرتاعات حبيث حيتويها داخل مؤسساته السياسية -5
  .يف خمتلف أشكال االنتخابات واحلكم الدميقراطي ةوجود قبول عام لقواعد املشاركة اجلماهريي -6
استناد وسائل تسوية الرتاعات على القانون كالتصويت على أساس األغلبية واختاذ القرار على  -7

ويف حالة غياب هذه اخلصائص عن اتمع كما يف حالة وسط وشرق أوروبا وإفريقيا  .أساس اإلمجاع
ومناطق أخرى فان قدرات اتمع يف معاجلة وإدارة الرتاع تصبح ضعيفة ويصبح األمر مدعاة للتدخل 

وهذا يعين به التدخل العميق الذي يرادف عملية بناء  ,اخلارجي الذي يستهدف بناء قدرات وقائية 
  .   سالم ال

  :استراتيجيات الوقاية العملية  . 3
دف إستراجتية الوقاية العمليـة إىل وقف تصعيـد النـزاع، فهي تعمـل يف إطار صنع السالم 

Peace Making  وهى مرحلة تسبق الرتاع.  
 ا أوىلية مواجهة األزمة باعتبارهوعليه فان بداية احلديث عن الوقاية العملية ال بد أن نتناول إستراجت

مراحل الرتاع، فهناك يف أدبيات الوقاية الدبلوماسية من فرص املتاحة ما مينع حدوث العنف أو حيد منه إذا 
ة اه درء الكارثففي رواندا على سبيل املثال توفرت على األقل فرصتان للمجتمع الدويل ملمارسة باجت ,حدث

وعلى .يل مل يعريوا تلك التحذيرات أي انتباه ولكن دول املنطقة واتمع الدو 1994اليت حلت من افريل 
حت سن العكس من ذلك فهناك يف املقابل العديد من األمثلة اليت تشري إىل أن اتمع الدويل استغل الفرص اليت

أول قوة حفظ سالم  الدويل علي سبيل املثال بنشر فقد بادر جملس األمن.له يف درء الرتاع يف وقت مبكر 
  .  )25(1992يف مقدونيا عام   Preventive Deploymentوقائية 

وتقع مسؤولية الوقاية العملية وفقا للحاالت املذكورة والتجارب السابقة على األقربني وذلك طاملا أن 
أطراف الرتاع ال يستطعون الوصول إىل حلول من جانبهم للرتاع، وبالتايل قيام أطراف خارجية بذلك يعد 

  .ضروريا 
عملية يف األساس على االلتزام الطوعي واملبكر للطرف الثالث خللق الظروف املواتية وتعتمد الوقاية ال

اليت ميكن القادة لدى أطراف الرتاع من جتاوز املشكلة قبل أن تستفحل، وهذا االلتزام جيب أن تقابله أربعة من 
  : )26(حله وهىعلى العناصر اليت تؤدى بالضرورة إىل حل الرتاع، وإمنا تساعد على األقل 

قد يكون منظمة أو دولة   Preventorأو   Lead Playerال بد من وجود العب قيادي  : العنصر األول
أو شخص حمدد يتمتع بدرجة من املصداقية لدى أطراف الرتاع، يتيسر له حشد اجلهود الوقائية لدى أطراف 

  .درءهلالرتاع واستغالهلا 
إىل وقف العنف وربط جوانب املشكلة السياسية  وجود ج سياسي عسكري يهدف: العنصر الثاين

  .والعسكرية ببعضها البعض
  .توفري املوارد الكافية لتغطية التزام الطرف اخلارجي بدعم العملية الوقائية :العنصر الثالث
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  .وجود خطة الستعادة السلطة يف الدولة املعنية بالرتاع الداخلي بعد تسويته: العنصر الرابع
كارجنى ورشة نقاش للعناصر األربعة املذكورة، وتوسع املشاركون يف طرحها على لقد أقامت جلنة 

  :)27(النحو التايل 
تتمثل يف األنظمة الوقائية اليت تشمل املنظمات الدولية والوكاالت غري احلكومية و الشخصيات  : القيادة •

حرب اخلليج الثانية حتت غطاء لك التدخل األمريكي يف ذالبارزة و اهلدف منها إحالل السالم، ومن أمثلة 
قرارات من جملس األمن الدويل كما أن هناك مبادرة األمم املتحدة يف كمبوديا واليت اعتربها السكرتري 

و يف كل احلاالت يعترب دعم أعضاء  جملس ,العام لألمم املتحدة من احلاالت الناجحة للدبلوماسية الوقاية 
 .جلهود الوقائية األمن الدويل الدائمني هاما إلجناح ا

الت العنف حيث تركز اجلهود يف مرحلة األزمة احلادة تمايل من احلا التقين نعو : االستجابة الشاملة •
ه اخلطوة إىل خطوات اقتصادية كتجميد أرصدة النقد ذعلى خطر السالح على أطراف الرتاع و حتتاج ه

جية على تقدمي معونات إنسانية لضحايا ا لكي ال يتم  استراد السالح، كما تلزم األطراف اخلارذو ه
الرتاع من غري احملاربني، ويتم هذا التنسيق بني احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية 

 . والوكاالت املتخصصة يف جمال اإلغاثة 
تعدى مبجرد تصاعد األزمة جند أن اخلطاب السياسي الذي يسعى حلشد اإلمكانيات الوقاية ي: املوارد  •

ة اليت تقدمها احلكومات والوكاالت الدولية، يسهامات العيناإل  منعادة ما تتكون  املوارد املتاحة اليت
غري احلكومية واهليئات الدينية ولذلك فان الكثري يرى ضرورة دمج املنظمات غري احلكومية يف  تواملنظما

ذه املنظمات من دور وقائي حبكم وجودها النهج الكلي اخلاص مبعاجلة األزمة جبميع نواحيها ملا تلعبه ه
                                                                                                  .والدويلامليداين وكذلك دورها يف حشد الدعم احلكومي 

ليا يف دولة إىل التخطيط جابة الدولية لوضع متأزم داخستحتتاج اال:  االنتقالية إلقرار سلطة الدولة •
إلزالة أي خماوف قد تنتام كنتيجة لتدخل أطراف  الدولة واملسؤولية لقادا وهذا الستعادة السلطة يف

  .خارجية 
لقد خلصت مؤسسة كارجنى يف دراستها حول الوقاية من الرتاعات املميتة أن املسؤولية الرئيسية يف تفادي 

  . )28(ه بعد توىل السيطرةعودة العنف على عاتق الشعب وقادت
  : استراتيجيات الوقاية اهليكلية. 4

  Peace Buildingمصطلح  بناء السالم   Structural Preventionيطلق علي الوقاية اهليكلية 
ليات حملية وترتيبات تعاونية لتسوية آوهي تتضمن عددا من االستراتيجيات يأيت فيما بينها إقامة نظام قانوين و

كن القول أن الفرق بني استراتيجيات الوقاية العملية واهليكلية يتمثل يف أن األوىل تأيت أو تعمل قبل الرتاع ،ومي
انفجار األزمة أو اندالع الرتاع أو بعد اندالعه بينما الثانية تعمل بعد تسوية الرتاع ودف إىل جتنب اندالع 
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 بناء هياكل ومؤسسات جديدة تليب احلاجات الرتاع مرة أخرى هلذا مسيت باستراتيجيات بناء السالم مبعىن
  .)29(اإلنسانية ملختلف اجلماعات

ولقد تناولت الدراسة اليت أجرا جلنة كارجنى إىل ثالث عناصر إذا توفرت يف أي دولة ميكن  
  : )30(الشعوب من العيش بصورة كرمية وهى

  SECURITY: األمن  )1
   Security Between  States:  األمن  بني الدول •

من املكان الذي يعيش أإن معظم الرتاعات املسلحة انفجرت بسبب سعى اإلنسان إىل حتقيق أمنه و  
, حة النووية وأسلحة الدمار الشاملعامل اليوم قد جند مهددات أمنية كالتهديد الذي متثله األسل فيه، ويف

ات الداخلية كاإلرهاب واجلرمية واحتماالت حدوث مواجهة باألسلحة التقليدية بني اجليوش، مث مصادر الرتاع
كذلك انتشار األسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية اليت تثري مشكلة وقائية .املنظمة والتمرد والنظم القمعية

  .وبالتايل مت عقد عدة بروتوكوالت للحد منها ومنعها
        Security Within States: األمن داخل الدولة •

بعة من األسس اليت ميكن أن متثل إطار القيام نظام عادل يتميز بال لقد وضعت جلنة كارينجي أر
  : )31(استقرار الداخلي و هي

 .من الشريعة، و ينشر بصفة واسعة ويكون مفهومها واضحا للجميع اأساسوجود نظام للقوانني يستمد    -
 . مستوى احمللي خاصة على ةوبصف, دائمة ومرئية وعادلة ونشطة لدعم القوانني ةوجود سلطة بوليسي   -
 .ويسهل الوصول إليه ويتميز باستقالل القضاء ,وجود نظام يتجاوب مع املظامل ويكون مستقال وعادال   -
  .وجود نظام  جنائي عادل وفطن يف تطبيق العقوبات    -

ا البد من اتمع الدويل أن يساهم من أجل إرساء ذه العناصر أساسية غري أا صعبة التحقيق، لذتعترب ه
  :)32(ا وفقا ملا يلي ذه العناصر وهذه

 .تطوير القواعد و املمارسات اليت حتكم العالقات بني الدول لتفادي الرتاعات وحلها إن حدثت   -
قليل التهديدات العسكرية ومصادر عدم األمن بني الدول مبا يف دلك تلك اليت تساهم يف إثارة عدم ت   -

 .االستقرار داخل الدول والقضاء عليها
  .ادى إثارة الرتاعات بني الدول أو داخل الدولة بقصد أو بدون قصدتف   -

  Well Being:الرفاهية )2
توى اخلدمات الصحية والتعليم ا يف دلك مسمب يقصد بالرفاهية أن يتوفر لإلنسان حاجات األساسية

ركة ويف هدا اإلطار رصدت جلنة كارينجي أن النمو االقتصادي بدون املشا. احلصول على الرزق وفرص
  .الواسعة يؤدي إىل احنسار امليل للجوء للعنف بل سيؤدي دلك إىل التصعيد التوتر

  :ويقصد املوارد الطبيعية وراء العنف اجلماعي ثالث طرق
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  .العداء كاستخدام الطعام واملاء كسالح يف الرتاعات  استغالل حضور املوارد يف ييج :أوال
، النفط رااليا: من منطلق السيادة عليها إقليميا، ومن أمثلة ذلكالتنافس على السيطرة على املوارد : ثانيا

  .وحفريات البترول و احتياطها
التدهور البيئي ونضوب املوارد وأثرها يف جتميع الرتاعات يف املناطق اليت تتصف بعدم االستقرار السياسي : ثالثا

   .و النمو السكاين السريع واحلرمان االقتصادي و التوتر االجتماعي
ي يف مشال االقتصادي وتزايد النمط االستهالكي والنمو االقتصادي وتزايد النمط فحجم السكان العامل

الكرة األرضية أدت إىل استنفاد وتدمري البيئة و تلويثها، وهذا ما يتطلب جهودا فخمة لوضع استراجتيات دائمة 
  .)33( ستدامة تساهم كثريا يف احلد من الرتاعاتيجي يف توصياا أن التنمية  املجلنة كارن للتقدم، ولقد أوردت

 justice:العدالــة )3

يعىن ا وجود قانون سلمى يدعم احلقوق والواجبات اإلنسانية األساسية، ويوسع املشاركة السياسية 
  : )34(وهي  وميكن التمييز بني أنواع من العدالة

وتتضمن تطوير القانون الدويل العام  Justice In International Community: العدالة الدولية: أوال
ميدان حقوق اإلنسان، وميدان القانون اإلنساين، والتأكيد علي دور األمم : والتأكيد على ثالثة ميادين هي

  .املتحدة فيه، مث ميدان البدائل غري العنيفة يف تسوية الرتاعات
الة داخل الدولة قدرة شعوا على اختيار بالعد نعىن Justice Within States : العدالة داخل الدولة: ثانيا

حكومتها بالطرق الدميقراطية فاحلكومات ذات املشاركة السياسية الواسعة واليت تعتمد على حكم القانون تقلل 
   .من احتماالت اللجوء إىل العنف حلل مشاكلها

تمثل يلى املمارسات الثقافية ومن أهم احلاجات حرية احملافظة ع   Social Justice :العدالة االجتماعية: ثالثا
  .منح فرص التعليم وحرية األديان يف ذلك

  آلية اإلنذار املبكر أمنوذج السيوارن:املطلب الرابع
 كإن توقع الرتاعات يعترب ضروريا الختاذ إجراء فعال ومن مؤشرات العنف األولية تشمل ظاهرة انتها       

، فالوقائيني تخدام اإلعالم للتحريض والتوجه حنو اقتناء السالحالسياسي املتزايد واس ع، والقمحقوق اإلنسان
كانوا دوال أو منظمات دولية أو منظمات غري حكومية أو قطاعات أو رجال دين أو دوائر عملية  ءسوا

  .ميلكون القدرة كل بوسيلة على اإلنذار املبكر
، الوقائي ومصاحبة هلا لإلجراءومستدمية ترتبط خبطط حمدثة  أن ب، جيتكون فاعلة ، حىتاملبكر اإلنذار فآلية
 اريسكريتاالشؤون السياسية  إدارةجانب  إىلالدولية اليت تعمل  ءاإلنذار، سوا أنظمةيتطلب تطوير  كوذل

  .اإلقليمياليت تعمل على مستوى  و، أاملتحدة األمم
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نات خالل عقدي الثماني EARLY WARNING SYSTEMفكرة ابتداع هذا النظام  بدأت        
حمطات اجتماعية للمعلومات " إقامة  BOULDINGوالتسعينات من القرن املاضي، فقد اقترح بولدينغ 

SOCIAL DATA STATIONS " اجلوي وقد اعترب  األرصاد،وقد شبه بولدينغ هذه احملطات بشبكات
ت مسلحة،وقد نزاعا أو أزماتتنفجر فيها  أنلرصد مناطق حمددة يتوقع  األمهيةهذا املشروع على قدر من 

  :)35(حدد لذلك املشروع نوعان من املهام مها
  .نزاعات مسلحة إىلتتحول  أنحتديد منط الرتاعات السائدة ومواقعها، واليت حيتمل  -             
  .درجة اقتراا من دائرة العنف املسلح أوملعرفة قدر  ك، وذلرصد تطور تلك الرتاعات وتقييمها -             

وتستخدم معيار )  PIOOM(وهناك منظمة هولندية تعمل يف جمال مراقبة الرتاعات وفق برنامج حمدد         
واحلكم كمؤشر للتعرف على الرتاعات واحتماالت انفجارها وحتوهلا  اإلدارةوسوء  اإلنسانانتهاكات حقوق 

لدول املعنية به،ووفقا لذلك نزاعات مسلحة،وتستخدم هذه املنظمة منوذجا من مخس مراحل للرتاع متر ا ا إىل
مرحلة من التوتر السياسي،تليها مرحلة تتسم  إىلمتر الدول مبرحلة من االستقرار يعمها السالم،مث  متر  األمنوذج

  .)36(ترتفع فيها حدة الرتاع وأخريادرجة معينة من احلدة  إىلبالعنف السياسي، مث مرحلة يصل فيها الرتاع 
التنبؤ يعتمد  ض، وألغراة ثالثة عشر مؤشرا للتعرف على درجة التصعيد يف الرتاعوتستخدم هذه املنظم       

عمل املنظمة على قياس االجتاهات فالدول اليت يسودها توتر سياسي تتسم بالعنف هي الدول املرشحة النفجار 
  .نزاع مسلح إىلفيها  األوضاع

 :املبكر اإلنذارحتديات  .1
 أنفسهم ن، جيدوالوقاية املبكرة يف الرتاعات آليات كإحدىاملبكر  اإلنذارجيد املهتمون بدراسة      

  .ال حدود له كمتصلة وش ة، أنشطمشدودين بني طريف متناقضني
التفاعل حبذر مع الرتاع لكي ال  إىل،والذي يشري  consideration criterionفهناك معيار االعتبار   

جتد بديال هلا حلل الرتاع ومثال ذلك  أنس يف مقدورها احلكومات يف عمليات لي أوالوقائية  األنظمةتنجرف 
  .املبكر عديدة اإلنذار،فالتحديات اليت تواجه )الدميقراطيةكونغو (حالة  الزائري 

  :)37(وسنتناول فيما يلي درجة التعقيد يف الرتاع من عدة جوانب      
   COMPLEXCITY PREVENTION:التعقيد والوقاية:أوال          

تقع،فاملفهوم  أنالوقاية يف مفهومها النظري،تعين التنبؤ والتوقع والتحرك بسرعة لدرء الكارثة قبل  إن          
يضع يف احلسبان الوسيلة اليت تدافع ا السلطة عن  أنسياسية فانه جيب  كأداةالوقائي عندما يستخدم 

احلالية للمجتمع الدويل تعتمد على الوقائي يف ظل البيئات  األسلوبمصاحلها،ومدى القابلية يف استخدام 
  .الرغبة

  desirabilityالرغبة  )1
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املبكر يف فترة احلرب الباردة يهدف للحفاظ على الوضع القائم بني  اإلنذارلقد كان نظام          
 األمدعريضة للتنمية طويلة  إستراتيجيةقاعدة  إىلاملبكر كما يفهمه غري السياسيني حيتاج  فاإلنذاراملعسكرين،

،ودعم القدرات اليت اإلنسانالسليمة،واحترام حقوق  الدميقراطيةقواعد  وإرساءالقضاء على الفقر، إىلدف 
جلزء منهم يف منطقة ما فانه يصعب  أوحتافظ على البيئة الطبيعية ففي احلاالت اليت حيدث فيها ضرر للسكان 

  .)38(تفادي الرتاع
على خدمة حاجات السكان ومحاية  األوىلوالوقاية بالدرجة املبكر  اإلنذاريعمل  أن آخرمبعىن         

  .الوضع القائم إقرارالعمل على  س، وليحقوقهم
  THEORETICAL POSSIBILITY:النظري اإلمكان )2

لو حاول احد التعرف على املستقبل عن طريق التنبؤ فانه ال يستخدم جا جديدا،فمسالة التنبؤ قدمية        
حيدو  األملالتقدم العلمي الذي حدث وخباصة يف العلوم الطبيعية التقليدية كان  نفسه،ومع اإلنسانبعمر 

 أنيف العلوم الطبيعية باستخدام قوانني حمسومة،ولقد قيل قدميا  اإلنساينبقدر ما يتعلق بالفرع  األمراجلميع بان 
الن هذه  وإمناية لتحليل هذا القصور ال يعود لقصور يف الوسائل واملناهج القياس إنالفكرة، أمالرغبة هي 

  .والتطلعات املعقودة اآلمالمستوى  إىلالوسائل واملناهج مل ترتق 
 PRACTICAL FEASIBILITY AND ACTION:اإلجراءاجلدوى العملية وعلم  )3

SCIENCE  
القول بان فرص التدخل  ن، وميكهناك مسائل ال يصعب التكهن ا يف منطقة مهددة بااعة مثال        
  :قاصرة على حالتني الناجح

 أكثرخطرية،وبالتايل تصبح درجة التكهن  أوضاعكلما انعدمت فرص التوازن يف نظام كلما برزت  -
  .ما ميكن بأسرع األوضاعهذه  إزالةسريع هو  كإجراءوضوحا،وعليه فان ما ميكن عمله 

 .ى بنيات النظامكان من املمكن السيطرة عل املتخذ ملموسا وحمدودا بقدر ما اإلجراءكان  بقدر ما  -
   THE ANATOMY OF CONFLICTS:تشريح الرتاعات:ثانيا

  CONCEPT DIFINITION:تعريف املفهوم )1
  :)39(هناك ثالثة من املناهج املسلكية لتعريف الرتاعات ميكن اختصارها يف منوذجني

  ا أوالنموذج املوضوعي للرتاعات والذي حيدث كنتيجة لتناقض املصاحلتضار. 
 وجود هدفني ال ميكن التوفيق  أساسيت للرتاعات وهو يعرف الرتاع على النموذج الذا

  .بينهما
النموذج املوضوعي تتجه حنو  فإستراتيجيةوللنموذجني مضامني تشكل استراتيجيات الوقاية من الرتاعات     

فان جهودها  النموذج الذايت إستراتيجية أماالتناقضات بصفة كاملة،  إزالةالتغيريات اهليكلية دف  إحداث
  .اليت يود حتقيقها األهدافتنصب يف عملية التوفيق بني  أنجيب 
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   CLASSIFICATION OF CONFLICTS:تصنيف الرتاعات )2
من ناحية  واألطرافمن ناحية  لألسبابخمتلفة ومتسعة وذلك وفقا  بأشكالالرتاعات تفسر نفسها  إن       

النمط الذي اعتمدت عليه  أوتبدو دائما من نفس النوع  الرتاعات اليت تظهر لنا اليوم ال أمناط إن،أخرى
  :)40(متثل دجما لطبيعة الرتاعات احلالية أااليت ميكن القول  األمناطالدراسات امليدانية،وهناك بعض 

 الرتاعات اليت تتعلق بالشرعية)legitimacy Conflicts ( وهي ذلك النوع من الرتاعات الذي
توزيع  إشكاليه ، واىلغياب املشاركة السياسية إىلعيته وهذا يعود يترتب على فقدان النظام لشر

 .الثروة والرفاهية
 نزاعات التغيريات االنتقالية)Transition Conflicts ( وهي ذلك النوع من الرتاعات الذي

 .عملية التغيري من السلطة نفسها أتتولو  النظام، حىتيترتب على تغري 
  نزاعات اهلوية)Identity Conflicts(  وهي نزاعات تظهر كنتيجة لقيام مجاعة بالبحث عن

 .هويتها وضمان سالمتها اجلسمانية والثقافية،وحتقيق تطلعاا يف املشاركة يف السلطة
  نزاعات التخلف والتنمية)Development Conflicts ( وهي تترتب على اتساع الفجوة بني

  .تمعتترتب على انتشار الفقر داخل ا أوالغين والفقري 
 : عالقة تشريح الرتاع بالوقاية )3

قبل التصعيد ومرحلة الرتاع  ما ة، مرحلثالثة مراحل إىلمتر الرتاعات مبراحل متعددة وميكن تقسيمها         
  :)41(يلي هذه الوقاية للمراحل الثالث منها وقاية معينة ويف ما ل، ولكاملعلن ومرحلة حصيلة الرتاع

 االبتدائية وهي مرحلة تتطور عرب مراحل عديدة منها املرحلة : لتصعيدقبل ا الوقاية يف مرحلة ما
 ، إىلmanifestمرحلة الوضوح  إىل realization اإلدراكمرحلة  ، إىلInitial Stage ىوتسم

وهناك جمموعة من املتناقضات اليت ختلق العداء تعكسها جمموعة  polarisationمرحلة االستقطاب 
  .توفيق بينهااليت يصعب ال األهدافمن 

يف  األزمةوتعتمد مراحل الرتاع يف تطورها على سلوك الدولة اجتاهها فيمكن على سبيل املثال تفادي         
 أومابني قمعية وغري مستحبة  اإلجراءاتالوقائية،وتتنوع  اإلجراءاتمرحلتها االبتدائية باختاذ جمموعة من 

  .مرحلة التصعيد إىلمرحلة التصعيد تفاوضية،كما قد يعجل القمع بانتقال الرتاع من 
 الرتاع املعلن  أوقبل التصعيد  ما انتقل الرتاع من مرحلة ما إذا:الوقاية يف مرحلة الرتاع املعلن

مرحلة التصعيد العسكري تنتشر  إىلقبل الوصول  بأنهاليت ذكرناها،فيمكن القول  لألسباب
الرتاع على درجة من التصعيد ال ظاهرة العنف الذي يستهدف العامة،وعند هذا احلد يصبح 

بالوسائل العالجية  إحالهلا إىلتنكرها، بينما تتناقض الوسائل الوقائية،ومتيل  أنميكن للدولة 
ولكن بعدم حدوث التصعيد ميكن القول بان هناك جماال لعدد من املبادرات الدبلوماسية حلل 

 .الرتاع
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   من حماولة للسيطرة على الرتاع هي يف حقيقة  أعالهما ذكرناه  إن: الوقاية يف مرحلة النتائج
من حماوالت ال يعاجل جذور الرتاع،ورغم  أثرين ما كسب الوقت أل إىلحماوالت سطحية دف األمر

مكافحة الكوارث الطبيعية،وهناك  إطارانه قد مت تطويره يف  إالاملبكر غري جديد  اإلنذارنظام  أن
خالل فترة احلرب الباردة،صممت لتتبع اهلجمات  ستخباراتيةا أنظمةاملبكر استخدمت  لإلنذار آليات

املبكر اليت تعين بالبحث عن  اإلنذار بأنظمةاهتمام متزايد  األخرية اآلونةالنووية العادية،وقد منا يف 
مناطق الرتاعات عن طريق استخدام عدد من املؤشرات وذلك لتسهيل العمل الوقائي،فقد توصل عدد 

ضرورة االعتماد على معلومات،على درجة من االحتراف  إىلز الدراسية من املعاهد واملراك
  :)42(واملوضوعية لدرء الرتاع،هذه التطورات دعمتها عدة اعتبارات وهي

  .تقدم وسائل مجع املعلومات وتصنيفها وحتليلها  -
ملتحدة ا األمموجه اخلصوص منظمة  ى، وعلالرتاعات إدارةاملنظمات الدولية يف  وأنشطةتزايد دور   -

 .اإلفريقيواالحتاد 
 .نزاعاا الداخلية إدارةتناقص سلطة الدولة الداخلية واختصاصها الداخلي يف   -
دول املنطقة بسبب حركة اللجوء وما  أومشكالت تعاين منها دول اجلوار  إىلحتول الرتاعات الداخلية   -

  .إنسانية أعباءتفرضه من 
  :املبكر اإلنذارمؤشرات .2
املبكر وجود نزاعات تتطور مبرور الوقت فان ضرورة التشخيص من اجل  اإلنذارنا جدوى قيام اعترب إذا      

  :)42(يلي تتطلب ما األخريةهذه  أساسيةلة أدرء يف وقت مبكر مس
 أنتصبح هذه املعلومات ذات فائدة فال بد  هامة، وحىتلة مجع املعلومات مسأ إن: مجع املعلومات 

 :تتوفر على اخلصائص التالية
  .تكون املعلومات واضحة أنفيجب  :)Clarity( الوضوح -
املوجودة وان تعتمد على مصادر موثوق  األحداثتعكس حقيقة  أنوجيب ) Accuracy(الدقة  -
  .ا
  .تسهم يف فهم الوضع أنتكون ذات مغزى  أنمبعىن ): Meaningfulness( املغزى -
تكون املعلومات حديثة  أنمعينة جيب  ضاعأووحىت تساعد يف توقع :)  Recentness( احلداثة -

  .اإلمكانبقدر 
  .تكون املعلومات كاملة أنمبعىن :) Adequacy( الكفاية -

 املذكورة سابقا وجود جمموعة من املؤشرات  تافمعلومات بالص إىليتطلب الوصول : املؤشرات
 :منها
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احتياجاته  إىلريرات يوميا منسوبة وميكن استخدامه يف معرفة ما يتناوله املواطن من احل:الغذائي األمن  -
  .حجم املستورد منه إىلاليومية منها،وقياس نسبة ما ينتجه الفرد من الغذاء بالنسبة 

 .احلقيقية كذلك مبعدالت التضخم واألجورويستبدل عليه حبجم البطالة واملرتبات :مني العمل والدخلتأ  -
ساجني السياسيني وظاهرة االختفاء واملفقودين خالل عدد امل ويستدل عليه من:اإلنسانانتهاكات حقوق   -

 .وحرية الصحافة
 .بالرتاع وعدد الضحايا واملتأثرينويستدل عليها بعدد السكان املنخرطني : االضطرابات العرقية والدينية  -
 .ويستدل عليه مبؤشرات الفوارق يف معدالت التنمية البشرية:عدم املساواة  -
 .النفقات احلكومية وإمجايلملؤشر على العالقة بني النفقات ويعتمد هذا ا:النفقات العسكرية  -

النجاح احملدود الذي شهدته عمليات حفظ السالم يف بعض املناطق كالبوسنا وكوسوفو ومقدونيا،  إن      
من ناحية  األقلالوقاية من الرتاعات الداخلية خري من عالجها بعد انفجارها على  أناتمعات احمللية  وإدراك

املبكر يف العديد من املناطق  اإلنذارتزايد االجتاه حنو تطوير نظام  إىل أدتتكلفة البشرية،كل هذه االعتبارات ال
،وعلى وجه واإلقليميةمبعدل متزايد من خالل عمل املنظمات الدولية  األنظمةانتشار هذه  إىل أدىمما 

اهليئة احلكومية  اإلقليمية أنشئتشبه  نظمةاأل،ومن اإلفريقياملتحدة ومنظمة االحتاد  األمماخلصوص منظمة 
   CEWARNمسيت سيوارن " املبكر للرتاعات واالستجابة  لإلنذار آلية" إفريقيالشرق "  IGAD"للتنمية 
 واالستجابة املبكرة  اإلنذار آليةCWARN  
منظمة ت ، قرر2000ي عقد يف اخلرطوم يف عام ذال "أجاد"يف رؤساء الدول ل الثامنيف مؤمتر القمة    

. األوسع للتنمية والسالم واألمن مهمتهاالستجابة كجزء من واإلنذار املبكر وا لصراعآلية لوضع " اجاد"
أن التدخل يف الوقت املناسب ملنع التصعيد أو التخفيف من آثار  "ادجإ"القرار أيضا إدراك هذا  يعكسو

التعامل مع  شاركة يفيف املادية والبشرية املأكثر فعالية وأقل تكلفة بكثري من التكال هوالصراعات العنيفة 
  .)44(بشكل كاملاألزمات 

السودان ، : ظمة اإلجياد كل من نحيث تضم مـ  Cewarnسيوران :تسـمى هذه اآلليـة ب       
يوغندا ، وكيـنيا  والصومال،وجيبويت، وإثيوبيا ، وارتريا ،تعمل هذه اآللية على إجياد منرب إقليمي يعمل 

  .اعية على إدارة الرتاعات وبناء السالم على أسس حتليلية ثابتةبصورة مج
دخلت آلية اإلنذار واالستجابة املبكرة لدول اهليئة احلكومية للتنمية مرحلة عملية بالتوقيع على       

ع ، بوض 2000 الربوتوكول يف أعقاب انعقاد القمة التاسعة لدول اهليئة اليت انعقدت يف اخلرطوم يف يناير عام
خطة حتدد أنشطة املرحلة األوىل ، وتبدأ يف نفس العام ، فاخلطة تركز على بناء القدرات اإلقليمية ورفع 

  .مستوى الوعي الوطين 
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إن اإلنذار املبكر يعترب خطوة شرطية مسبقة للقيام بإجراء وقائي فالذي مييز عملية اإلنذار املبكر عن        
رتاع هو أن عملية اإلنذار املبكر هي عملية تسبق الرتاع ، فاإلنذار شرط عملية بناء السالم ، وختفيف حدة ال

  .لدرء الرتاع وليس نتيجة حتمية له
  :  )45(حددت ورقة اخلرباء مهمتني أساسيتني لإلنذار املبكر

   .وتوصيلهاتصميم نظام جلميع املعلومات وحتليلها :األوىل -
  .القرارصنع تصميم هيكل للقيام باالستجابة أو  :الثانية -

إن منوذج املنظمة اإلقليمية الذي يتميز  بسلطة التدخل حيدد ما جيب أن يكون عليه نظام اإلنذار املبكر          
فالنظام اإلقليمي القائم على استخدام قوة القهر أو السلطة الرمسية أو نظام التحفيز والعقوبات يتطلب وجود , 

ال متلك  "اهليئة احلكومية للتنمية  "رباء من هذه الفرضية إىل أن اإلجياد وختلص ورقة اخل, قدرات حتليلية فائقة 
لإلنذار املبكر يعتمد  (intelligence model)اإلمكانيات اليت ميكنها من تبىن منوذج استخبارايت مكلف 

  .على مصادره اخلاصة جبمع املعلومات وحتليلها 
 ,لإلنذار املبكر   facultative model ريسم بنموذج ايتاستخباروتستعيض ورقة اخلرباء عن منوذج         

املوجودة بدول األعضاء أكثر من اعتماده  قوة تدخل عسكري يف إنفاذ  ويعتمد على التعاون مع املؤسسات
  . )46(الطويل املدىسياساته علي 

األوضاع مل بدورها مع فيتعامل هذا النموذج مع منظمات اتمع املدين لبناء آليات تعتمد مؤسسات تتعا     
علي مستوى اجلماعات  يةأي إنشاء منابر تضم منظمات اتمع املدين ومنظمات قاعد .الرتاعإلدارة  املضطربة

   .تعمل هذه املنابر على إقرار السلم وإرساء قواعد احلكم الرشيد ,احلكوميةوالفئات ومنظمات غري 
ختلق هلا صالت باملنظمات  أنCewarnاإلفريقي  كما على آلية اإلنذار واالستجابة املبكرة للقرن

أو باملنظمات  ,إفريقياأو مجاعة التنمية لدول جنوب  ,إفريقيااإلفريقية واإلقليمية كاجلماعة االقتصادية لغرب 
تؤكد ورقة اخلرباء أن إعالن اخلرطوم  .املتحدةواملنظمات الدولية كمنظمة األمم  ,األورويبالقارية كاالحتاد 

وفتح الباب أمام , من مهامها التقليدية ) اهليئة احلكومية للتنمية (  IGADاد باإلجي ة حتول يف االنتقالمثل نقط
  . )47(منظمات اتمع املدين اليت ظلت ألمد طويل متخلفة عن أداء مهامها

على  األقلعلى  املدينيقوم على أساس اشتراك منظمات اتمع ) سيوارن ( فالنموذج الذي بنيت عليه 
  .عملية مجع املعلومات وحتليلها  يف الوطيناملستوى 

تعتمد على  أن ادلإلجيميكن ) sew( ورقة اخلرباء ثالثة مناذج فرعية حتت نظام اإلنذار املبكر السهل  تضع      
  : )48(نظام مجع املعلومات وهي يفأحداها 

  ).Centralized-integrated model (منوذج مركزي متكامل : اخليار األول -
 ).  local monitor( جر مراقبيه احمللني أيست •
 . جيمع كل املعلومات •
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 .يقوم بنفسه بتحليلها  •
  .ويضع سيناريوهات وخيارات  •

     Quality –Control Dialogue Modelمنوذج يتحكم يف النوعية ويعتمد املناظرة  :الثايناخليار -
 .يعتمد على اآلخرين يف مجع املعلومات  •
 .ومات ويؤكد علي نوعيتها يقدم املعل •
 .يبادر بإجراء حتقيقات يف مناطق معينة بتفويض حمدد •
  .والتقريربصيغ مستويات للتوثيق واالتصال  •

  Model or Passive MODEL    submissive االستسالمي النموذج :الثالثاخليار -
ت والسيناريوهات الويقوم بتمرير هذه التحلي, خرين يف مجع وحتليل كل املعلوماتويعتمد على اآل •

  .اد لسكرتارية اإلجي
اد ب حسب ورقة اخلرباء مع آلية اإلجييعترب النموذج األول املركزي املتكامل عايل التكلفة فهو ال يتناس

  .املبكرةواإلنذار واالستجابة 
كما يعترب النموذج الثالث االستسالمي أو السليب يقع على نقيض النموذج األول فهو غري مناسب ألنه 

  .اد إلجيال يلقي بأي مسؤوليات على سكرتارية ا
يف ظل االعتبارات املذكورة أعاله يبدو فعال أن منوذج الثاين الذي يتحكم يف نوعية املعلومات على 

  .املبكرةاد من تأسيس آلية لإلنذار واالستجابة هو األفضل واألجدى كي تتمكن اإلجيأساس املناظرة 
 :   )49(الثاين من خالل األفكار التالية تدافع ورقة اخلرباء عن النموذج -

 .موارداد من انه يتفق مع ما يتوفر لدى اإلجي •
 .اد القيام بتطلعات ال تستطيع الوفاء اجينب اإلجي •
وال يقتصر على مرحلة , ) life cycle of crisis(يتميز بالتركيز على دورة األزمة بكاملها  •

 .جارها فقط انف
 القائم على ضبط نوعية املعلومات واملناظرة يقترب إىل حد كبري يف دوره من فالنموذج أو النهج  الثاين

منرب للحوار "واليت ميكن وضعها بأا , ) OEDC(الدور الذي تقوم به منظمة التنمية والتعاون يف أوربا 
ايدة عامل املوضوعي املاهر املستقل الذي يسمح بقيام تفاهم حمكم وتقييم حقيقي ملشكالت يواجهها بصفة متز

 . "اليوم املعقد 
لضمان الشفافية ووجود مستويات مناسبة من اقتسام املعلومات فقد نصحت ورقة اخلرباء بتكوين جلنة 

  : )50(واالستجابة املبكرة من مهامها  لإلنذار technical committeeفنية 
 .مراجعة أداء آلية اإلنذار واالستجابة املبكرة بصفة دورية  •
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بني الدول األعضاء على مستوى وحدات اإلنذار املبكر الوطنية اليت توجد علي  ترقية التعاون •
  .عضواملستوى القطري يف كل دولة 

ن اد بشأاملبكرة وسكرتارية اإلجي واالستجابةالتحكيم يف حالة ظهور الرتاع بني آلية اإلنذار  •
 .املعلومات اقتسام

  .سكرتاريةاملوافقة على من يستخدمون املعلومات باقتراح من ال •
اد يف اآللية وحتدد فيه مسؤوليات اإلجي قاعدة مؤسسية لنظام شامل يقوم بتسهيل عمل تنشأبذلك 
   :  )51(اجلوانب التالية
 .القيام مبهمة املسهل املركزي لعملية اقتسام املعلومات  •
 . وضع ممارسات عامة يهتدي ا يف التعامل مع املعلومات وتبادهلا  •
 .املعلومات واإلفراج عنها  القيام مبهمة ختزين •
 .صياغة إشكال عامة إلرسال تقارير حول اإلنذار املبكر للرتاعات •
  .موجزةإنشاء آليات إلرسال تقارير  •

فة إىل اد على أساس سلطة رؤساء الدول واحلكومات الذين يلتقون مرة يف العام إضايقوم هيكل اإلجي
  .العام اد الذي يلتقي مرتني يفسلطة الس الوزاري لإلجي

يف املنطقة مبثلث احلدود اإلثيوبية الكينية ) Cewarn( كما أشارت ورقة اخلرباء إىل ضرورة أن تبدأ جتربة 
لالستفادة من التجارب . ومثلث احلدود الكينية اليوغندية السودانية من ناحية أخري , الصومالية من ناحية 

وميكننا أن نضيف , ؤسسية لتسوية نزاعات احلدود وإلنشاء قاعدة م, والقدرات احمللية على تلك احلدود 
  . مثلث احلدود الكينية اإلثيوبية السودانية 

على ) Cewarn(خالصة القول ترى ورقة اخلرباء أن يقوم ج آلية اإلنذار واالستجابة املبكرة للرتاعات 
)  Soft Early Warning( وعلى منوذج النظام السهل , )  Approach –Intergated( النهج املتكامل 

اد من ناحية والدول ن النشط بني دول األعضاء يف اإلجيالقائم على أساس الشفافية واقتسام املعلومات والتعاو
وهذا ما يعنيه النهج املتكامل الذي يعزز فعاليات الوسائل , والفعاليات غري احلكومية من ناحية أخرى 

فالتعرف , طنية على املستوى اجلزئي يف تأسيس ذلك النظام واآلليات التقليدية بأكتاف أفضل املمارسات الو
  . )52(اخلطوة األويل يف إي حماولة خارجية لالخنراط يف أنشطة درء الرتاعات لعلي املبادرات اجلذرية احمللية ميث

ذلك أن إقامة نظام فاعل لإلنذار جيب أن يعمل علي مستوى صانعي السياسات اإلقليمية والوطنية يف 
يف ) كنظام األجاويد( ويطور من مبادرات درء الرتاعات املوجودة على املستوى التقليدي واحمللي  ,دواحآن 

  .السودان على سبيل املثال
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والصومايل  Karamoja كاراموجا هي ة موضع التنفيذ يف ثالث جمموعات معروفةياآللوقد وضعت 
Somali وعفر عيسى Afar-Issa االت املذكورة س، وال متثلتمعات الرعوية يف منطقة اوى جزء من ا

  .)53(اإلفريقيالقرن 
  :حتذير وموجزثالثة تقارير دورية  CEWARNآلية  تنتج حاليا     

تقدم حتليالت من التأثريات اهليكلية واجلذرية للصراعات يف السياق التارخيي  :تقارير األساس -
هذه و. ر الصراع والضعف يف هذه اتمعاتوفر حملة عامة عن أثا تكما أ. واالجتماعي واالقتصادي

  .سنوات 5التقارير يتم حتديثها بعد كل 
حالة توثيق وحتليل إىل ' الكتلة'تستند تقارير ، ووطنيةتقارير هي و :)الكتلة(موعة البلد واحتديثات  -

 .ويتم إنتاج كال التقريرين بعد كل أربعة أشهر. الصراع والسالم يف جماالت اإلبالغ
تنبيهات  ، وهي عبارة عنهي حتذيرات تصدر حسب مقتضيات احلالو :ات وحالة موجزةإنذار -

تقرير و. الصراعات العنيفة الوشيكة اليت حتتاج إىل تدخالت عاجلة لىع اآلينوإنذارات يف الوقت 
 ميتفاقي ميكن أن دد السالم القائم أو ذال) طبيعية أو من صنع اإلنسان( الواقعيعن الوضع موجز 

  .يؤدي إىل صراعات عنيفةفضع املتوتر بالفعل الو
طويلة األجل لتوصيات أصحاب أو  متوسطة أو توفر استجابة قصرية يف األعلىمجيع التقارير املذكورة و

) 16(و)15(املوضحة باجلدولني  األمثلة و.املصلحة على كافة املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية
  .)54(عن ما حيدث باملنطقة تعطي تقارير ومعلومات

وحىت ابريل  2003تبدأ أول يوليو  - " Karamoja"التقارير املذكورة هي لكتلة كاراموجا :)15(جدول رقم
2008.  
  حوادث العنف  

  
  صايف الثورة احليوانية املغار عليها   الوفيات البشرية

  )الثورة احليوانية املستردة يف االغارة(
  18,925  247  197  اثيوبيا

  60,197  566  398  ينيا ك
  103,157  2,728  1,563  اوغندا

   182,179  3,541  2,158  اموع
 
  
  
  
  
  

  :املصدر
CEWARN; http://www.cewarn.org/index_files/Page355.htm . 
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  .2008وحىت ابريل  2003وتبدأ أول مايو -" Somali" التقارير املذكورة هي لكتلة صومايل ):16(جدول رقم 
  صايف الثورة احليوانية املغار عليها   الوفيات البشرية  حوادث العنف  

  )احليوانية املستردة يف االغارةالثورة (
  925    73    68  اثيوبيا
  16,433  251  120  كينيا 

  17,358  342  188  اموع
  
  

  
  :Cewarnاإلطار القانوين لسيوارنِ . 1

 السيوارن ولكن جند أن حالة, يات إدارة الرتاع ضل مابني آلية اإلنذار املبكر وآلإن معظم النظم الوقائية تف
قليمية لإلنذار املبكر للرتاعات واالستجابة يكون هدفها اناك اجتاها قويا يدعو إىل إنشاء آلية مغايرة إذ أن ه
  .) 4(رقم  قهذا ما يوضحه امللح ودرئها منعا لظهور نزاعات جديدة ،التنبؤ بالرتاعات 

   :اآلليةأمهية هيكلة  .2
  . قانونيا متينا لصنع القرار يعىن مفهوم اهليكلة إعطاء آلية اإلنذار واالستجابة املبكرة أساسا

, فاألساس القانوين لآللية اإلقليمية يؤدى أيضا إىل إقامة عالقة رشيدة مع آليات إقليمية وشبه إقليمية مشاة 
  .فعملية اإلنذار املبكر واالستجابة وإدارة الرتاع عملية متشابكة ال تتم مبعزل عما جيرى يف مناطق أخرى 

فاآللية جيب أن تعمل علي ثالثة , لآللية أن تؤدى مهامها على ضوئها وهناك مستويات عدة ميكن 
  : )55(مستويات هي
 ) . Subnational: (  املستوى دون الوطين •
 ). National: ( املستوى الوطين •
  ). Regional: ( املستوى اإلقليمي •

كما أن  ,املبكر حيث ميثل املستوى اإلقليمي أساس ضروري ألي آلية إقليمية نعمل يف جمال اإلنذار
املستوى الوطين يغطى اآلليات اليت تعمل داخل الدول العضو، بينما يعمل املستوى دون الوطين يف إطار املناطق 

  .العضوواحملافظات والوحدات احمللية داخل الدولة 
  : القانوين لآللية اإلقليمية  راإلطا.3

قية يأيت على رأسها االتفا ,لإلنذارد اإلقليمية احيدد اإلطار القانوين آللية اإلجيهناك عدد من الوثائق 
  .اداإلجياملؤسسة املنشئة ملنظمة 

  :املصدر
CEWARN; http://www.cewarn.org/index_files/Page355.htm . 
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، ) cewarn( كما أن هناك عدد من الربوتوكوالت حيدد مهام اآللية اإلقليمية لإلنذار واالستجابة 
امة وثيقة ه 2000ويعترب إعالن اخلرطوم الذي أصدره رؤساء الدول واحلكومات مبنظمة اإليقاد يف نوفمرب عام 

أصدره رؤساء الدول  فاإلعالن حيتوى على قرار, طر آللية اإلنذار واالستجابة من الوثائق القانونية اليت تأ
  .ن موضوع حمدد وهذا ما يعطيه الصفة القانونية واحلكومات بشأ

زءان األخريان ولذا رؤى إبرام بروتوكول واحد يف ثالثة أجزاء، يعىن اجلزء األول منها بإنشاء اآللية ، واجل
 .)56(خصصا ملسأليت التعاون يف جمال اقتسام املعلومات

 :(CEWARN)مسودة الربوتوكول املنشئ لآللية اإلقليمية .1.3
وهي تتكون من ثالثة أجزاء كما ذكرنا ، و يتناول اجلزء الرئيس من هذه الوثيقة املبادئ العامة لآللية           

اد الذين صادقوا تواها ، و يسمح فقط ألعضاء اإلجي، كما يعطي اآللية حم، و يعزز من روح إعالن اخلرطوم 
 3، و يضفي ذلك اجلزء على اآللية ذاتيتها القانونية من خالل ما ورد يف املادة عليها أن يكونوا أعضاء يف اآللية

قيق التعاون يف من الربوتوكول ، كما يعطيها مهامها، وتتضمن تلك املهام تطوير نظام تبادل املعلومات و حت
اد، ومجع وحتليل املعلومات حول الرتاعات بني الدول األعضاء يف منظمة اإلجيجمال اإلنذار املبكر و االستجابة 

يف املنطقة ، وإنشاء شبكات للتعاون يف تلك املناطق ، وكذلك إنشاء نظام املعلومات عن الرتاعات يف املنطقة 
يف   CEWERU) (ر التـعاون بني الوحـدات الوطنـية لآللية ويعمل على إدارا وتـوزيعها ، و تطوي

  . )57(الدول األعضاء
  :مسودة الربوتوكول اإلضايف حول تقاسم املعلومات.2.3

لة متهيدية من مسأ (CEWERU)تعترب مسألة تقاسم املعلومات على املستوى اآلليات الوطنية   
اآللية اإلقليمية ومتاسكها ، وقد نشأت مشكلة اقتسام  الناحية اهليكلية حبيث أا ميكن أن تؤثر على أداء

املعلومات ألن اآلليات الوطنية تعمل يف دول ذات سيادة ، وهي مسألة حتظى بالكثري من االعتبار لدى الدول 
األعضاء ، وذلك حبسبان أن اآلليات الوطنية تتعامل مع معلومات يف غاية احلساسية، وهي مسائل تصنف على 

سياسات العليا للدولة عندما يتعلق األمر باإلنذار املبكر وعليه، فانه ال ميكن الركون بسهولة لآلليات أا من ال
  .        )58(الوطنية كمصدر للمعلومات ، وهذا يف حد ذاته ميثل مشكلة هيكلية لآللية اإلقليمية

  :مسودة الربوتوكول اإلضايف حول صنع القرار.3.3
ه جانبه السياسي ، أو ما ميكن أن نسميه باجلهاز السياسي باآللية اإلقليمية لآللية اإلقليمية هيكل ل 

(CEWERU)  وهو جهاز حاسم يف عملية اإلنذار املبكر و االستجابة ، وهذا ال يعين أن اهلياكل األخرى ،
صة بصنع لآللية اإلدارية وغريها ال تندمج معا الجناز املهمة، ولكن املعىن هو أن تعمل كل األجهزة املخت

السياسة وصنع القرار يف تناسق تام ، فاهلياكل السياسية لآللية تعىن باملسائل اليت ال ميكن إدراجها ضمن 
  .اهلياكل القانونية لآللية ، ومع ذلك فان هذه اهلياكل هامة لفعالية ، وكفاءة أداء آلية اإلنذار املبكر
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اد ، أما الشكل ر واالستجابة للرتاع مبنظمة اإلجينذار املبكاهليكل املطروح احلايل آللية اإل) 7(وميثل الشكل رقم
اد التنفيذية اء مزيد من الدور لسكرتارية اإلجيميكن أن يقوم عليه اهليكل إلعط ا، فهو ميثل تصورنا مل) 8(رقم 

الء ممثال يف اجلمعية والس وجلنة الوك( عن اجلهاز السيـاسي   (TCEW)يف اآللية ولفصل اجلهـاز الفين  
اد ممثال يف سكرتارية اإلجي(بينهما  فصال تنفيذيا وليس عضويا وبوجود اجلهاز اإلداري) الدائمني وجلنة السفراء 

،وبضم جلنة الوكالء الدائمني إىل اجلهاز السياسي من ناحية وإدراج جلنة السفراء يف اهليكل اليت مل )التنفيذية 
  ) . 7(تكن مدرجة وفقا للشكل رقم

  : )58(تلخيص مزايا ذلك االقتراح يف التايل وميكن      

 .إجياد عالقة رأسية مباشرة بني األجهزة السياسية واإلدارية والفنية •
إعطاء السكرتري التنفيذي الدور الفاعل يف متابعة أداء األجهزة الفنية ورفع تقاريره الدورية يف  •

كالء مرتني يف العام ، وعلى دولة املقر للجنة السفراء ، وعلى املستوى التنفيذي للجنة الو
مستوى الس مرة يف العام ، وعلى مستوى اجلمعية مرة يف العام ، وكذلك يف احلاالت 

 .االستثنائية 
 .إعطاء جلنة السفراء يف دولة املقر الدور الفاعل كلجنة املتابعة  •
التنفيذي، سلطة إعطاء اللجنة الفنية لإلنذار املبكر باعتبارها أعلى جهاز فين يتبع للسكرتري  •

  .اإلشراف املباشر على الوحدات الوطنية لإلنذار، وما دوا من أجهزة وجمالس
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 بني الـدول األعضــاء أجهـزة اختياريـة جمالـس اختياريـة دول إقليمية

 منظمــات اتمــع املــــدنـي منظمــات غيــر حكوميــة

 النـزاع علـى مستـوى القواعـد، أو اجلـذور

 (CEWARN)آللية اإلنذار املبكر ) الرأسي(تصورنا للشكل اهلرمي  :8شكل 
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  أمنوذج الصومال للدبلوماسية الوقائية :املطلب اخلامس
  :      الصومالنبذة تارخيية عن تطور الصراع يف .1
القضية الصومالية مع قضايا الدول االفريقية يف اصوهلا بشكل عام،ويعود ذلك اىل االرث  تتشابه       

االستعماري الذي ال يزال يتفاعل فيها، خصوصا قضايا احلدود املرسومة طبقا ملصاحل االستعمار وهيكلة 
ر لطبيعة اتمعات فيها وتوزعها اجلغرايف، اضف اىل مؤسسات الدولة املبنية على النمط الغريب دون أي اعتبا

  .     )59(ذلك ان الطبقة السياسية يف معظم دول العامل الثالث مل تعط التنمية حقها يف املرحلة االوىل من االستقالل
 THE HORNمن املعلوم ان الصومال هي احدى الدول االفريقية اليت تقع يف منطقة القرن االفريقي        

OF AFRICA  ا تقع يف مكان ميثل امهية استراتيجية لذا كانت دائما حمل اطماع القوىونظرا ال،
  .االستعمارية

لف الشعب الصومايل من قبائل متعددة، اكربها واكثرها امهية الدارودي واهلاري واالسحاق، وكانت يتأ       
واالثيويب يف ) جيبويت(ال والفرنسي يف الشرق مقسمة بني االستعمار االيطايل يف اجلنوب والربيطاين يف الشم

الغرب وبعد مفاوضات بني اقليمي الشمال واجلنوب وتوافقهما مع االستعمار الربيطاين وااليطايل واستقلت 
  .1960الصومال عام 

ليم الشمال،ما ادى اىل هل اجلنوب بكافة مقدرات الدولة يف الصومال ومتادوا يف ميش اقاستاثر أ      
  .)60(منية يف الشمال قمعتها السلطة بقوةرابات أاظط

برئاسة الدكتور  1969إىل عام  1960وقد شهد الصومال أفضل مراحل االستقرار يف االعوام من        
دخلت البالد مفترق طرق  1969ومنذ اغتياله عام ..الدعبدالرشيد شارماكى الذي استطاع أن يوحد الب

 الذي قام نظام حكم على اسس قبلية اهدرت يف ظله حقوق االنسان برىجسده الرئيس االسبق حممد سياد 
  .بتجدير الرتعة القبلية يف السلطة

برزت بوادر ايار الدولة الصومالية نتيجة حتالفات داخلية بني مؤمتر الصومال املوحد يف الوسط        
دات قوات املؤمتر زحفها باجتاه واحلركة الوطنية يف اجلنوب واحلركة القومية الصومالية يف الشمال،وب

 سيطرة النظام القبليوترتب على ذلك .1991مقديشوحىت كانت اية نظام سياد بري حيث سقط يف يناير
مث ابنه بعد (إىل انقسام رفقاء السالح إىل جمموعتني متنافستني إحدامها يتزعمها حممد فارح عيديد  ىأد الذي 

اشتعال الصراع القبلي وانتشار  ادى هذا اىل  مها علي مهدي حممدواألخرى يتزع) م1996وفاته يف أغسطس 
هدها البالد ساة انسانية مل تشأالعنف بني القبائل الصومالية من اجل السيطرة على احلكم،وقد انتهى االمر اىل م

  .)61(ف من جراء العمليات العسكريةمن قبل حيث قتل االأل
أصاب الشلل التام . اعة اخلراب والدمار وإثارة الرعب بني السكانأدت احلرب بني اموعتني إىل إشفقد     

  .وساد الفقر واجلوع بني السكان، وانتشرت األوبئة واألمراض. كل أدوات اإلنتاج
 :االمم املتحدة والصراع يف الصومال .2
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 حداث اخلليج خاصة فيما يتعلقي يف الصومال الحقة على أجاءت ظروف الصراع املسلح الداخل      
وانتصار التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة يف اجبار العراق على  1990بالصراع العراقي الكوييت 

النظام الدويل _االنسحاب،وما صاحب ذلك من دعاية امريكية خاصة ما يتفق بشعار الرئيس االمريكي بوش 
ة يف جمال حفظ السلم واالمن مم املتحدة سيكون هلا صالحيات واسعن األكد من خالله أأوالذي _ اجلديد

  .)62(مم املتحدةحكام الفصل السابع من ميثاق األلدوليني خاصة ما يتعلق باستخدام أا
ن تقوم االمم ة اىل ألصومال كانت االجواء الدولية مهيأومن مث عندما حدث الصراع الداخلي يف ا       

ومايل  وكانت سابقة خطرية عندما أصدر داخلي الصاملتحدة بايعاز من الواليات املتحدة بالتدخل يف الصراع ال
غراض انسانية حمضة واذن الس اذ قرر ألول مرة التدخل العسكري أل 1992سنة  794من القرار جملس األ

منة لعمليات االغاثة االنسانية يف الصومال يف اسرع وقت ممكن كل الوسائل الالزمة لتهيئة بيئة آباستخدام 
  " . HOPE OPERATION RESTOREمل عودة اال"حتت شعار 

للعمل حتت  814القرار  1993مارس  26ولكن اشتداد الصراع الداخلي ادى اىل اصدار جملس االمن يف      
طلق عليه ما أجل استخدام القوة ملواجهة املوقف يف الصومال حتت كام الفصل السابع من امليثاق من أحأ

UNOSOM11 63(من يف الصومالحفظ النظام واألعلى   جل حفظ السلم والعملمن أ(.  
حد سادة مم املتحدة أة ومل يعيد أي نظام ،فقد حتدى األزمن القرار مل ينهي األوبعد أشهر قليلة ظهر أ     

مثانية عشر  1993تشرين االول  3دى اىل صدام بينهما ذهب ضحيته يف رب الصومالية اجلنرال عيديد،مما أاحل
مريكي األ ي العام خرون يف كمني نصبه انصار عيديد ،هذه احلادثة دفعت بالراآ 77من مشاة البحرية وجرح 

تحدة فريقي موقعا استراتيجيا يف نظر القوة العظمى اليت تشكلها الواليات املهل مازال القرن األ"للتساؤل
ملتحدة امني العام للمنظمة بطرس بطرس غايل اىل التصريح بتشاؤم ان االمم ،وكذلك دفعت األ"االمريكية؟

  .)64(من يف الصومالدون تنفيذ عمليات حفظ السالم واألعضاءها ال يريليس لديها االمكانات وان أ
 1993يناير سنة 6يف  837من القرار واجلرحى بني قوات االمم املتحدة أصدر جملس األومع تزايد القتلى       

ام لالمم املتحدة كل يني وان يتخذ االمني العشخاص الذين اشتركوا يف قتل اجلنود الدولاىل تعقب األ يدعو فيه
  .جل حتقيق ذلكالوسائل من أ

 :الدور االقليمي يف الصراع الصومايل .3
زمة الصومالية منظمة الوحدة االفريقية،ومنظمة املؤمتر االسالمي وجامعة الدول منذ بداية األ عملت      

والعمل على حل مشكلة الصومال،ويف اطار هذه  طراف املتصارعة بوقف القتالربية مجيعا على مناشدة األالع
طراف الرئيسية يف املؤمتر األ وقد مجع هذا 1993اجلهود االقليمية انعقد مؤمتر اديس بابا باثيوبيا يف مارس 

الت اخلارجية ملساندة ولكن التدخ.الرتاع ومت االتفاق على وقف اطالق النار وحل الرتاع بالوسائل السلمية
ك ادى اىل تعقيد املوقف باالضافة اىل اطماع قادة الفصائل يف السعي حنو السلطة على و ذاهذا الطرف أ

  .)65(حساب املصلحة العامة للشعب الصومايل
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اجتماعا اقليميا حلل الرتاع الصومايل يف اطار جهود منظمة الوحدة  1996كما عقد بينريويب سنة       
 22ع بالطرق السلمية وادى اىل صدور اعالن القاهرة يف االفريقي ،كما عقد اجتماع بالقاهرة حلل الرتا

  .ن املشكلة الصوماليةبشأ 1997ديسمرب 
ار الرتاع وتعمل لكن هذه اجلهود االقليمية منيت بالفشل بسبب تدخل قوى اقليمية تسعى اىل استمر       

قليمي هل تتقدم احللول ولويات العمل االول االقليمية واثارت اخلالف حول أمهية احللعلى التشكيك يف أ
وتار اخلالفات والتوجيهات اليت حترك الفصائل زمة يف الصومال وللعب على أالعربية أم االفريقية ملواجهة األ

  .ساة اليت يعيشها شعب هذا البلد املمزقالصومال،دون أي اعتبار حلجم املأ املتقاتلة يف
 :سباب فشل التدخل الوقائي يف الصومالأ .4
ل األمم املتحدة يف الصومال مثاالً واضحاً إلخفاقات األمم املتحدة وختبطها يف مرحلة ما بعد يعترب فش      

احلرب الباردة، إذ حتولت املنظمة العاملية من دورها كأداة حلفظ السالم إىل أداة قهر، بل صارت متورطة يف 
ت األمم املتحدة للجنة مستقلة فبعد الفشل الذريع يف الصومال، مسح. صراع الفصائل املتحاربة يف الصومال

من ثالثة أعضاء يرأسها القاضي الزاميب السابق ماثيو نغلوي برفع تقرير عن عنف قوات األمم املتحدة يف 
ولقد تضمن التقرير نقداً حاداً لألمني العام وهلذه القوات، إذ مت يف إطار عملية تدخل األمم املتحدة . الصومال

  .من قوات األمم املتحدة 81الف صومايل مقابل آ) 6(ىف الصومال قتل حوايل 
وينتقد هذا التقرير املنظمة العاملية لتخليها عن حيادها التقليدي، ويوصي يف النهاية بأن تقوم األمم املتحدة       

  ".عدوان األمم املتحدة"بدفع تعويضات عن األضرار اليت حلقت بالضحايا األبرياء يف الصومال من جراء 
  :)66(اخفاق االممي يف الصومال اىل ويرجع سبب

  متكنها من ليات الواضحة اليتكون لديها من القانونية الصرحية أو اآلا تدخلت يف الصراع دون ان يأ -     
  .كثر فاعليةاع بصورة أالتصدي ملثل هذا الرت

ن الواليات املتحدة ميع بأخرها،ومع علم اجلحدة على عملية التدخل من أوهلا اىل آهيمنة الواليات املت -       
يكية العاملة مرجل محاية الشركات األية كما هو معلن ولكنها تدخلت من أمل تتدخل لتحقيق احلماية االنسان

  .هدافها االستراتيجية يف منطقة القرن االفريقيرباحها وحتقيق أيف الصومال وتعظيم أ
حكام  الرتاع الصومايل وتعطيل العمل بأ يف سبيل حلمم املتحدة احللول الدولية واالقليمية جتاوز األ -       

  .مهية احللول االقليميةمن امليثاق اليت حتث على أ 52املادة 
عملت بعض القوى الدولية على بث الشقاق والتنازع بني اجلهود االقليمية خاصة العربية واالفريقية  -       

ق اهداف القوى الدولية من خارج يل العاملي لتحقزمة قيد البحث والتداوالبعاد احلل االقليمي وبقاء األ
  .املنطقة



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود األطر املمارستية لتحول مضامني الدالفصل 
 

 171

مم املتحدة كليا من العمل على حل الرتاع مه تطورات االحداث بعد انسحاب األوهذا التحليل يدع       
حيث ان اجلهود االقليمية مازالت حتاول جاهدة لوضع حد هلذا الرتاع يف اطار منظمة الوحدة 

  .لبعض دول اجلوار وغريها من الدول االفريقية االفريقية،واجلهود النشطة
واعها دف  اىل نمبختلف أ استراتيجيات الدبلوماسية الوقائيةن أمن خالل ما تقدم ذا املبحث نرى     

تعمل هذه األخرية على توفري معلومات  حيثلية االنذار املبكر احالل السلم واألمن الدوليني ويكتمل هدفها بآ
  .زمة قبل استفحاهلاع ومنه احملاولة على درء األالرتاولية عن أ

  دبلوماسية املسارات :الثايناملبحث 
االخرى للدبلوماسية ضمن  يف هذا املبحث حناول اعطاء القواعد واملمارسات اليت تعمل من خالهلا املسالك

اقليمية باالضافة اىل  دولية أو اقليمية أو شبه لية ادارة الرتاعات املوجودة ضمن هياكل املنظمة سواء كانتآ
   .نشطة املنظمات غري احلكومية يف سبيل ادارة الرتاعأ

  TRACK ONE DIPLOMACYاألول دبلوماسية املسار  :األولاملطلب 
ف دبلوماسية املسار األول بأا تلك الدبلوماسية اليت ميارسها امللوك ورؤساء الدول واحلكومات تعر

ستوى الدويل اإلقليمي عرب املأو مبعوثيهم الشخصيني أو على  لدبلوماسيةا على  املستوى الثاين عرب بعثام
واليت   Track One Diplomacyفثقافة دبلوماسية املسار األول .مندوبيهم الدائمني وموفديهم الرمسيني 

   .)67(تعترب الشكل التقليدي ملمارسة السياسة الدولية
أطراف الرتاع  هو قدرا على التفاوض مباشرة معألخرى ما مييز دبلوماسية املسار األول عن املسارات ا

ة فعالية تكاملها مع املسارات خرياقات السياسية، وما يزيد هاته األمر بوضع االتفعندما يتعلق األ الرئيسيني
قد جاءت  1998خرى ما يدفعها اىل حتقيق جناحات كبرية وعلى سبيل املثال توقيع اتفاقية حظر االلغام عام األ
ول ال غىن عنه يف تلك ،وكان اسهام دبلوماسية املسار األجة حلملة ناجحة قادا املنظمات غري احلكوميةنتي

  .احلملة لكي يتم توقيع االتفاقية وتقوم مبراقبة تنفيذها
ليات اال أا أصبحت أكثر جتاوبا مع آول ول نقاط ضعف دبلوماسية املسار األوعلى الرغم مما يثار ح

دة من نوعها لفعاليات تتجه حنو تأسيس سلوكها ومفاهيم ادارة وحل الرتاعات،ويف خطوة فري االنذار املبكر
صبحت على درجة ليدية ملفهوم استخدام القوة جند أن عددا متزايدا من احلكومات أعتبارات التقعلى أساس األ

هج البديل ،فاالميان جبدوى النراء اخلاصة بالوقاية من الرتاعات وبناء السالمعض األعالية من االستجابة جتاه ب
  .)68(وساط احلكومات واملنظمات الدوليةالدارة الرتاعات جيد تأييدا يف أ
سبق نرييري يف ى الثنائي جند مبادرات الرئيس األول يف ادارة الرتاع على املستوومن جهود املسار األ

 واليت متخضت عن عقد اتفاقات ايلروشا بني اجلبهة الوطنية الرواندية وحكومة كيغات أعقد جوالت حمادث
  .1993روشاأ
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  :النظام الوقائي يف منظمة األمم املتحدة :  والأ
يف معاجلة الرتاعات الداخلية بدأ يظهر على  ان االمجاع املتزايد على جدوى استخدام النهج الوقائي      

حكام امليثاق،ان عملية صنع أ قا من مقاصدها املنصوص عليها يفمم انطال،وتعترب األميواالقلي مستوى الدويل
املنظمة خالل عقد  فهوم بنهاية احلرب الباردة،فبذلتالسالم واحدة من مهامها الرئيسية،ولقد تطور هذا امل

واعترب " جل السالمأجندة من أ"ها يف ذلك اال من خالل مشروعالتسعينات جهدا كبريا العادة صياغة مهام
المم املتحدة ور جديد تضطلع به االمم املتحدة يف حل الرتاعات الداخلية،فامشروع االجندة بداية االجتاه حنو د

حكام الفصل السادس وعلى وجه اخلصوص األمانة العامة وجملس األمن ميلكان سلطات واسعة من خالل أ
   . و السلطات القمعيةهج الوقائي أوالسابع من امليثاق لتسوية الرتاعات باتباع الن

  :  عن الدبلوماسية الوقائية  ةاملسؤولي أجهزة األمم املتحدة .1
  :الدويلجملس األمن  )1

جملس ن اال أ جملس األمن األسبقية حلفظ السالم واألمن الدوليني املتحدة لقد أعطى ميثاق هيئة األمم
ة،كون معظم الرتاعات ال تصل اىل أجندة فضل ملمارسة الدبلوماسية الوقائياألمن ال يعترب اجلهاز األ

مر اىل نزاع مسلح و يسقط بسببه العديد من القتلى،ويؤدي اىل خلق اال عندما يتطور األ جملس األمن
خر عات ال ينظر اليها اال يف وقت متأوضع انساين يستدعي التدخل،ومبعىن اخر ان الكثري من الرتا

من أن  اغري أن بعض الدول تتحفظ على تدويل نزاعها خوف .)69(ب معه البحث عن حلولـيصع
س األمن سيؤدى بأطراف الرتاع إىل عداء بدال من أن يدخلوا يف نقاش ـرتاع على جملطرح ال

  . )2(رقم   حقـانظر إىل املل.موضوعي 
 من واليت تتراوح ما بني االجراءلصالحيات اليت يتمتع ا جملس األكما ان املانع الرئيسي يتمثل يف ا       

من هو احلكم قد تؤدي السابع من امليثاق،ففكرة جملس األحكام الفصل القهري،واالجراء العقايب وفقا أل
موضوعي يؤدي حلل املشكل ،كما ان باطراف الرتاع للدخول يف نقاش عدائي بدال من الدخول يف نقاش 

نه أن يؤدي اىل اع فان ذلك من شأطراف الرتندما يعلنون عن تعاطفهم ودعمهم ألحد أمن عأعضاء جملس األ
يف من عندما حياط برتاع معني فني،و اضافة اىل ذلك فان جملس األزيادة العداء بني الطرو توسيع رقعة الرتاع،أ

جندة يبحث يف سنوات قادمة،وذلك وفقا ألسبقية األجندته،والبت فيه لمرحلة مبكرة غالبا ما يقوم بتأجيل أ
ته للرتاعات والتركيز على من هو التقليل من جه السياسي يف معاجلاليه جملس األ فالذي حيتاج.املطروحة امامه

حكام الفصل السادس من امليثاق اخلاص في للمنظمة،وهذا سيساعد الدول األعضاء يف انفاذ أالنهج الوظي
  .)70(بتسوية الرتاعات بالوسائل السلمية

 :سكرتارية األمم املتحدة  )2
العام  السكرتري مم املتحدة عندما كانت،منظمة صغرية مفاده انتأسيس األ لقد ساد اعتقاد يف بداية

سباب اليت متكنه من بذل املساعي احلميدة وممارسة الوساطة،لكن بتنامي سيتمكن شخصيا من توفري األ
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حبيث عضاء،وتزايد انتشار الرتاعات نظرا لتزايد الدول األ وتزايدها على عاتق السكرتري العامامللقاة املهام 
  .ضاع الطارئةوتوقع ان يتمكن من التجاوب مع األصبح من غري املأ

صبح السكرتريون العامون يوفدون موظفني هلم ودبلوماسيني كمبعوثني للقيام مبهام ومبرور الوقت أ
لية جلمع بعثات تقصي احلقائق فقد تطورت كآ مااحلميدة،وتقصي احلقائق والوساطة،أاملساعي 
  .املعلومات

م مالعاملية الثانية وقيام نظام األ ربفاملوفدون يعتربون من مستجدات العمل الدبلوماسي الدويل بعد احل
متياز وجد على قمة املنظمات الدولية األعطوا من ياملتحدة فالذين صاغوا ميثاق األمم املتحدة أ

،وحيث يقوم ذه الدبلوماسي للقيام بوساطة غري متحيزة من قبل طرف ثالث باالنابة عن اتمع الدويل
  :)71(على املستوياتالسكرتري العام لألمم املتحدة على أكن ان يعينهم نواع من الذين ميثالثة أ

 نون يف مهام حفظ السالم  أو ياملمثلون الشخصيون و املوظفون اآلخرون السامون الذين يع
 .بعثات املراقبة مبوافقة جملس األمن

  املبعوثون واملمثلون الذين يتم تعينهم ملساعدة السكرتري العام يف ممارسة مهامه املتعلقة
 .ملساعي احلميدة واملهام املشاةبا

  املستشارون اخلاصون للسكرتري العام والوظائف العليا األخرى. 
مم املتحدة مبعلومات ميدانية ميكن املبعوثون مد السكرتري العام لأل هم الوظائف اليت يقوم اان من أ

  .االعتماد عليها حول ما جيري يف مناطق الرتاع
األمهية لنظام األمم املتحدة الوقائي  نم على قدر.ضافة إىل املهام األخرىباإل مهام تقضى احلقائق تعتربو

   :)72(اعتباراتيف تسوية الرتاعات أربعة 
سكرتري العام فان حضور املمثلني لمبجرد قبول األطراف املعنية بالرتاع مبهمة املمثل الشخصي ل )1

 .طوة األوىل يف سبيل إطالق عملية السالمواملبعوثني اخلاصني يف منطقة الرتاع يعترب يف حد ذاته اخل
وعليهم أن يكونوا  ،يبدأ املبعوثون اخلاصون واملمثلون الشخصيون بدراسة قضايا الرتاع املوضوعية )2

 .وضع خطوط عريضة تقود يف النهاية إىل عقد اتفاق  احمايدين مع طريف الرتاع لكي يستطيعو
كما أن رغبة اتمع .وقواعدها يف عملية التفاوض خذ املصاحل الدوليةويف هذه احلالة ال بد من أ )3

تساعد  )الترغيب والترهيب  (و)والعصا  ةاجلزر (الدويل يف التعامل مع املشكلة على أساس سياسة 
 .الوسيط الدويل يف دفع الطرفني من حصيلة  تكون ايتها صفرية إىل حصيلة اجيابية 

، وعلى وجه اخلصوص الذين يعينهم جملس األمن ، فاملمثلون الشخصيون التابعون لألمم املتحدة  )4
 . هحلو ادارة الرتاع ويلعبون دورا هاما يف صياغة اإلمجاع الدويل على ضرورة

  :)73(وقد تزايد الطلب الدويل على املبعوثني الشخصيني، وذلك لثالثة أسباب رئيسية    
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والدعم الدويل  قد أصبح من السهل على السكرتري العام أن حيصل على رضا األطراف )1
 .متكررة ملناطق التوتر ة، وبصفاملوعود إلرسال مبعوثني شخصيني على عجالة

فإذا جنح املبعوث الشخصي يف مهمته فان اإلجراءات املعقدة والطارئة للتعامل مع األزمة  )2
 .تصبح اقل احتماال 

أعماهلم ع وأما إذا فشل املبعوثون الشخصيون يف جهودهم الوقائية، فان عاشرم للرتا )3
هدى يسترشد به مؤخرا يف عملية املصاحلة، اليت تعقب عملية  التحضريية تظل دائما

  .الوساطة، وعمليات العون اإلنساين وعمليات حفظ السالم
من أحكام الفصل اخلامس عشر الذي ينظم مهام السكرتارية العامة ، لسكرتري  99لقد أجازت املادة      

من أحكام الفصل السادس اخلاص بتسوية الرتاعات بالوسائل  33ا املادة العام أن يقوم بدور مقتضب أم
السلمية ، فإا قد فسرت على أا  جتيز لسكرتري العام الوسطاء أو املمثلني الذين يعينهم بدون تفويض من 

  .جملس األمن
مل يتوفر لدى  مم املتحدة حيث حرب الفولكالند واليت باغتت األمم املتحدة يفنتيجة لفشل األ       

ول مرة مكتب ية الغزو االرجنتيين هلا،انشئت ألالسكرتارية العامة حينها خرائط ملعاينة اجلزر عندما حدثت عمل
  .لية االنذار املبكرليمثل للمنظمة آ) ORCI(للبحوث ومجع املعلومات 

شكالت اليت ما زالت وبالرغم من النقلة الكمية يف النظام الوقائي لألمم املتحدة إال أن هناك بعض امل
، ومشكالت أخرى تتعلق بالبريوقراطية  Orciعالقة أو موروثة منذ عهد مكتب البحوث ومجع املعلومات 

  . واهلياكل واملوارد املتاحة خارج سيطرة إدارة الشؤون السياسية قد أعاقت أداء اإلدارة حنو األمثل
ع وحتليل املعلومات فانه ال يوجد هناك وبالرغم من تزايد عدد املوظفني الذين يعملون يف جمال مج

  .موظفون دائمون يقومون بإنقاذ الدبلوماسية الوقائية 
األمن، كما برز يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم جملس وعموما فان أي حماولة إلصالح 

سلطة الدول  سوف تصطدم حبق الفيتو داخل ذلك الس إذا قللت هذه احملاولة من 1992، لعام 62/47
  .ه أراء ومقترحات كثرية تالدائمة فيه ، أو من سلطة احدها ، ولعل التصويت على  ذلك  القرار قد صادف
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  األجهـزة
  

  جملس األمن -
 سكرتارية األمم املتحدة -
 األمني العام -
  
  
  
  
  املوظفني الرمسيني أو املساعدين -
 املمثلون الشخصيون -
  
 املبعوثون  -
 املستشارون -
 ORCIع املعلومات مكتب البحوث و مج -
 DPAإدارة الشؤون السياسية  -
  DPKOإدارة عمليات صنع السالم  -

  املهــام
  

 دور وظيفي -
  
  صنع السالم  -
 نشر قوات حفظ السالم -
 إعادة الالجئني -
  
  
  
 حفظ السالم -
 بعثات املراقبني -
 مساعدة األمني العام يف مهامه -
 الوظائف العليا -
 آلية اإلنذار املبكر -
 مسؤولية صنع السالم -
  وين قوات حفظ السالمتك -

  :النظام الوقائي يف منظمة الوحدة اإلفريقية السابقة :  ثانيا
واختذت من أديس أبابا مقرا هلا ، وكان املؤسسون يف  1963أنشأت منظمة الوحدة اإلفريقية يف عام 

ظمة باستثناء دولة فكل الدول اإلفريقية أعضاء باملن 53دولة  وزاد عدد دول األعضاء  32ذلك الوقت ميثلون 
املغرب عضويتها يف املنظمة بدخول مجهورية الصحراء الدميقراطية عضوا فيها عند انعقاد القمة العشرين يف 

  . )74(1984أديس أبابا عام 

    دور منظمة الوحدة اإلفريقية يف حتقيق السالم .2
   تدور منظمة جملس امللوك ورؤساء الدول واحلكومات وجلنته املختصة بالرتاعا: أوال

توىل جملس امللوك ورؤساء الدول و احلكومات مسئولية ادارة الرتاعات يف بداية عهد املنظمة عن     
ملعاجلة الوضع بني اجلزائر  1963وىل عام من اعضاءه وقد انشئت اللجنة األ" جلنة احلكماء"طريق تكوين 

 رتعلق باالستقرااثر اجيايب فما مللوك ورؤساء الدول واحلكومات هلا  إن مداوالت وأحكام جملس اواملغرب ،
ظمة الفرصة توتتيح اجللسات اليت يعقدها جملس امللوك ورؤساء الدول واحلكومات بطريقة من. اإلقليمي

لرتاعات لتفاوض من اجل الوصول إىل تسوية لوهذا إلجياد فضاء ل.ألطراف الرتاع من رؤساء الدول لاللتقاء 
لفترة ولوواليت متخض عنها حتسن يف العالقات بينهما  1979عام  كوساطة سرياليون بني السودان وإثيوبيا
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الوحدة اإلفريقية يف فض الرتاعات عن منظمة أدت إىل ضمور دور من االسباب غري أن هناك عديد .وجيزة 
   :)75(طريق آلية جلان احلكماء التابعة مباشرة مللوك ورؤساء الدول واحلكومات نوجـز أمهـها يف التايل

ملنظمة للتناقضات، فهي متلك الفرصة والرغبة لتكون وسيط ولكنها فشلت يف إجياد اآللية مواجهة ا -
 .املناسبة للتدخل الفاعل

يضاف إىل ذلك أن السكرتري العام للمنظمة ال ميلك التفويض من قبل املنظمة للقيام بأعباء الوساطة  -
 . والتوفيق، أو أعباء الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم

  .ا فان ما أفرزته األوضاع الدولية بعد اية احلرب الباردة مىن نزاعات داخلية يف بالدهموأخري -
  آلية درء الرتاعات وإدارا وتسويتها :  ثانيا

أصدرت بيانا حول األوضاع السياسية واالقتصادية يف إفريقيا  1990يف القمة اليت عقدا املنظمة عام   
وقد التزم القادة األفارقة يف هذا البيان بإرساء قواعد يف جمتمعام . العامل والتحوالت األساسية اليت حتدث يف

على مواردهم الذاتية  دودعم املؤسسة الدميقراطية يف دوهلم ، وفقا لذلك اإلمجاع تعهد القادة األفارقة باالعتما
  .ا قدر اإلمكان واالعتماد على التقاليد يف حل الرتاعات اإلقليمية وإدارا وتسويته

رفع السكرتري العام ملنظمة ,  1990القمة الصادر عام  قرار ومتاشيا مع,  1992وىف يونيو ويوليو عام   
الوحدة اإلفريقية الدورة السادسة واخلمسني للمجلس الوزاري والدورة العادية الثامنة والعشرين لس رؤساء 

السكرتري العام للمنظمة حول الرتاعات يف  تقرير "الدول واحلكومات الذي انعقد يف داكار وثيقة بعنوان 
حيث تقدم مبقترحات بشان آلية درء الرتاعات وإدارا وتسويتها وضمنها عدة خيارات حول اآللية  "إفريقيا 

خر غطى فيه كل النواحي بتقرير آ تقدم السكرتري العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية 1993وىف عام .املقترحة 
،وقد انشات اآللية مت تأسيس آلية الوقاية من الرتاعات وإدارا وتسويتها داخل املنظمةاآللية، والذي مبوجبه 

عضاء يف مكتب جملس تكون اجلهاز املركزي من الدول األعباء التوجه والتنسيق ويجهاز مركزي يقوم بأ
ر الرئيسي للمنظمة جيتمع اجلهاز املركزي لدرء الرتاعات وإدارا وتسويتها باملق،و  رؤساء الدول واحلكومات

  .)76(مرة يف العام علي مستوى رؤساء الدول واحلكومات كما جيتمع مرتني يف العام علي املستوى الوزاري
وتفوض آلية اجلهاز السكرتري العام للمنظمة من خالل سلطة اجلهاز املركزي وبالتشاور مع األطراف   

  . الرتاعات وإدارا وتسويتها للقيام مبجهودات وتقدمي كافة املبادرات املناسبة لدرء 
  قسم الرتاعات يف سكرتارية املنظمة : ثالثـا 

بكرة امل حلهايف سكرتارية املنظمة، ومير اآلن مبر اتولدعم آلية اجلهاز املركزي أنشئ قسم إلدارة الرتاع
  .وغري احلكوميةيف إطار إنشاء نظام اإلنذار املبكر الذي يعتمد على شبكة من املؤسسات اإلفريقية احلكومية 

دعا إليها خرباء من الدول األعضاء باملنظمة واملنظمات  1996وقد عقد قسم إدارة الرتاعات ندوة عام   
  .دون اإلقليمية واملعاهد األكادميية ومعاهد البحوث والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة
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كما  معلومات عن الدول األعضاء، وقد سعت السكرتارية املنظمة إلنشاء بنك املعلومات ختتزن فيه
ضم هذا القسم إىل اإلدارات املوجودة يف املنظمة يرأسها مساعد السكرتري العام كان هناك اقتراحات ب

  .)77(للمنظمة،  غري أن هذه الفكرة ستفضي أعباء جديدة للسكرتارية

  تعاون منظمة الوحدة اإلفريقية مع األمم املتحدة: رابعـا 
بصفة وثيقة يف درء الرتاعات ببذل جهود مشتركة يف كل من انغوال و بورندى  تعاونت املنظمات

  . ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب إفريقيا وليسوتو وليبرييا وموزمبيق ورواندا وسرياليون والصومال 
اء نظام صعيد درء الرتاعات وإدارا طلبت منظمة الوحدة اإلفريقية مساعدة األمم املتحدة يف إنش فعلى

اإلنذار املبكر وتبادلت املنظمات اآلراء حول إرسال البعثات تقصي احلقائق واالقتراحات إعداد قائمة مشتركة 
للشخصيات املرموقة اليت ميكن االستعانة ا كما طلبت منظمة الوحدة اإلفريقية من منظمة األمم املتحدة 

  .)78(لوجسىت ومجع املعلومات وتقييم االنتخاباتمساعدا ىف دعم وحدة االنتخابات باملنظمة بالعون ال

  : حتول املنظمة اإلفريقية إىل اإلحتاد اإلفريقي :خامسا
إن التحديات اجلديدة اليت تواجه القارة اإلفريقية واليت أدت إىل مولد اإلحتاد اإلفريقي من منظور جديد 

من ناحية ووثيقة الشراكة اجلديدة لتنمية  ملواجهتها فيمكن النظر إليها من خالل القانون التأسيسي لإلحتاد
  )79(:وتتمثل هذه التحديات يف ااالت التالية , من ناحية أخرى  (NEPAD)إفريقيا

 .الوقاية من الرتاعات و إدارا وحدها -
 .إرساء قواعد احلكم السياسي واالقتصادي الرشيد و بناء القدرات  -
 .تنمية الزراعة -
 .لتعليمتنمية املوارد البشرية و ا -
 .و السل  اكمرض ضعف املناعة املكتسبة أو املالري, استئصال األمراض املعدية  -
  .حتديد مشروعات البيئة األساسية لتسهيل االتصال و التواصل اإلقليمي -

فإن اإلحتاد اإلفريقي ينطلق يف بيئة تعهد فيها زعماء القارة بإحداث عملية التغيري و الدخول  ،عليه
جتعلها تواجه القوى العظمى ضمن تكتل متني يف إطار مفهوم األفرقة والذي  ،عمر القارة ملرحلة جديدة من

تظهر يف احملافل  أصوات شعوا و مواقفها إزاء األوضاع الدولية و جعل القارة القارة توصيلأصر زعماء 
  .قوة الدولية من موقف

يف سريت بليبيا خالل اليومني  ،سةعقد جملس رؤساء الدول و احلكومات يف دورته االستثنائية اخلام
وقرر أن تشهد القمة السابعة , من أجل اإلمجاع حول إنشاء اإلحتاد اإلفريقي  2001األول و الثاين من مارس 

و الثالثون حتول املنظمة اإلحتاد إفريقي حيث عقد جملس رؤساء الدول و احلكومات دورته هذه يف لوزاكا 
وأصدر يف إطار متابعته إعالن حول آلية الوقاية من الرتاعات و إدارا و ,  2001عاصمة زامبيا يف يونيو عام 
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 والشكل التايل يوضح حتول املنظمة اإلفريقية إىل اإلحتاد اإلفريقي. حلها باعتبارها أحد أجهزة اإلحتاد اإلفريقي 
  .9وهذا ما يوضحه الشكل رقم 
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  ))(AU واجلديد OAU)( مقارنة اهليكل القدمي( فريقيا من الوحدة إىل اإلحتادحتول إ):9(الشكل رقم
  (OAU)منظمة الوحدة اإلفريقية      

Organisation of African Unity 
  
  )رؤساء الدول(مؤمتر القمة      -
  
  جملس وزراء اخلارجية       -
  
  

  
  
  

  ان اخلرباءـــجل    -    
          (Experts Committee)   

 جلنة االقتصاد و الشؤون االجتماعية.  
 جلنة التعليم و العلوم والصحة. 
 الوساطة(جلنة فض الرتاعات.( 
 جلنة الالجئني. 
  

  
  األمانة العــامة    -
  )                            نواب 5األمني العام ويساعده (   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آليــة فض النـزاع    -   

  (AU)اإلحتاد اإلفريقي
African Union  

  
 Assembly            اجلمعية -

      .العام تنعقد على األقل مرة واحدة يف    
  )وزراء اخلارجية(الس التنفيذي  -

                Executive Council     
    .   و جيتمع مرتني يف العام، ويعد أجندة مؤمترات القمة    

 .جلنة املندوبني الدائمني -     
(Permanent Representatives Committee)     

تعقد اجتماعات دورية واستثنائية ملناقشة جدول أعمال جملس وزراء 
  . اخلارجية

  
  .جلان املختصني الفنيني -

(Spcial Technical Committee) 
 

تتكون من سبعة مفوضني، وتتوىل إعداد برنامج ومشاريع يف 
النقل و االتصاالت و الصناعة  الزراعة و املال و التجارة و: جماالت

و املوارد الطبيعية، و العمل الشؤون االجتماعية، والتعليم والثقافة و 
  .الشؤون اإلنسانية، لتقدميها للمجلس التنفيذي

  
                                              :املفوضيـــة  -

TheCommission                                     
يس وستة أعضاء، وتتمتع بسلطات وصالحيات أكثر من األمانة رئ

  .العامة
  . جلنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية*     

Economic Social and Culture Committee       
        Pan African Parliament الربملان األفريقي *     

 Court of Justise        African   حمكمة العدل *    
          Financial Institutions  املؤسسات املالية *     
  .البنك املركزي اإلفريقي.                

  . صندوق النقد اإلفريقي.                 
  .بنك االستثمار اإلفريقي.                 

  .جملس األمن و السالم -
Peace and Security Council 

  .ا لفترة سنتني، ينتخب نصفهم كل عامعضو 15يتكون من 

  .، مجهورية السودانةوزارة اخلارجي: املصـدر    
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  دبلوماسية املتعددة املسارات:املطلب الثاين
ملمثليها للعب الدور  السابق ان هناك كثريا من االعتبارات تغلب على توجيه احلكوماتينا باملطلب رأ        

رات تغليب الدولة املتدخلة ملصاحلها القومية من خالل ممارستها لدبلوماسيتها يت مبقدمة هذه االعتباالوقائي،وتأ
ت فكرة سباب نشأا مبدا السيادة،وهلذه األالوقائية من ناحية،وحتسس الدول املتدخل فيها من أي تدخل متسك

نساين،ومسيت هذه اللجوء اىل نظم وقائية غري حكومية تتميز باحليدة ملمارسة الدبلوماسية الوقائية والتدخل اال
خر الدبلوماسية غري أو مبعىن آ TRACK TWO DIPLOMACYالدبلوماسية بدبلوماسية املسار الثاين 

ول ييزا هلا عن دبلوماسية املسار األمت  NON GOVERNMENTAL DIPLOMACY احلكومية 
  .احلكومية

  مفهوم دبلوماسية املتعددة املسارات:والأ
غري  املسارات هي السبيل لالطالع على عملية حفظ السالم باعتبارها شكل نعين بدبلوماسية املتعددة     

جل ادارة الرتاع حنو حله عن طريق انقاص حكومي يعتمد على جمهودات األطراف الفردية والشعبية من أ
مونتقيل  وضعه الغضب واخلوف والتوتر ،ويقوم مفهوم الدبلوماسية املتعددة املسارات على التمييز الذي

JOSEF MONTVILLE  فعال احلكومية الرمسية الدارة الرتاع،واجلهود غري الرمسية اليت بني األ 1981عام
  .)80(يقدمها اخلرباء من غري احلكوميني الدارة الرتاع وحله داخل الدول،وبني الدول

يف مفهوم الدبلوماسية يشمل على  JONH MACDONALDولقد اضاف السفري جون ماكدونالد       
توسع لويز  1991حمتريف حل الرتاع وقطاع االعمال وقطاع املواطنني واالعالم،ويف عام :سارات وهيربعة مأ

ات وجعاله يشمل تسعة مسارات حيث أضافا للمفهوم مع ماكدونالد يف مفهوم الدبلوماسية املتعددة املسار
ترافهما بوجود عالقة هم من ذلك اعالدين والتعليم وأعمال الرب واالحسان،واأل:مسارت اخرى وهيربعة أ

 - سعااملسار الت- رابطة مابني كل هذه املسارات وصاغا شكال هندسيا دائريا للتعبري عن املسالك الدبلوماسية 
سواء كان حكومي أو غري  حبيث يقع كل مسلك على نقطة يف حميط الدائرة ،ويعرض عدم اعطاء أي مسلك

واحدة الدارة الرتاع  املسالك ببعضها البعض يف عمليةخر،حبيث ترتبط كل هذه حكومي أمهية على املسلك اآل
  .من الدولينيبفاعلية اكثر ما حيقق السلم واأل ا مرتبطة مع بعضها البعض فستعملوحله،ومبا أ

عناصر الدبلوماسية املتعددة املسارات على حنو الذي وضعه لويز وجون )10(رقم ويوضح الشكل       
  .)82(ماكدونالد
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  الدبلوماسية املتعددة املسارات: 10شكل          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ساسيا مية لديها االمكانية لتلعب دورا أدبلوماسية غري احلكوالن أ  PAMELA AaLLل ترى باميال أ      
غاثة ن تدخالا تؤثر يف سلسلة الرتاعات،وان عملها املتمثل يف االا أيف احياء اتمع املدين وبناء السالم،كم

 ماعات املستهدفة وامنا يتعداه اىلوالتنمية ال يؤثر فحسب يف الرفاهية االجتماعية واالقتصادية اخلاصة باجل
  .)83(الوضعية السياسية الواسعة النطاق

  مضمون واستراتيجيات دبلوماسية املتعددة املسارات:ثانيا
 :مظاهر الدبلوماسية املتعددة املسارات يف القرن احلادي والعشرين .1
نفهم كيف لعبت الدبلوماسية املتعددة املسارات دورا يف عامل القرن الواحد والعشرين البد من  لكي      

يز يف مثاين من الدوليني واالنسانية ولقد حددا لويت هلا عالقة مبا يهدد السلم واألدراسة االجتاهات العاملية وال
  :)84(نقاط

  املسـار الثـاين 
  حمترفون فض 

 الرتاعات

  املسـار األول
الدائرة (املسـار التاسع  )احلكومة(

الرأي العـام و ) الداخلية
 اإلتصال

  املسـار الثالث
 قطاع األعمال

  املسـار الرابع
 املواطن

  املسـار اخلامس
 البحوث و التدريس و التعليم

  املسـار السادس
مجاعات السالم املناهضة 

 للحرب

  املسـار السابع 
 الدين

  الثامن  املسـار
 التمويل

Source: Instute Multi-trach Diplomacy 
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ترى لويز دميوند ان العوملة اثرت بصورة كبرية على وسائل االتصال ونظم االقتصاد :عوملة العنف )1
باملقابل دعمت قويت اخلراب يف العامل ومها قوتا اجلشع والعنف،فالعوملة سهلت الوصول اىل 

فان املتورطني يف جتارة االسواق يف مجيع احناء العامل عرب االنترنت والتسهيالت املصرفية،
موال باالضافة اىل جتارة اجلنس و االطفال األ غري املشروعة وغسيل املخدرات وجتارة االسلحة

عماهلم واالختالسات والسوق السوداء قد أصبحوا أكثر قدرة على ممارسة أ واالرهاب والقمار
حناء ليغطوا كافة أ ها،وتوسعوا يف الظلغري املشروعة هذه باستغالهلم السلطة والتعامل مع
ول املستفيدين من ظاهرة للفوضى،وهم أالعامل،عاملني على قلقلة النظم الضعيفة،وناشرين 

 .استمرار العنف
شكال النظم قوا،وكذلك تفقد اليقني يف استمرارية حدودها تفقد كل أ:ايار النظم السوية )2

فاظ على قدرا يف ان تؤدي اية القرن العشرين،وكذلك النظم البيئية مل تعد تستطيع احل
صبحت دد االنسان والبيئة وهذا بفعل ائية وأوظائفها بصورة جيدة،وانتشرت االمراض الوب

خالقية تتحلل،اما النظم االقتصادية واليت لك بدات العائلة تتفكك والنظم األاالنسان،وكذ
ومل تعد تتمكن من متكنت يف وقت سابق من توفري الرفاهية للسكان فقد حتللت مبرور الوقت 

توفري مستوى مشرف للعيش للماليني من البشر يف املستقبل،وهناك دول انقسمت على نفسها 
ودول اخرى مهددة باالختفاء بسبب ايار النظم السياسية وانتشار ميليشيات حيث متيز عصر 

عوى اا حتت التهديد بدالفوضى بسيطرة الدول الكربى على الدول املنهارة وامتصاص ثرو
 .و انتهاك حقوق االنساناالرهاب أ

ذين يعيشون على تزايدت نسبة البطالة كما تزايدت نسبة ال: تزايد ظاهرة االحتيال و التشرد )3
اجليوش  رقام قياسية ورمبا يعود ذلك لظاهرة التفكك،ادى هذا اىل تكوينعملية االحتيال بأ

املظاهر تعرب عن قوى الشر اليت ال ميكن لة احلرب واملنتفعني منها،هذه اخلاصة اليت يتحكم فيها آ
 .حد ان اختربه يف العامل من قبل بقياس حضاراته يسبق ألالسيطرة عليها ومتثل ديد مل

وهنا تشري لويز اىل استرتاف املوارد الطبيعية لالرض يعد خطرا كبريا : استرتاف املوارد الطبيعية )4
رول واليابسة واملعادن الثمينة الالزمة على استقرار احلياة على هذا الكوكب،فاملاء والبت

 أسوأالستمرارالتطور التكنولوجي تناقضت على عكس الزيادة السكانية هذا التناقض ادى اىل 
 .الرتاعات بالعامل،كما هو احلال برواندا مثال

ان ظاهرة االستقطاب كما تقول لويز تعرب عن التداخل االجتماعي :سيس االستقطابتأ )5
ادي اصبح واضحا خالل العقد االخري من القرن املاضي،وحال ذلك العالقة والسياسي واالقتص

بني الشمال واجلنوب،والعامل املتقدم والعامل النامي حيث مازاال منقسمني حول موضوعي 
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السلطة واملوارد،وكذلك الفجوة بني من ميلكون ومن ال ميلكون تتسع يف كثري من الدول 
 .،وبصورة تنذر باخلطر

وحتصل اموعات  مبا ان احلدود السياسية الدولية تتعدل:ليت تواجه الدولة القوميةالتحديات ا )6
سلحة بسهولة،ومع وجود ما يتراوح بني مخسة الف اىل عشرة الف من العرقية على األ

دولة  191مم املتحدة غري الوقت الذي ال تضم فيه منظمة األ اجلماعات العرقية يف العامل يف
ق تقرير املصري للشعوب فان العامل مقبل اليوم على مرحلة جديدة من ومبوجب ميثاق يقر ح

وحدة وحيوية الرتاعات اليت ال ميكن ان يستهان ا لذا تتطلب االلفية اجلديدة احملافظة على 
 .ساس من حكم القانون واالحترام املتبادلالنظام العاملي على أ

وز الواليات املتحدة االمريكية كقوة احادية مع تفكك االحتاد السوفيايت وبر: تغري مراكز القوى )7
يف العامل ال يعترب اية املطاف،فالساحة االوروبية تتجمع لتصبح واليات اوروبية،كما جند 

و تكسب مزايا على من الدول القدمية واجلديدة ختسر أصحوة صينية تعترب قوة كامنة،فكل 
 .تماسكو استعادة الة كنتيجة لظاهرة التفكك أالساحة الدولي

مراض بسبب احلروب احلالية وااعات يعاين ماليني البشر من األ:نكبة العائلة االنسانية )8
املصاحبة هلا باالضافة اىل الرتوح والدمار،ان مرحلة مابعد الصدمة الناجتة عن تلك املعاناةوما 

 .رضيةتمع انتشارا على سطح الكرة األمراض اصاحبها من ضغوط نفسية هي الغالب أكثر أي
 :ون الدبلوماسية املتعددة املساراتمضم .2
ما ذكرناه من اجتاهات تسود القرن احلادي والعشرين يضيف حتديات فريدة من نوعها تواجهها       

  :)85(الدبلوماسية املتعددة املسارات وحددت لويز سبع وسائل نذكرها فيمايلي
بفترة كبرية من التقلب فكثري من االحداث مير عامل اليوم : احلفاظ على املرونة يف مواجهة اهول )1

حداث قد تقع اخرى مل تكن يف احلسبان كأو قد ال حتدث وليت يتوقعها الناس ميكن ان حتدث أا
مر ان بناه لع حرب وينقلب الوضع يف الشرق األوسط،وحقيقة األو قد تند،أ2001سبتمرب 11

بني الية اوضاع ميكن ان تظهر من تجيالسالم حيتاجون للتحرك يف عدة اجتاهات يف نفس الوقت ومس
 .جل القيام بعمل مؤثر واجيايب القرار السالمأ

ساة االنسانية العميقة واليت تترتب على ايار نظم فان وبسبب املأ:التئام اجلروح مدخل للتحول )2
وتشكل التئام اجلروح واجراء املصاحلة يعترب جانبا حساسا يف ممارسة الدبلوماسية املتعددة املسارات، 

 .فراد والقيادة كي ال حيدث عملية عنف مرة اخرىيف كيفية بناء سالم على مستوى األحتديا هلا 
هداف هذه ة تساعدها على التعبئة،وترمجة األساسيلقوى احلرب بنية أ:ساسية للسالمتشييد البنية األ )3

،وملواجهة هذه االعباء سلحة ومصادرها غري الشرعيةلفصائل واألالبنية تتمثل يف اجليوش واملليشيات وا
نشطة السالم من خالل عملية البحث و التعليم الم بناء بىن حتتية هدفها تنسيق أالبد لبناه الس
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واالعالم،كما تعد البىن البشرية اساس داعم لوسائل بناء السالم ومسالكه داخل النظم واهلياكل 
ضها البعض من اجل حتقيق اهداف السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت ميكن ان تتكامل مع بع

 .مشتركة
هم مميزات الدبلوماسية املتعددة املسارات هو قدرا ان واحدة من أ:التحلي بالرؤيا السامية واالجيابية )4

جزاء املتختلفة اليت تربط الداخل والكل لة وبشكل عام على العالقة بني األعلى القاء نظرة شام
متالزمتان،كما ان حتقيق العملية الدميوقراطية يرتبط بعملية ادارة باالفراد،فالتنمية والسالم عمليتان 

 .الرتاع وحلها على مستوى اجلماعة واالفراد وصوال اىل جمتمع سوي
مبا ان الدبلوماسية متعددة املسارات مسلك متعدد املستويات :دفع السالم من الداخل اىل اخلارج )5

MULTI LEVEL APPROACH مهية اليت بنفس القدر من األ املستوى الشخص يكون فيها
ية واملؤسسية ثريا على كل املستويات الفردية واجلماعيها اجلماعة،وميكن ان يكون هلا تأيستحوذ عل

،من كوا يف حد ذاا قنوات واضحة وقوية للعمل اخلارجي وتصله وىلاأل:من خالل طريقتني
كثر جودة لالخرين من خالل تواجدها ،كوا منوذجا االثانيةباملصادر الداخلية لعملية السالم،و

 .وعملها واجراءاا 
يعلم العاملون يف جمال الدبلوماسية املتعددة املسارات ان خيار :خلق ممرات جديدة لتمرير الوعي )6

جل حتقيق مكسب  وترى لويز وسيلة اخرى تعمل من أاحلرب لعبة مباشرة للطرفني املتنازعني
يف الوعي،واليت متكن من بناء جمتمعات قادرة على حتقيق للطرفني وذلك باحداث عملية التحول 

سالم عادل وحقيقي،وتقول لويز ان طرق ووسائل الدبلوماسية املتعددة املسارات اليت يدعو اليها 
الداعون هي يف النهاية لعبة خمتلفة عن لعبة احلرب،وافضل من احلرب،ميكن عن طريقها احداث 

 .عملية التحول يف اتمع
تعددة املسارات يف هذا اال ان ما ميكن ان تقدمة الدبلوماسية امل:ناء السالم يف العمل احملليتعزيز ب )7

ومساعدم فيما حيتاجونه " فن املمكن"هو اعطاء العاملني يف جمال بناء السالم وجتربة مباشرة حول 
حيث تكمن القوة للتحرك بسرعة وبفاعلية،وتقوم استراتيجية هاته االخرية باحداث طفرة يف الوعي 

احلقيقية ليس يف قوة اهليمنة والسيطرة وامنا يف قوة التعايش و االخنراط يف عمل خالف القرار السلم 
 .املستدام

 استراتيجيات الدبلوماسية املتعددة املسارات .3
  :)86(نتناول فيما يلي عدد من استراتيجيات الدبلوماسية املتعددة املسارات والقطاعات العامة فيها

املتعددة املسارات  ان ج الدبلوماسية:كرب عدد ممكن من الناس والقطاعات يف بناء السالماك أاشر )1
هم استراتيجياته على اشراك االفراد واجلماعات يف حتمل مسؤولية جمتمعهم الذي يعمل من ضمن أ

 .لسالميعيشون فيه،ولقد اتضح من استخدام هذه االستراتيجية وجود تغيريات جذرية يف دفع عملية ا
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تعتمد اجلهود اليت تبذل من اجل الوقاية من الرتاعات :تقوية القدرات احمللية للعمل من اجل السالم )2
او ادارا او احداث عملية التحول يف تاثريها يف املدى الطويل على املشاركة النشطة او املتسعة اليت 

لطوعي يف اتمع،باالضافة اىل قد تاخذ اشكاال عديدة منها التعليم والتدريب وتربية روح العمل ا
تسليط الضوء على جهود بناة السالم احملليني يف االجهزة االعالمية مع ضمان حرية التعبري وتعبري 

 .احلريات من الضرورات االساسية الخنراط اتمع على مستوى االفراد ومجاعاته يف عملية السالم
ان التعامل مع السالم جيب ان يتم على اساس : كيةالتعامل مع بناء السالم واملصاحلة كعملية دينامي )3

انه عملية ديناميكية جيري بناؤه خالل فترة طويلة من الزمن،كما ان االتفاقات اليت توقع مع الزعامات 
م اثبتت انه قول ال حتقق السالم بالضرورة،فالقول بان االتفاقيات التارخيية هي عتبة الوصول اىل السال

 .العديد من احلاالت اليت ارتدت فيها عملية السالمو خاطئ يف غري جمد أ
ان اهم ما جيمع حاالت النجاح اليت وفقت فيها الدبلوماسية املتعددة :تغيري وحتويل منط الرتاع )4

املسارات هو جناحها يف تغيري منطق احلرب،فاملبادرات الناجحة كاليت حققها ختلق االمل وحتث الناس 
 .على االبتعاد عن اسلوب العنف 

تركز عملية السالم يف منظور الدبلوماسية املتعددة املسارات على معاملة اخلصم :خلق احلوار )5
بانسانية،بوجود ترابط يؤكد على اخلصائص مشتركة للهويات املختلفة،ويسبق عملية احلوار عادة 

للرتاع  اقامةوسائل اتصال بني اطرافه،كما ان اجلولة االوىل للحوار تتطلب ان يايت كل طرف مبنظور
 .يوعز بالرغبة يف حتقيق السالم 

وضع الربامج واملناهج التعليمية بطريقة حتفز الوعي على ضرورة : تطوير التعليم ودعم النهج املهين )6
التعايش والتسامح واملصاحلة،وان دف الربامج التعليمية جلعل عملية بناء السالم مسالة مهنية لزيادة 

 .فعاليتها
ذلك النهج اىل تطوير التجربة وتبادهلا بني العاملني يف جمال بناء السالم على  ويرمي:تبادل اخلربات )7

 .مستوى االقاليم كافة
لقد اثبت املسلك االمركزي الذي يعمل على مستوى القواعد الشعبية : اشراك السلطات احمللية )8

 .جناحات كصندوق السالم التابع لالحتاد االورويب يف ايرلندا الشمالية
يؤخذ على بعض منظمات اتمع املدين واجلماعات اليت تعمل يف : منظمات اتمع املدينالتنسيق بني )9

جمال السالم غياب تنسيق يف ما بينها،وكنتيجة لذلك غالبا ما تبدد املوارد املخصصة لعمليات بناء 
 .السالم بسبب االزدواجية يف املهام والفشل يف حتقيق االهداف بنسق واحد

يعترب بناء املؤسسات السياسية يف دولة الرتاع مسالة هامة يف سبيل حتقيق استدامة : بناء املؤسسات )10
بناء السالم واملصاحلة،وجيب ان يتم بناء املؤسسات على كل مستويات اتمع باالضافة اىل املستوى 

  .الدويل
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 التنمية فانوملضاعفة ما ميكن ان حيققه العون الذي يوجه حنو عملية :"مطلبية"تقييم الرتاع مسالة )11
االجهزة احلكومية واملنظمات الطوعية العاملة يف جمال التنمية ان تعمل على تقييم االثر املترب  على

 .على سياسات العون االمنائي
هناك من يركز على عدد املسالك املتنوعة يف : تطوير النهج التكاملي لبناء السالم وحتقيق املصاحلة )12

ايل يف حل مشكلة الطوارق،عليف فان وضع برنامج متكامل جتاه عملية بناء السالم،وهناك جتربة م
 :عملية السالم اشتمل على 

  .االلتزام بنهج شامل ومترابط لكل املنخرطني يف الرتاع -
 .اقامة شراكة بني خمتلف اعضاء اتمع الدويل واحلكومة والتنسيق بينهم -
 .مد من جانب االطرافحتقيق امجاع عريض على استراتيجية وجمموعة من التدخالت تعت -
 .حتقيق توازن حذر بني االقتصاد الكلي واالهداف السياسية -
 .تكريس املوارد املالية الضرورية لذلك -

جيب االهتمام حبقيقة ان الوقاية خري من العالج،وجيب على منظمات :اعطاء اولوية لالنذار املبكر )13
 .نذار املبكر وانظمتهاتمع املدين واملنظمات الطوعية واحلكومات دعم اجهزة اال

االجتاه العام للدبلوماسية املتعددة يتمثل يف اجلمع بني : االجتاه العام للدبلوماسية املتعددة املسارات )14
كل املسارات اليت تدعم عملية بناء السالم،فدبلوماسية املسار الثاين تكون فاعلة عندما تقترن جهودها 

 .نسيق فيما بينها من اجل تدعيم السالمبدبلوماسية املساراالول،ولذا فال بد من الت
 :مبادئ الدبلوماسية املتعددة املسارات .4

  :)87(اتفق عدد من املختصني يف هذا اال على وضع عدد من املبادئ تدي ا الدبلوماسية وهي           
 :RELATIONSHIPالعالقة  )1

  .ن خالل النسيج االجتماعيويعين ا بناء عالقة قوية بني االشخاص واجلماعات م           
 :COMMITMENT   االلتزام على املدى الطويل )2

  .ويعين ا االلتزام بعملية طويلة االمد قد تاخذ سنوات عديدة لتحقيق السالم          
 :CULTURAL SYNERGY التمازج الثقايف )3

  .اويعين ا احترام القيم الثقافية لكل االطراف،واحترام حكمة اطرافه           
 : PARTNERSHIP الشراكة )4
  .ويقصد ا تصميم عملية تعاونية بتكوين شراكات وائتالفات بني االطراف احمللية واملؤسسات       
 :MULIPLE TECHNOLOGY التكنولوجيا املتعددة )5
  .ويقصد ا استخدام التكنولوجيا يف اغراض متعددة بالقدر املناسب يف عملية الوقاية من الرتاع       
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 :FACILITATION تسهيلال )6
  .ويعين ا مساعدة االطراف لتحمل مسؤولياا فيما تعلق بتحقيق طموحاا ومصريها الذي تراه     

 :EMPOWERMENTالتقوية  )7
  .ويقصد ا مساعدة الناس على ان يصبحة وكالء اقوياء لعملية السالم         

 : ACTION RESEARCH  االهتمام بالبحث العلمي )8
ويقصد ا عملية التعلم من كل ما تقدمه مسالك ادارة الرتاعات من جتارب واخضاعها لعملية         
  .الدراسة
 :INVITATION الدعوة )9

  .فيه املشاركنيفتح االبواب لنظام تدعو له         
 :TRUST الثقة )10
بني خمتلف القواعد  ويعين ا بناء عالقات على اساس من الثقة املتبادلة واالهتمام من خالل النظام        

  .الشعبية يف خمتلف اجلماعات 
 :ENGAGEMENT االلتزام بالعمل )11
التسليم بانه مبجرد الدخول يف نظام فان اجلميع يصبحون جزءا منه وطرفا ملتزما،ومهتما ميكن االعتماد         

  .عليه
 :TRANSFORMATION التحول )12
  .كن اىل قناعات وافتراضات وقيمويعين ا بلورة التغريات على اعمق مستوى مم        
 الدور املتنامي للمنظمات غري احلكومية .5
بسط معانيه اىل اجلهود اليت يقوم ا غري الرمسيني من املنظمات طلح دبلوماسية املسار الثاين يف أيشري مص       

جة معينة من التخصص غري احلكومية ومنظمات اتمع املدين واالفراد بصفتهم غري الرمسية الذين يتمتعون بدر
  .يف ادارة الرتاعات

وىل للدبلوماسية املتعددة املسارات ون ماكدونالد املشهود له بوضع األسس األويعتقد الدبلوماسي ج        
بان قوة الدبلوماسية غري الرمسية تكمن يف قدرا على مقابلة االسباب اجلذرية للرتاعات حيث يقول ان 

بني االطراف ميكن املشاركني من وقف عملية حتقري االنسان الخيه االنسان،وجتاوز السماح باالتصال املباشر 
العقبات النفسية كما تركز على مسالة بناء العالقات بني اجلماعات وتعيد صياغة اطار الرتاع باعتباره مشكلة 

  .)88(مشتركة ميكن حلها بالتعاون بني طرفيه
املسار الثاين حتويلية حتاول وضع تصور لعامل يطغى فيه التكاتف  ويقول ماكدونالد ايضا ان دبلوماسية      

  .املشترك على سياسات استخدام القوة
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وبتغري طبيعة الرتاعات اصبحت هلاته االخرية اكثر مالئمة ملعاجلتها وتعترب حالة تسوية الرتاع يف موزمبيق      
مجاعة سانت اقيدو،وهي منظمة طوعية  من قبل منظمات غري احلكومية حالة اخرى يشار اليها،فقد قامت

كاثوليكية بعدد من االتصاالت يف دولة الفاتيكان للعب دول الوسيط مبساندة من عدد من 
احلاكمة ) فروليمو(احلكومات،واستغرقت املساعي اليت قامت هلا مجاعة سانت اقيدو بني جبهة حترير موزمبيق 

وبعد ان دعمت القمة االفريقية عملية السالم مت توقيع على سنة، 14زهاء ) رينامو(وحركة املقاومة الوطنية 
االتفاق النهائي يف روما،وقد ظهرت صعوبات فيما تعلق بتنفيذ االتفاق كما حيدث عادة،ولكن بفضل وساطة 

 ،وارساء قواعد حكم دميوقراطياملمثل الشخصي للسكرتري العام لالمم املتحدة الدو اجيللو مت احالل السالم
  .)89(حزاب يف موزمبيقمتعدد اال

ومنه اضحت املنظمات غري احلكومية تلعب دورا متناميا يف ادارة الرتاعات،وقد بدا الدور بصورة       
  :)90(ملحوظة منذ بداية عقد الثمانينات يف القرن املاضي،وقد متثل ذلك يف

ية عن طريق يف دور الوساطة بني اطراف الرتاع بصفة مبدئية ومساعدم يف الوصول اىل تسو -
  ".بقناة اوسلو اخللفية للتفاوض"التفاوض،وقد راينا يف ذلك امثلة عديدة تايت على راسها ما مسي 

رغم ان املنظمات غري احلكومية وجدت قبوال اكثر من احلكومات واملنظمات احلكومية اال ان  -
كومية احلكومات ومنظماا احلكومية ظلت تلعب الدور النشط من خلف املنظمات غري احل

 .بتشجيعها و دعمها لكي تلعب دور االنذار املبكر يف كثري من االوضاع املظطربة
وتقوم املنظمات غري احلكومية يف اطار عملها بعقد ورش عمل ومن اشهرها ورش عمل حل املشكلة  -

PROBLEM SOLVING  ففي هذا النوع من ورش العمل يتم وضع القواعد واالسس واالجندة
 .اساس تسهيل التعامل بني الطرفني على غري ما حيدث عادة بني االطرافو االجراءات على 

تلعب املنظمات غري احلكومية دورا هاما يف جمال البحث العلمي فيما تعمل على تطوير وتصميم  -
النظريات ونشر املعرفة،فاذا كان اتمع الدويل يسعى الحداث تفاهم حول ادارة الرتاعات فان تطوير 

ذا اال يعترب امر حيويا ذلك ان هذه النظريات تساعد العاملني يف جمال ادارة النظريات يف ه
 .الرتاعات على وضع تصور يقودهم اىل جتاوز الصعوبات

متيل املنظمات غري احلكومية للعمل يف جماالت التنمية والبنية ونزع السالح والعون االنساين وحقوق  -
عدد املنظمات غري احلكومية اليت تعمل يف جمال الوقاية من  وتصوير النظم الدميوقراطية ويتزايد حاليا

  .)91(الرتاعات الدولية وتسويتها
  دبلوماسية املسارات االخرى:املطلب الثالث

  .ونعين بدبلوماسية املسارات االخرى كل جهات هلا عالقة بادارة الرتاعات والتخفيف منها        
  حنون والقطاع العامدور الشركات املتعددة اجلنسية واملا:اوال

 :الشركات املتعددة اجلنسية .1
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ميكن لقطاع االعمال ان يلعب دورا اجيابيا يف عملية بناء السالم كما ميكنه ان تلعب دورا سلبيا يف         
زيادة توتر الرتاع،وللتوفيق بني هذين التناقضني،جند العديد من الشركات املتعددة اجلنسية بدات تتساءل 

ل يعترب التوتر والعنف يف بعض املناطق غري موات الدارة االعمال؟فالشركات اليت تعمل يف ه:بطريقة ملحة
و تسلب وتصبح نفسها ون على اصوهلم ومواردهم ان تدمر أاقاليم ال يسودها االستقرار رمبا  خيشودول 

ام الدويل،و هدفا لبعض اجلماعات،ويف ظل هذه الظروف تصبح الشركات باعماهلا وتصرفاا مركزا لالهتم
املناداة بالتدقيق يف الدور الذي تقوم به يف تلك الرتاعات مما قد يسبب للشركات ضررا كبريا لسمعتها يف 
الوسط الدويل،وقد تتعرض الشركات لضغوط غري مؤسسة،كما يف حالة الضغوط االمريكية اليت تعرضت هلا 

 تتعرض لضغوط دولية رغم ما قد يثور البترولية الكندية يف السودان وقد ال TALESMANشركة تلسمان 
من دور مشبوه حوهلا كحالة شركات تعدين جنوب افريقيا وكندا اليت وقعت عقود للعمل يف مناجم لومبباش 

مع  حركة حترير الكنغو بقيادة لوران كابيال،وهو على مشارف كنشاسا قبل ان يستويل على على ) كاتنقا(
  .)92( 1997السلطة يف مايو 

ورمبا ترفض بعض الشركات القيام باعمال ال تعكس النشاطات اليت تقوم ا او ال تكون يف صميم        
جغرافية فاا اهتماماا،ولكن مبا اا تتوسع يف اعماهلا وانشطتها االقتصادية،وما يتبع ذلك من اثار اجتماعية و

وق االنسان والعدالة االجتماعية والتنمية سباب اليت متكنها من معاجلة موضاعات تتعلق حبقيف النهاية جتد األ
املستدامة،ليس رد اا تم حبقوق االنسان املعنوية واالنسانية وامنا الن تلك املعاجلات تصب يف اجتاه حتقيق 

  .مصاحلها التجارية واالستثمارية وترفع عنها الضغوط
  :)93(تيجيات ومنها مايلييتطلب من الشركات املتعددة اجلنسية ان تكون هلا استرا         

 :الشراكة )1
ويايت يف مقدمتها مفهوم التشاور مع اخلرباء السياسيني واالكادميني حول احتياجات اتمع  -

  .والتحديات السياسية واالقتصادية اليت تواجهها
 .طراف املعنية يف املنطقة اليت جتري فيها تلك االعمالالتشاور مع كافة األ -
 .اطراف الرتاع قبل البدء يف املشروعات السعي للحصول على تراضي -
تصميم مشروعات لتنمية اتمع ومشروعات حلماية البيئة بالتعاون مع وكاالت التنمية كالبنك  -

 .الدويل لالنشاء والتعمري
التعرف على مبادرات ادارة الرتاع وحله ومشروعات التنمية احمللية و القومية واالقليمية اليت قد  -

  .ى كاملنظمات غري احلكومية تقدمها اطراف اخر
 :ممارسات العمل )2
  .اصدار اعالن يلقي الضوء على الرغبة يف ختفيف حدة الرتاع -
 .االلتزام علنا باحترام حقوق االنسان -



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود األطر املمارستية لتحول مضامني الدالفصل 
 

 190

دعم البحوث الداخلية واخلارجية اليت تتعلق مبخاطر الرتاعات واثارها يف مناطق الصناعة واقاليمها  -
 .بصفة عامة

 .الية من التمييز وتوفر فرصا للعمل للسكان االصليني واحمللينياتباع سياسات تشغيل خ -
 :االستثمار االجتماعي والعمل اخلريي )3
املسامهة بالتعاون مع منظمات احمللية ودعم انشطة مابعد تسوية الرتاع كاعادة تدريب احملاربني ووضع  -

  .ها ومساعدة ضحايابرنامج الستعادة االسلحة عن طريق الشراء وتدمريها ونزع االلغام وتدمري
 .دعم االنتخابات واملنظمات الدميوقراطية واالعالم -
 .توفري التسهيالت ووسائل النقل -
 .ختصيص موارد ملرحلة البناء يف مابعد اية احلرب من خالل الشراكة يف التنمية واالشتثمار -
 :احلوار حول السياسة العامة )4
اسات فرض العقوبات،كسياسات الواليات استقطاب وتقدمي النصح للحكومات اليت تعتمد على سي -

  .املتحدة االمريكية اليت تؤدي اىل تفاقم االوضاع يف املنطقة
 .تسهيل حمادثات السالم عن طريق الوساطة وتوفري املفاوضني وتدريبهم او متويل حلقام الدراسية -
 .الترويج لدور السالم وترقيته،وتصميم الرعاية له -
 :DONORSاملاحنون  .2

يلعب املاحنون دورا كبريا ويسهمون اسهاما هاما يف ترقية مسالة التعايش بني اجلماعات وبناء          
السالم،وذلك بتوفري الدعم املايل الذي ميكن االفراد واجلماعات من خمتلف االجناس واالديان من املشاركة يف 

  .)94(هدفها يف اية االمر املشروعات ذات النفع املشترك هلم،فبدون التمويل يستحيل بذل جهود أي كان
تكن انشطة السالم  لنوقد وصف جون ماكدونالد ولويز ان عامل التمويل ميثل بطارية يف اتمع فبدوا        
  .ترى النورمن أن 

اما الداعمون الكبار يف عامل التمويل فهما القطاع اخلاص يف الواليات املتحدة االمريكية واحلكومات      
  .هناك االمم املتحدة وصندوق النقد الدويل و البنك الدويل واملنظمات االقليميةاالوروبية،و

وهناك بعض احلكومات ،كحكومات النرويج والسويد وكندا او اململكة املتحدة وهولندا تلعب دورا       
مشروعا من  12هاما يف متويل انشطة بناء السالم،وجند على سبيل املثال ان احلكومة اهلولندية دعمت حوايل 

  .)95(1999يف عام  35مجلة 
اخلاص والذي يؤدي انشطة على املستويني القطري  ABRAHAM FUNDوهناك صندوق ابراهام      

والدويل،وتقف من ورائه مصاحل عدد من اليهود االمريكان يف اسرائيل،ويعمل يف جمال املشروعات وتوزيع 
  .اهلبات وتقييمها

 :FOUNDATIONاملؤسسات  .3
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بالنظر للدور الذي ميكن ان يلعبه جمتمع التمويل فان كل من جون ماكدونالد ولويز يركزان بصفة و      
استثنائية على املؤسسات اخلريية اليت تسيطر على قنوات التمويل يف الواليات املتحدة االمريكية وعلى اولئك 

تخدام احلكيم لدور املال يف الذين ميلكون الثروة واملسؤوليةوالفرصة لالسهام باجيابية من خالل االس
  .املشروعات على مستوى العامل

يسيطر على انشطة التمويل يف الواليات املتحدة االمريكية عدد من املؤسسات كمؤسسة فورد           
FORD_FOUDATION ،بيوشاريتابل ومؤسسةPEWCHARITABLE وكارينجي،وهذه املؤسسات،

ؤسسات االكادميية اليت تويل اهتمامات للدراسته و البحث متول بالدرجة االوىل مؤسسات البحوث وامل
  .)96(وموضوعات االمن والسياسة العامة

ومع تزايد الطلب على متويل مشروعات بناء السالم مع تزايد الرتاعات يف العامل البد تمع التمويل ان       
التمويل اخلاصة واحلكومية والدولية  جيد مصادر جديدة له للوفاء بالتزاماته من خالل قطاع االعمال وشبكات

  .املختلطة وهذا ما يواجه جمتمع التمويل من حتدي
  دور االعالم والتعليم يف يئة الراي العام: ثانيا 

 دور االعالم يف ختفيف حدة الرتاعات .1
الثاين او املتعدد  ول او املسارسواءا على مستوى املسار األ كثري من العاملني يف جمال الدبلوماسية الوقائية       

  .على قناعة بان االعالم يلعب دورا هاما ومصرييا يف ختفيف حدة الرتاعات
رئيس   JOHN MARKSفالصحافة االجيابية هي اليت حتتاج اليها الدبلوماسية الوقائية،ويقول جون ماركس 

ساحة يتفق حوهلا  ،وهو منظمة غري حكومية بان املطلوب هو الوصول اىل"البحث عن ارضية مشتركة" منظمة
  .)97(الوسطاء وليس االمعان يف ماهم فيه خمتلفون

وهناك من يقول بان االعالم مييل اىل تضخيم الرتاعات علنا او ضمنا وذلك بالتركيز على اخلالفات غري       
نامى واليت يت" البحث عن ارضية مشتركة" القابلة للتوفيق وعلى كل ماله عالقة بتاجيج الرتاع،وترى منظمة 

عدد العاملني فيها يف احلقل الصحفي يف جمال ادارة الرتاع،فهي حتاول اقناع الصحفيني بان يقوموا بدور هام يف 
  .)98(اوضاع التصعيد حبيث ميكنهم االنصراف عن التضخيم والوصول اىل نتائج مسبقة وخطرية

برنامج تديره منظمة غري  وهو PRESS NOWترى مريا اوكلوبزيا وهي تعمل مستشارا يف برنامج        
حكوميةان الصحفيني اجليدين يعقلون ان من واجبهم فض الرتاع،تضيف بان االمر يتطلب قدرا من الشجاعة و 
املعرفة،لكي يكون الصحفي مستقال يف مواطن الرتاع ،وحىت ال يكون االعالم يف خدمة اولئك الذين جيلسون 

ن يسعون جلين االخبار من مناطق الرتاعات فمعلومام يف على كراسي السلطة،ومتدح كذلك الصحفيني الذي
  .)99(هذه احلالة تلعب دورا حامسا يف درء الرتاع

ان الدور البناء الذي ميكن ان يلعبه االعالم يف رفع مستوى الوعي والتوعية اخلاصة بدرء الرتاعات،ويف      
مي اليت تعمل يف اطار االثارة والربح،وعليه فان مرحلة اية الرتاع غالبا ما حطمته اقتصاديات العمل االعال
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ذلك يلقي عبئا على املنظمات غري احلكومية واملؤسسات اخلاصة وحمتريف مهنة االعالم ان يبحثوا عن 
  .مشروعات متجددة تكون نقطة البداية يف تغيري اقتصاديات االعالم يف الغرب

  .ركة بناء السالم يف جمتمع منقسم على نفسهان وضع برامج خاصة باالعالم الوقائي يزيد من ح     
 :تعليم السالم .2
تعتمد كل العمليات الفاعلة واملؤثرة يف ادارة الرتاع اىل حد كبري على مناهج التعليم،وتقاليد التسامح       

املنبثقة وقيمه يف التراث االجتماعي،ان عملية ادارة الرتاع عندما تتصل بالتعليم وبالتراث فان ذلك جيعل املعرفة 
عن املهارات واملمارسات مسالة متاحة،ذلك الوصل بني التراث والتعليم واملعاجلة يثري عملية ادارة الرتاع 

  :)100(باعداد الناس للتعامل مع القيم السلوكية واملتغريات،وميكن ان تتضمن جهود التعليم اخلطوات التالية
ان تستثمر جتربتها يف جمال تعليم،وذلك العداد  ان اتمعات اليت مرت بتجربة ادارة الرتاع ميكنها -

  .الشباب واالجيال القادمة للتعايش السلمي فيما بينها يف املستقبل
 .املساعدة يف دعم تدريس القيم والسلوكيات والعادات اليت تتعدى ما يعرفه االطفال -
 .تعليم قيم هامة كالتسامح واحترام االخرين -
 .اجلماعات العرقية االخرى،وعدم تركيز على ثقافام فقطتعليم االطفال جوانب من ثقافات  -
 .تعميم املعرفة يف ما تعلق بصنع السالم واالمناط السلوكية واملهارات اثناء التكوين املهين لالفراد -

  دور املراة واملنظمات الدينيةيف مناهضة احلرب:ثالثا
 :دور املراة .1
وتطوير القيم اليت تقود اىل الوقاية من الرتاعات للنساء وضع فريد يف التاثري على املصاحلة       

  .العنيفة،فهناللوايت يتحملن نتائج احلرب،او على االصح هن واالطفال ضحايا حقيقيون للحرب
وتنخرط املراة اليوم يف احناء عديدة من العامل بصورة لصيقة بعمليات املصاحلة،فمثال يف كينيا تلعب النساء دورا 

للسالم والتنمية اليت تعين بالرتاعات اليت تقع بني اجلماعات العرقية،وذلك عن  WAJIR ناحجا يف مجاعة واجري
  .)101(طريق احلفاظ على هدوء االوضاع يف اماكن االسواق من الشائعات

وهناك ايضا صوت النساء السودانيات من اجل السالم والذي يعمل على نشر احلوار واملصاحلة بني       
عرقية وفصائل احملاربني ولقد حققت بعض النساء قدرا من النجاح يف متلك الرغبة السياسية خمتلف اجلماعات ال

  .النفاذ مقترحان من اجل حتقيق السالم واملصاحلة
 :دور الدين .2

لقد اثبت االميان باالديان انه القوة االقوى من أي اعتبارات تتعلق باملصاحل الشخصية،يضحي الناس         
ض االحيان من اجل االميان،اما يف ما تعلق بدور الدين يف ادارة الرتاع وبناء السالم بارواحهم يف بع

  .فاملؤسسات الدينية توجد عادة يف قلب الوقاية من الرتاعات وانشطة بناء السالم
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يز ويعترب الدين عنصرا رئيسيا يف بناء اهلوية اجلماعية مع كل من العرقية واللغة والطبقة والتاريخ املشترك،ومي
  .،قد يدفع للرتاع وقد يساعد يف فضهيالدين يف اتمع مجاعة عن مجاعة اخرى،فالدين جيمع وقد يقص

وبالرغم من ذلك فان بامكان الدين ان ميثل قوة ال يستهان ا يف تسوية الرتاعات وبناء السالم،فهو وكالة     
  .)102(الم والعدل واحملبة واالنسانية والتعاونقوية لبناء السالم ذلك الن كل الديانات تدعوا يف حقيقتها للس

  دور الفنون والرياضة:رابعا
 :الفنون .1
لعبت الفنون دورا مميزا يف عقد التسعينيات من القرن املاضي يف ادارة الرتاع يف خمتلف الدول،ومن بينها      

ادة التاهيل يف مرحلة ما بعد جنوب افريقيا وناميبيا واريتريا،وعند تعريف دور الفنون يف عملية املصاحلة واع
اية العنف البد من االشارة اىل بعض املفارقات،فالعوامل اليت جيب ان تؤخذ يف االعتبار تشمل على تقييم قوة 

  .الفنون واثرها الشعيب على مستوى اجلماعة واتمع مع اعطاء اهتمام خاص لفرص املشاركة فيها
 :الرياضة .2

ل نواحي احلياة االنسانية،ويشمل ذلك حتسني اللياقة البدنية ويئة احلياة للرياضة اثر اجيايب على ك    
  .االجتماعية السليمة وغرس الثقة يف النفس

ونسبة المهية الرياضة جيب ان ال يهمل دورها يف عملية بناء السالم وحتقيق ملصاحلة،فقد ادرك صانعوا       
يش،واصبح استخدامها يف التقريب بني اجلماعات املتناحرة ظاهرة السالم القيمة احلقيقية للرياضة يف تنمية التعا

وادت ايل  1998جديدة،ومن امثلة هذا مباراة املصارعة بني الفريق القومي االمريكي ونظريه االيراين عام 
  .بلدينختفيف التوتر الذي دام عشرين سنة كاملة بني ال

ة املسارات الرمسية او غري الرمسية دف يكل استراتيجياا مما تقدم ذا املبحث ميكن القول ان دبلوماسي      
نشر السلم ودرء الرتاع داخل الدولة ملا فيه من خسائر سوا كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية فسعت 
كل من الدبلوماسية الرمسية وغري الرمسية يف مسار تكاملي بينها حنو السعي للحفاظ على احلقوق االنسانية ومن 

مهها حقه بالعيش دون خوف لذا جاءت فكرة التدخل االنساين وسعت حنو جتسيده وهذا الذي سندرسه ا
  .حث الثالثببامل

  التدخل الدويل االنساين:لثاملبحث الثا
ان ظاهرة التدخل االنساين ليست جديدة يف العالقات الدولية،لكنها اصبحت بارزة بصورة رئيسية           

الباردة،فقد عملت التحوالت اليت شهدها النظام الدويل اثر ايار االحتاد  يف عامل مابعد احلرب
على ابراز شكل جديد من التدخل يتم حتت مسوغ .السوفيايت،وانتشار الصراعات الداخلية يف الكثري من الدول

  .الدفاع عن حقوق االنسان ومحاية االقليات وتقدمي املساعدات االنسانية
  تدخل االنساين الدويلماهية ال:املطلب االول
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ان ظاهرة التدخل ليست جديدة يف العالقات الدولية،فقد استخدمتها الدول االوروبية منذ اواخر القرن       
  .الثامن عشر

  :االشكالية االصطالحية ملفهوم التدخل:اوال  
ى الرغم من قدم هذا استخدم مفهوم التدخل بكثرة  خالل العقود اليت تلت احلرب العاملية الثانية وعل       

  .املفهوم السياسي فانه ال يوجد اتفاق بني دارسي العالقات الدولية حول حتديد املقصود منه
 :تعريف مفهوم التدخل .1
ان التدخل مبعناه الواسع يشري اىل ممارسات خارجية تؤثر يف  JOSEPH NAYعرف جوزيف ناي      

خل مبعناه الضيق فيشري اىل التدخل بالقوة العسكرية يف الشؤون الداخلية لدولة اخرى ذات سيادة،واما التد
درج مفهوم التدخل من حيث اشكال ممارسة النفوذ،من اقل استنادا اىل ذلك ين.ية لدولة اخرىالشؤون الداخل

  :يتصورة القهر اىل اعاله حبسب الشكل اآل
  
  
  
  
  
  
الجبار املنخفض اىل درجات االجبار ويشتمل التعريف الواسع للتدخل على مجيع اشكال التدخل،من ا       

العايل،ومتثل درجة القوة املستخدمة يف هذا التدخل امهية خاصة، فعلى اساسها تتوقف درجة اختيار الدولة 
  .)104(املتاحة،ومن مث درجة التقليص اخلارجي للحكم احمللي

كانت  خاصتني للتعرف على حاله التدخل،مهما  JAMES ROSENAUووضع جيمس روزينو      
ان يكون العمل جديدا وخارقا للعادة ،وان يكون لسلوك التدخل تاثري :االشكال والوسائل املستعملة ومها

اجيايب او تاثري سليب يف التركيبة السلطوية للدول املستهدفة،مبعىن ان السلوك يفقد طابع التدخل اذا  اصبح 
 حد استخدام القوة العسكرية،اذا بامكان الدولة معتادا يف التفاعالت الدولية،كما ال تصل عملية التدخل اىل

  .)105(حتقيق غاياا بوسائل غري قمعية،دف التاثري على بنية السلطة للدولة املستهدفة ة مناملتدخل
احدة التاثري يف التركيبة وفعرف التدخل بانه حماولة من طرف دولة  max beloffاما ماكس بيلوف      

جي لدولة اخرى،باستخدام درجات متباينة من القمع كنتيجة منطقية للطبيعة الفوضوية الداخلية والسلوك اخلار
للنظام الدويل،ولذلك يتخذ التدخل اشكاال خمتلفة تبعا حلالة الدولة املستهدفة واالهداف املراد حتقيقها،فقد 

بلوماسية او يتخذ التدخل اشكال احلرب النفسية،او احلصار االقتصادي،او الضغوط السياسية،او الد
  .)106(الدعائية،ويكون التدخل العسكري املباشر اخر خيار النه ليس دائما بالعمل االكثر عقالنية

  إذاعات
  مساعات
  اقتصادية

  مستشارون
  عسكريون

  دعم
  أعمال عسكرية   حصار  معارضة

  حمدودة
  خطب  غزوعسكري

  إلزام عايل
 خيار حملي منخفض

  إلزام منخفض
 خيار حملي عال
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ويرى امساعيل صربي مقلد التدخل عملية توازنية للحفاظ على توازن القوى الضروري الستقرار النظام       
التدخل الدفاعي الذي يهدف اىل منع :اوال:االتينيالدويل،الستقرار النظام الدويل ،وهذه العملية تتخذ الشكلني 

التدخل اهلجومي الذي يقاوم :ثانيا احداث تغيري يف توازن القوى املوجود النه سيضر مبصاحل الدولة املتدخلة،
الحداث تغيري يف توازن القوى املوجودة،واحداث تغيري يف نظام احلكم للدولة املستهدفة بطريقة تضمن اكرب 

  .)107(النتائج االجيابية للدول املتدخلة قدر ممكن من
او جمموعة من الدول  ةوميكن اعطاء تعريف اجرائي للتدخل فهو عمل ارادي منظم تقوم به دول      

باستخدام وسائل اقتصادية او سياسية او عسكرية دف التغيري يف بنية الدولة واهلدف احلفاظ عليها،وال يستند 
  .رية اليت جتد فيه مساس حبقوقها السياديةهذا العمل اىل موافقة االخ

 :تعريف مفهوم التدخل االنساين .2
يرتبط مفهوم االنسانية بنظرية حقوق االنسان وفكرة املساعدة،الن ماميس االنسان  يف جسده وكرامته ذو      

تمتعوا ا الم بشر ينبغي ان يصلة بالنظرية االنسانية،وتعين حقوق االنسان تلك احلقوق اليت يعتقد بان كل ال
لذلك ال تعد هذه احلقوق منحة من أحد وال يؤذن فيها من دميون وينطبق عليهم الشرط االنساين،وآ

و منعها مادامت مالزمة لوجود االنسان نفسه، وكل ماهو مطلوب من الدولة،ألا غري قادرة على منحها أ
  .)108(قوقالدول ان تكيف قوانينها الداخلية والدولية مبا يوائم هذه احل

نه التدخل الذي يستخدم القوة التدخل االنساين بأ  LASSA OPPENHEIMيعرف الس اوبنهامي      
ضدهم  عمال وحشية وقاسيةمن اضطهاد لرعاياها وارتكاا أل باسم االنسانية لوقف ما درجت عليه دولة ما

  .)109(عمالر الذي يسوغ التدخل قانونيا لوقف تلك االيهتز هلا ضمري البشرية ،امل
نه اعتراف حبق ممارسة رقابة االنساين بأ التدخل يرى  ANTOINE ROUGIERاما انطوين روجيه        

ا ان تندرج يف السياسة الداخلية ل خمالفة لقوانني اإلنسانية من شأدولية من طرف دولة او اكثر على أعما
حكامه امكن لدولة او جمموعة من الدول  لدولة اخرى،فكلما وقع جتاهل للحقوق االنسانية لشعب من طرف

ان تتدخل باسم اتمع االممي بطلب الغاء اعمال السلطة املنتقدة،او منع جتددها مستقبال عن طريق اختاذ تدابري 
  .)110(لة املراقبةك احللول يف السيادة مكان الدوحتفظية مستعجلة مبا يف ذل

قوم على استخدام القوة املسلحة او التهديد بانه ي THOMAS FRANKتعريف توماس فرانك       
باستخدامها من قبل دولة او جمموعة من الدول او مبعرفة هيئة دولية بغرض محاية حقوق االنسان من 
االنتهاكات الصارخة اليت تقوم ا دولة ما ضد مواطنيها بطريقة فيها انكار حلقوقهم بشكل يصدم 

  .)111(االنسانية
التدخل االنساين هو عمل :ف السابقة ملفهوم التدخل االنساين،ميكن استخالص االيتمن خالل التعاري     

سواء كانت دولة، او جمموعة من الدول،او منظمة دولية عاملية او (ارادي ومنظم تقوم به وحدة سياسية دولية 
لوماسي االقتصادي والدبشكال الضغط السياسي واالكراه والضغط اليت تشمل مجيع أ بوسائل) اقليمية
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 دولة ساسية يفصارخة واملنظمة حلقوق االنسان األجل وقف االنتهاكات الوالعسكري أو بعضها من أ
او عدم رغبتها يف ذلك،او ) وكذلك من يقيمون فيها(خرية على محاية مواطنيها معينة،يف حال عدم قدرة األ

  .تتنافس مع املبادئ والقوانني االنسانيةيف حال قيام الدولة املذكورة نفسها مبعاملتهم بقسوة واضطهاد معاملة 
 )1990-1648(احلاالت التارخيية للتدخل يف العالقات الدولية .3
ان التدخل االنساين ظاهرة قدمية يف تاريخ العالقات الدولية،فمعاهدة السالم املكتوبة االوىل اليت عرفت        

اليت   جذورها يف نظرية احلرب العادلةاالنساينم،وجتد فكرة التدخل .ق 1978يف تاريخ البشرية ترجع اىل عام 
  .طورها الفكر السياسي املسيحي يف العصور الوسطى

ان التدخل االنساين قد اقترن بتلك احملاوالت السابقة على احلرب العاملية االوىل اليت قامت :وميكن ان نقول    
طهاد الذي حلق ا وشكل معاهدة وستفاليا ا الكثري من الدول االوروبية حلماية اقلياا الدينية من االض

سيس الدولة القومية ورمست اسس سياسية جديدة لعالقات الدول،وكلفت احترام البداية احلقيقية لتأ 1648
االقليات الدينية وممارستها ملعتقداا ومحايتها من دون اراقة الدماء،فلقد تدخلت روسيا وبريطانيا وبروسيا 

تاكيد حرية ممارسة العقيدة  1815،واعاد مؤمتر فينا عام )112(ايا االرثوذكس يف بولونياوالدمنارك ملصلحة الرع
  .الدينية،واملساواة بني مجيع االفراد يف االقاليم السويسرية واالملانية دون النظر اىل االختالفات املذهبية

ة العثمانية اهدافا لة التدخل االنساين يف الدولسأوتعكس استخدامات الدول االوروبية مل        
استعمارية،فالدول االوروبية تتذرع حبماية املسيحيني من رعايا الدولة العثمانية دف مد نفوذها السياسي 

ما فرنسا وبريطانيا فتسعيان لتدعيم لعثماين من البلقان للحلول حمله،أواالقتصادي،فروسيا تريد طرد النفوذ ا
  .وضحته جبالء ممارساته بعد انتهاء احلرب العاملية االوىل،وهذا ما أالرجل املريض قبل موته مركزمها يف تركة

ة العثمانية فقط،بل امتدت لتشمل أماكن عدة يف مل تقصر تدخالت الدول االوروبية على اراضي الدول      
ة حبماي 1858عام " فيتنام"مريكا الالتينية فسوغت فرنسا تدخلها العسكري يف مملكة انامآسيا وافريقيا وأ

  .املبشرين والكنيسة
عمال العنف اليت قام ا حلماية األجانب من أ 1863وتدخلت الدول الغربية عسكريا يف اليابان عام       

  .اليابانيون ضدهم
،بعد 1882كما تدخلت بريطانيا عسكريا حلماية املواطنني االوروبيني يف مدينه االسكندرية مبصر عام       

ت حبياة ستني اوروبيا بسبب شجار حصل بني مصري وتاجر مالطي،فبعد استياء ودن تفجرت ثورة شعبية أأ
ا رافق ذلك من ضعف جنيب الدارة ديون البالد،ومام فرنسا وبريطانيا بتشكيل نظام أالشعب املصري من قي

محد عرايب واخلديوي توفيق تدخلت بريطانيا اخلدوي توفيق أمام مطالب الدول األجنبية،حصل خالف بني أ
  .)113( 1882ثره،وفرضت  احلماية على مصر عام ا

تدخلت الدول الغربية باالضافة اىل اليابان عسكريا يف الصني للقضاء على ثورة  1900ويف عام        
  .)114(مالكهماليت كانت تعتدي على أرواح األجانب واملبشرين وأ BOXERالبوكسر 



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود األطر املمارستية لتحول مضامني الدالفصل 
 

 197

املكسيك حبجة محاية املواطنني يف  1914ا العسكري عام مريكية تدخلهت املتحدة األالياكما سوغت الو      
طراف املتصارعة على السلطة بعد تقام ملصرع الذين قتلوا منهم يف أثناء القتال الدائر بني األمريكيني واالناأل

  .سقوط حكومة دياز الدكتاتورية
انت تتم لدوافع سياسية ا كحلرب العاملية الثانية،أويالحظ على تدخالت االنسانية اليت سبقت ا     

وتوسعية،وهذا هو الذي جعل  التدخل متوافقا و ارادة الدولة املتدخلة ومحاية مصاحلها،كما جعله خاضعا 
قليات منذ ية،فاملعاهدات الدولية حلماية األو عرفتزام تفرضه قاعدة قانونية دولية ألتقدير الدولة ال تطبيقا الل

ا مل تكن وليدة توافق االرادة احلرة للدول اس القانوين حلماية األقليات،ألال توفر األس 1815معاهدة فينا عام 
  .)115(االطراف فيها،وهو ما يفتح اال للطعن يف مدى صحتها وشرعيتها

ي عن ما بعد احلرب العاملية الثانية،فان ميثاق االمم املتحدة منع استخدام القوة اال يف حاليت الدفاع الشرعأ     
  .منبتفويض من جملس األالنفس او 

بانه من أجل محاية  1958ولذلك صوغت الواليات املتحدة االمريكية انزال قواا العسكرية يف لبنان عام      
  .)116(مريكيني ودعم احلكومة اللبنانية يف الدفاع عن وحدة لبنان وسيادتهأرواح األ

تدخال لغايات انسانية  1976عام ) مطار عنتييب( وعدت اسرائيل العملية العسكرية اليت قامت ا اوغندا     
  .)117(،بقصد اطالق سراح الرهائن احملتجزين يف الطائرة االسرائلية املختطفة من قبل الفدائيني الفلسطنيني

واذا كان العرف الدويل التقليدي قد اقر مشروعية التدخل االنساين اذا كان القصد منه محاية املصلحة       
ف االنتهاكات الصارخة حلقوق االنسان اليت يتعرض هلا املواطنون او االجانب يف حال عدم قدرة الدولية،ووق

الدولة على محايتهم او اتباعها سياسة منافية لالنسانية،فان حاالت التدخل السابقة مل تكن ملصلحة اتمع 
استخدام الدوافع الدويل بقدر ماكانت ملصلحة الدول الكربى القائمة به،حيث تعسفت الدول يف 

االنسانية،فاالهداف االستعمارية اليت متت قبل احلرب العاملية الثانية،كما كانت التدخالت االنسانية غطاء 
  .حلماية املصاحل السياسية واالقتصادية واالستراتيجية واالديولوجية للدول املتدخلة بعد احلرب العاملية الثانية

   يف القانون الدويللة التدخل االنساينمسأ:املطلب الثاين
ان هدف التدخل االنساين هو محاية حقوق االنسان من االنتهاكات خطرية،وقد مت اللجوء اليه على        

نطاق واسع يف ممارسات العالقات الدولية يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر،كمسوغ حلماية االهداف 
دول االوروربية قد استخدمت التدخل االنساين مسوغا االنسانية واالقليات القومية والدينية،وان كانت ال

  .الستعمار الشعوب االخرى،وتقسيم العامل بينهما او اعادة تقسيمه
  اهتمام القانون الدويل حبقوقه االنسان:والأ

يف  هتمام عن رغبة الدول املختلفةيعد األهتمام الدويل حبقوق االنسان أمرا حديثا نسبيا،وقد عرب هذا األ     
خالقية تستطيع حفظ السالم الدويل،وحتقيق التعاون املشترك حلل املشكالت امة العالقات الدولية على أسس أاق

  .الدولية
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 :مركز الفرد يف نظريات القانون الدويل .1
راء الفقهاء القانونيني حول متتع ختتلف أ اويل الكثري من الغموض، كميكتنف مركز الفرد يف القانون الد     

برزت ثالثة نظريات لتحديد ذلك املكان الذي  ك، ولذلصية القانونية الدولية مابني مؤيد ومعارضالفرد بالشخ
  :يشغله الفرد يف القانون الدويل

تعد هذه النظرية القانون الدويل هو الذي حيكم العالقات بني الدول،حيث : النظرية الوضعية )1
على اجياد قواعد  ة نظرا اىل قدراتتمتع الدول ذات السيادة فقط بالشخصية القانونية الدولي

ما الفرد فال تعده شخصا دوليا النه ال يتمتع بالسيادة،ولذلك ال تنطبق عليه قانونية دولية،أ
 .)118(قواعد القانون الدويل بصورة مباشرة اال من خالل الدولة اليت ينتمي اليها

اضع للقانون تعد هذه النظرية الفرد الشخص اخل):الواقعية(النظرية املوضوعية  )2
نصار هذه احلقيقي بكل قواعد القانون سواء أكان دوليا أم كان داخليا،فأالدويل،واملخاطب 

ن الدولة ماهي اال وسيلة ويرفضون نظرية السيادة الوطنية،ألالنظرية ينكرون شخصية الدولة 
فقط وهو  فراد ولذا فالفرد هو الشخص الدويلرة مصاحل اجلماعة اليت تتكون من أقانونية الدا

 .)119(باحكامه املخاطب
تتوسط هذه النظرية النظريتني السابقتني ،حيث تعد املستفيد النهائي من :النظرية احلديثة )3

 .)120(احكام القانون الدويل،فاهلدف النهائي من قواعد القانون الدويل رفاهية الفرد و سعادته
ليم ملركز الفرد يف القانون،يتم من خالل االقرار واجلدير بالذكر ان طلعت الغنيمي يرى ان التكيف الس      

له بذاتية دولية ال بشخصية دولية،وبذلك يتمتع باالهلية القانونية الكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات 
الدولية،دون ان تكون له القدرة على خلق قواعد قانونية دولية،وبذلك يتخذ مركزا وسطا بني انعدام 

  .)121(من خالل الذاتية الدولية الشخصية الدولية ووجودها
ولقد شكلت حماكم نورمربج وطوكيو نقطة البداية لتطبيق فكرة املسؤولية اجلنائية الدولية،حيث متت      

معاقبة االفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية ضد السالم،او ضذ االنسانية او جرائم حرب امام حمكمة عسكرية 
  :)122(الدويل من االحكام اليت اصدرا هذه احملكمة املبادئ االتيةدولية،وقد استنتجت جلنة القانون 

رفضت احملكمة االعتراض القاضي بأن  االعتراف مبسؤولية الفرد جنائيا على الصعيد الدويل،حيث مبدأ )1
عمال الدول ذات السيادة فقط وال شان له مبعاقبة االفراد،كما ان اجلرائم القانون الدويل حيكم أ

 .ها قد ارتكبتها افرادها ومل ترتكبها الدولةاحملاكم علي
مسو القاعدة القانونية الدولية اجلنائية على القاعدة القانونية الوطنية،حيث اعتربت احملكمة يف جمال  مبدأ )2

تناوهلا للجرائم املوجهة ضد االنسانية،ان هذه االفعال ختضع للمحاكمة والعقاب سواء كانت تعد 
دولة اليت نفذت فيها اوال،وهو ما يعين ان هناك قواعد قانونية دولية تطبق خمالفة للقانون الوطين لل

 .مباشرة على االفراد دون احلاجة اىل تدخل القانون الداخلي
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املسؤولية رئيس الدولة وكبار املوظفني يف الدولة عن اجلرائم اليت ترتكبها الدولة،حيث اعتربت  مبدأ )3
 .يعد عذرا يعفي من العقوبة او سببا من اسباب حتقيقها احملكمة ان املركز الرمسي للموظفني ال

 :تطور االهتمام الدويل حبقوق االنسان .2
لقد انعكست العالقة بني الفرد والدولة على تطور فكرة حقوق االنسان،وجتد حقوق االنسان جذورها      

ق احلقوق الربيطاين يف عام الفكرية يف املواثيق الداخلية اليت فجرا الثورات االجتماعية السياسية كميثا
،واالعالن الفرنسي احلقوق االنسان عام 1776،وميثاق احلقوق االمريكي الصادر يف فرجينيا عام 1689
ولقد كانت ضمانات حقوق االنسان يف العصور السابقة معنية اساسا بالعالقات بني الدولة .1789

  .)123(ومواطنيها
ن ابرام بعض املعاهدات حلماية نسان عندما متكنت الدول االوروبية مت احلماية الدولية حلقوق االوبدأ      

  .خرى وال سيما الدولة العثمانيةقية واللغوية اليت تقطن الدول األقليات الدينية والعراأل
عضاء بالعمل اليت تضمن عهدها التزام الدول األمم، حبقوق االنسان مع قيام عصبة األهتمام الدويلوتقدم األ
  .)124(قاليم اخلاضعة النتداااملعاملة العادلة للسكان يف األ على توفري

مات واذا كان القانون التقليدي اعترب معاملة الدولة للفرد من املسائل الداخلية اليت ال جيوز للدول واملنظ      
ة حقوق مم املتحدة محايخالل احلرب العاملية فرضت على األسي االنسانية الدولية ان تتدخل فيها،فان مآ

  .االنسان وحرياته
مم املتحدة بتحديد املبادئ اليت تشكل قيما مشتركة للعامل،باصدارمها االعالن العاملي حلقوق وقد قامت األ     

  .1948االنسان عام 
ان يشري اىل مم املتحدة على ضوء ممارستها الالحقة يف جمال حقوق االنسوالواقع ان قراءة ميثاق األ    

  :)125(وظائف رئيسية ربعاضطالعها بأ
اىل فئات معينة حرمت شكاهلا املختلفة لى تقدمي املعونات االنسانية يف أاليت تركز ع :الوظيفة امليدانية )1

ث الطبيعية،وتدخل يف ذلك و بسبب الكواراب سياسيةو اقتصادية و اجتماعية،أسبمن حقوقها أل
 .ا الطفولة واالمومةمم املتحدة لتقدمي املعونة اىل الالجئني او لرعايجهود األ

اليت تركز على بلورة مفاهيم حقوق االنسان ومضامينها اليت حتضى بقبول  :الوظيفة املعيارية )2
 . عام،وترمجتها اىل قواعد ومبادئ تتضمنها اعالنات او معاهدات دولية

ائل اليت تركز على ترويج حقوق االنسان من خالل نشر الوعي ا من خالل الوس :الوظيفة االعالمية )3
 .السمعية والبصرية،او برامج التدريس

ليات دولية حلماية حقوق االنسان وكفالة احترامها من اليت تركز على ابتكار آ :الوظيفة احلمائية )4
 .جانب الدول االعضاء

  .مم املتحدة عرب هيئاا الرئيسية والتابعة تشجيع حقوق االنسان ومحايتها وتتوىل األ       
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خرى يف اعداد االتفاقيات ة واملنظمات الدولية األمم املتحدج الدور الفعال الذي لعبته األتائوقد كان من ن    
الدولية حلقوق االنسان ، ظهر فرع جديد للقانون الدويل هو القانون الدويل حلقوق االنسان،وما ترتب عليه 

  .تواكب الوضع اجلديدعدم التدخل حىت   يف بعض املبادئ التقليدية كمبدأ السيادة ومبدأمن حدوث تغري
  :التدخل االنساين واشكالية السيادة: ثانيا
دى االهتمام الدويل حبقوق االنسان منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية اىل اهتزاز املبادئ التقليدية اليت لقد أ    

ذات السيادة يعد عدم التدخل يف شؤون الدولة املستقلة  السيادة املطلقة للدولة، ومبدأ دأتعرضت لالهتزاز مب
  .انتهاكا لسيادا

 : تراجع مفهوم السيادة املطلقة اىل مفهوم السيادة النسبية )1
التدخل يف شؤون الدولة من جانب أية  يعين مفهوم السيادة على الصعيد الدويل التصميم القادر على رفض     
  .)126(جنبيةهيئة أ
صية احتكار القوة املادية وتكلف بوظيفة سياسية دف اىل كما ان الدولة بصفتها تنظيما سياسيا تتميز خبا     

 اجلانب:حفظ النظام والسالم،ودعم التنظيم االجتماعي واالقتصادي،ولذلك كان هناك جانبان للسيادة 
الذي يعين امتالك الدولة للسلطة الشرعية املطلقة على مجيع من يتعني عليهم اخلضوع للدولة داخل  الداخلي

فيعين االستقالل  اجلانب اخلارجيراد واموعات،واي انتهاك هلذه االوامر يعرضهم للعقاب،اما اقليمها من اف
التمييز بني دولة كاملة السيادة واخرى  ل رقابة وتدخل من اية دولة اخرى أو منظمة دولية،وهنا ينشأعن ك

  .)127(ناقصة السيادة
جل حتقيق على مبدا السيادة االقليمية من أ 1648ولذلك اتفقت الدول االوروبية يف مؤمتر واستفاليا     

  .السالم الدويل
صبح ضعيفا يف اية القرن العشرين،حيث الحظ االقتصادي الفرنسي ن نظام واستفاليا لسيادة الدولة ألك     

ان هناك ظواهر متعددة ال تستطيع احلكومات السيطرة عليها   FRANSOIS PERROUXفرانسوا بريو 
  .)128(،الا تنبثق يف وقت واحد يف اماكن عدةبسبب طبيعتها

فيما يتعلق مبمارسة سيادا يف أو ضبط  ومما سبق ذكره،تتناقض قدرات الدولة تدرجييا بدرجات متفاوتة     
  .موال والسلع والبشر عرب حدودهاعمليات تدفق املعلومات واأل

م السيادة فاالنتقال من العزلة اىل حالة لقد انعكست التطورات االجتماعية الدولية على تطور مفهو    
وهي التضامن الذي اخذ يظهر يف شكل عالقات تعاون بني الدول ملواجهة احلاجات واملصاحل الوطنية املتزايدة،

خذت فيه كل دولة على نفسها ام نظام االعتماد املتبادل الذي أدى اىل قييف معظمها ذات طابع اقتصادي أ
اموعة الدولية،وهذه املعطيات اجلديدة للنظام الدويل عملت على ترويض مفهوم االسهام يف حتقيق مصاحل 

  .)129(السيادة الوطنية املطلقة حبيث يتم التخلي عن بعض احلقوق السيادية وفقا ملا يتطلبه اخلري العام الدويل
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ايد احلاجات املشتركة السيادة تبعا لتقلب العالقات الدولية اليت تتبدل وفقا لتز ويتغري مضمون مبدأ     
  .وتغريها
 امة وخاصة وهو ما شكل حتديا ملبدأوبعد احلرب العاملية الثانية ظهر الفرد كوحدة قانونية يتمتع حبقوق ع      

مم املتحدة ان االنتقال من حقبة دولية لدولة التقليدية،ويف هذا اال أعترب بطرس غايل األمني العام لألسيادة ا
تمثل يف احتالل جمموعة جديدة من الدول االعضاء ملقاعدها يف اجلمعية العامة،ودخوهلا يعيد اىل اخرى،امنا ي

ساسي يف العالقات الدولية ووسيلة الشعوب لتحقيق وحدا وامساع مفهوم الدولة باعتباره الكيان األتاكيد 
  .)130(صوا يف اتمع الدويل

ادئ االساسية يف تكوين الدولة وانه مازال يشكل حجر الزاوية وعلى الرغم من ان مبدا السيادة من املب      
دت اىل تغري مفهومه التقليدي،وابرزت التفرقة بني فان التغريات والتحوالت الدولية أيف بنية القانون الدويل،

ا حبرية املفهوم القانوين للسيادة الذي يقوم على املساواة القانونية بني الدول وحقها يف االستقالل وادارة شؤو
يف االني الداخلي والدويل،واملفهوم السياسي للسيادة الذي يقوم على املمارسة الفعلية ملظاهر السيادة بناء على 
ما حتوز عليه الدولة من امكانيات يوفرها التقدم العلمي والتكنولوجي،وهذا يعين ان هناك دوال كاملة السيادة 

  .)131(املطلقة وجعلته نسبيا واخرى ناقصة السيادة،كما غريت السيادة
مام التطورات الدولية من صيغته املطلقة اىل صيغة نقول ان مفهوم السيادة قد تراجع أوميكن ان       

على اعتبار االنسان هو  نسبية،حبيث يصبح وسيلة ال غاية ويعمل على حتقيق اخلري العام الداخلي والدويل
  .مسى لهاهلدف األ

 : من التفسري اجلامد اىل التفسري املرنعدم التدخل  حتول مبدأ )2
ة السيادة اليت عدم التدخل من املبادئ التقليدية الراسخة يف القانون الدويل،وقد انبثق من فكر يعد مبدأ     

ية دولة من التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة اخرى على اعتبار ان التدخل يعد انتهاكا ترتبت عليها منع أ
اس للتفاعالت سويل مبدأ عدم التدخل كأوبذلك تبىن الفقه الد.نظام الدويل للخطرلسيادا ويعرض ال

  .)132(يقيد سلوك الدولة ومينع ارتكاا لسلوك يعتدي على سيادة دولة اخرى الدولية،فهذا املبدأ
عدم التدخل صراحة يف امليثاق فان هناك عددا من االشارات  وعلى الرغم من عدم ادراج مبدأ      

اليت تنص على ان ميتنع اعضاء اهليئة مجيعا من عالقام الدولية عن التهديد باستعمال القوة او  )2/4(ه،فاملادةالي
خر ال يتفق ومقاصد ستقالل السياسي ألي دولة أو على أي وجه آاستخدامها ضد سالمة االراضي او اال

  .)133(االمم املتحدة
 )36/103(خل يف الشؤون الداخلية للدول جبميع انواعه رقم صدرت اجلمعية العامة اعالن عدم التدوأ     
عدم التدخل، فحدد حقوق الدول يف السيادة و االستقالل  وقد تضمن هذا االعالن تفاصيل مبدأ،1981لعام 

وحرية اختيار نظامها السياسي واالجتماعي باالضافة اىل حقها يف متلك املعلومات حبرية،مث يف القسم الثاين 
  .)134(شكال التدخل اليت دد حقوقها السابقةأالن واجبات الدول يف االمتناع عن مجيع حدد االع
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ويف الوقت الذي رفضت فيه اجلمعية العامة تشويه قضايا حقوق االنسان و استغالهلا باختاذها وسيلة      
تمتع بسيادا وعدم للتدخل يف الشؤون الداخلية للدولة وانتهاك سيادا،فاا ربطت بني حق الدولة يف ال

  .التدخل يف شؤوا الداخلية باحترام احلقوق االنسانية الفردية واجلماعية كما يظهر من االعالن السابق
عدم التدخل،على اعتبار ان للدول واملنظمات الدولية  غربية متسكت بالتفسري املرن ملبدأكما ان الدول ال     

ا م االنسانية مجعاء وتفرض واجبا على الدول حبمايتها لة اخرى،ألحلق يف محاية احلقوق االنسان يف أية دوا
  .)135(بغض النظر عن النظام القانوين الذي ينتمي اليه االنسان جبنسيته

 :جدلية العالقة بني االختصاص الدويل )3
جذرية يف حدثت تغريات املصلحة الدولية املشتركة اليت أ لعل التقارب بني الدول دعم االحساس بفكرة      

  .بنية القانون الدويل،وال سيما فكرة السيادة
جزء من حقوق السيادة الوطنية شرطا ضروريا من اجل استمرار الدولة نفسها ولقد أصبحت التضحية     

اتساع نطاق احلقوق الدولية الذي  ولاأل:هرت نتيجة هذا التدخل اجتاهنيواستمرار اجلماعة الدولية،وقد ظ
التضييق املطرد لنطاق احلقوق الداخلية مبا يعين اختفاء التدرجيي  الثايني للسيادة الدولية،ويعين النمو التدرجي

للسيادة،وقد ادى تالمس النطاقني الدويل والوطين عند حدود الدولة املستقلة ،اىل تقليص دائرة اختصاصها 
حول اىل وحدة كيانية هلا خذت تترة صالحية اجلماعة الدولية،اليت أوتوسيع دائرة اختصاصها وتوسيع دائ

  .)136(مصاحلها اخلاصة اليت ختتلف عند مصاحل الدول فرادى
مم برزت مشكلة حتديد االختصاص الداخلي،واالختصاص الدويل،فاختصاصات ومع ظهور عصبة األ    

 صاص الداخلي واالختصاص الدويلاملنظمة الدولية متس سيادة الدول االعضاء كما ان العالقات بني االخت
مهية التصاهلا الوثيق بالسيادة الوطنية، ومع التداخل املستمر بني االختصاصني الداخلي والدويل مسألة ذات أ

بفعل تشابك املصاحل وتداخلها،مل يعد هناك فاصل حمدد بني حدود املصلحة الداخلية وحدود املصلحة 
ثريها خلي اىل اال الدويل حبسب تألداخرج التعامل الدويل مجلة من املوضوعات من اال االدولية،وقد أ

  .و غري مباشرة على السلم الدويلطريقة مباشرة أب
من امليثاق،كما ان امليثاق مل حيدد اجلهة اليت يرجع اليها للفصل ) 2/7(وهو ما قصدت اليه صياغة املادة      

  .)137(يف مسائل االختصاص الداخلي وجتنب ذكر القانون كمعيار للحكم
الشؤون الداخلية للدول  مم املتحدة يفعدم تدخل األ) 2/7(الرغم من ان امليثاق قد قصد من املادة وعلى     

هي صاحبة السلطة يف معرفة كون مم املتحدة االعضاء اال انه مل حيدد هذه الشؤون،وجيمع الفقهاء على ان األ
  .)138(و الدوليةتدخل يف دائرة الشؤون الداخلية أما لة مسأ
  .حداث الدوليةابعا مرنا ومتغريا طبقا لتطور األخذ فكرة السلطات الداخلية طجيب ان تأولذلك     
ية لالختصاص ساس بداهة ان جماال من ااالت األكما ان التسليم بوجود حقوق دولية لالنسان يعين     

  .صبح حمال لتدخل القانون الدويل بالتنظيم واحلمايةالداخلي للدولة ،قد أ
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ه احلقوق مم املتحدة من هذقانونية املعاصرة اليت تبنتها األلت محاية حقوق االنسان بفعل املفاهيم اللقد جع     
لة حقوق االنسان وانتقاهلا من صاص الداخلي للدول فقط،مبعىن ان أساس مسألة دولية ال تقتصر على االختمسأ

ساس قانوين يتمثل يف ولة ملصلحتها،ال اىل أحتقيق كل د اال الداخلي اىل جمال العالقات الدولية،يستندان اىل
  .)139(طبيعة النصوص القانونية اليت حتتويها او نبل املبادئ اليت يسعى لتحقيقها

ان التدخل االنساين بتجاوز القواعد القانونية  OLIVIER CORTENولذلك يرى اوليفر كورتني     
صبحت هاته االخرية من ة وحقوق االنسان وهكذا أدميوقراطيالتقليدية،النه يف عامل جديد يقوم على مثل ال

حكام االتفاقيات الدولية ة على اعتبار نصوص ميثاقها وأمم املتحداملسائل الدولية اليت تم ا األ
االخرى،ولذلك حيق هلا التدخل لوقف انتهاكات حقوق االنسان،ومل تعد من صميم االختصاص الداخلي 

  .)140(للدولة
كثرها غموضا،وال سيما بعد ان ازداد االهتمام أدق موضوعات التدخل واالنساين من أ يعد التدخل       

  .الدويل حبقوق االنسان،كما يتذرع عدد من الدول به لتسويغ تدخالته العسكرية يف دول اخرى
 :مشروعية تدخل الدولة فرادى )1

م العالقات الدولية،فالدولة ال متتلك ساسية اليت حتكاعترب القانون الدويل مبدأ عدم التدخل الركيزة األ      
  .التدخل يف شؤون دولة اخرى وفقا ملا لالخرية من حق البقاء والوجود

وقد اعترب الس اوبنهامي التدخل بانه يكون مبنيا على حق وهنا ال يعترب انتهاكا لسيادة الدولة،واما ان      
  .)141(يكون مبنيا على غري حق وهنا يعترب انتهاكا لسيادة الدولة

ومن ناحية اخرى حدد جريهارد فان جالن مثاين حاالت يكون التدخل فيها مشروعا على اعتبار انه      
  :)142(استثناء ملبدا عدم التدخل وهي

 .تدخل الدولة احلامية يف شؤون احملمية وفقا التفاق الثنائي بينهما )1
فروضة عليها مبوجب معاهدة تدخل دولة او جمموعة من الدول يف دولة معينة خرقت القيود امل )2

 .مشتركة بينهما
 .اذا عمدت دولة اىل خرق االحكام املسلم ا يف القانون الدويل )3
 .التدخل املستند اىل طلب السلطة الشرعية يف الدولة املعنية )4
استنفاذ الوسائل السلمية املتوافرة حلل  د، بعخرىتدخل الدولة من أجل محاية مواطنيها يف الدول األ )5

 .اخلالف
مم املتحدة وفقا للفصل السابع،الذي يعد ملزما لكل الدول دون التدخل اجلماعي الذي تتخذه األ )6

 .استثناء وال حتفظ
التدخل الفردي واجلماعي الذي يهدف اىل الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح شرط ان تتوافر فيه  )7

 .تحدةمم املمن ميثاق األ)51(ظروف معينة كوجود خطر هجوم مباشر وفقا للمادة 
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التدخل االنساين عندما تعامل دولة ما شعبها بطريقة ز ضمري البشرية او تتصاعد فيها االضطربات  )8
 .النامجة عن هذه املعاملة اىل اراضي جماورة

و جمموعة من نساين املنفرد الذي متارسه دولة أوقد انقسم الفقه الدويل حول مشروعية التدخل اال        
يرى التدخل االنساين  الثاينيؤيد التدخل االنساين املنفرد باعتباره عمال مشروعا،و ولاال:الدول اىل تيارين

  .املنفرد عمال غري مشروع
 143(وجهة النظر املؤيدة للتدخل االنساين باعتباره عمال مشروعا تستند اىل احلجج هي(: 

اين كان مشروعا ل االنسن التدخان ممارسات الدول قبل وجود األمم املتحدة اليت تشري اىل أ )1
 .من لالنسانيةالعامل للوصول اىل حد ادىن من األنه يقوم على تكافل شعوب قانونيا،أل

تثناءات الثالث اليت ترد على حد االسدرج ضمن صور التدخل اليت يشملها أان التدخل االنساين ين )2
 .و التهديد ا يف نطاق العالقات الدوليةمبدأ منع استخدام القوة أ

مم املتحدة من ميثاق األ) 56(و  )55(االنساين ميكن تسويغه باالحالة اىل نص املادتني ان التدخل  )3
،وحيث تعترف املادتان بان للمجتمع الدويل مصلحة مؤكدة يف محاية حقوق االنسان وتعزيزها 

 .والعمل على االرتقاء ا يف ااالت كافة
يل واحترامه،فتعتمد الدول على نظرية ان التدخل االنساين يهدف اىل الدفاع عن القانون الدو )4

 .من مشروع معاهدة املسؤولية الدولية )30(االجراءات املعاكسة اليت وردت يف املادة 
السابع  اختاذ اجراءات مبوجب الباب من يفين مسوغ قانونيا عند فشل جملس األان التدخل االنسا )5

 .لة الدفاع الشرعي عن النفساللجوء اىل القوة يف حا )51(من امليثاق،حيث اباحت املادة 
وقد حاول هذا اجلانب املؤيد للتدخل االنساين املنفرد وضع شروط تكون مبرتلة ضوابط ومعايري       

  :)144(يتته،وميكن امجال هذه الشروط مبا يأملشروعية التدخل املنفرد وصح
اليت تتم فيها العمليات جيب على الدولة اليت تتذرع بالتدخل االنساين ان حتصل على موافقة الدولة  )1

 .العسكرية
جيب اال تتجاوز العمليات العسكرية اهلدف االنساين،حبيث يكون غرضها حمددا دف احترام حقوق  )2

 .االنسان وليس باي هدف اخر
جيب ان يكون التدخل ضروريا حلماية املواطنني،حبيث ال تكون هناك وسيلة اخرى اال وسيلة التدخل  )3

فاذ الوسائل السلمية شرط ضروري قبل الشروع يف التفكري يف اللجوء اىل العسكري،مبعىن ان استن
 .الوسائل القسرية العسكرية وغري العسكرية

ية ن يكون التدخل العسكري جمردا من أجيب ان تكون انتهاكات حقوق االنسان صارخة وفعلية وا )4
 .مصاحل للدول اليت تقوم باالجراءات القمعية
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من واملنظمات االقليمية تدخل االنساين بعد ابالغ جملس األدول بعملية الجيب ان تقوم الدولة او ال )5
 .املعنية حبيث تكون هناك ارادة دولية تسوغ التدخل 

  وجهة النظر الرافضة للتدخل االنساين باعتباره عمال غري مشروع استندت اىل احلجج
 :)145(االتية

وغا قانونيا للتدخل االنساين،ويعترب ايان مم املتحدة ال تقدم مسان ممارسات الدول قبل وجود األ )1
ان الذين حياولون توسيع تعريف الدفاع الشرعي ال يقرون اعتبار  IAN BROWLIEبراونلي 

نه يستند اىل حق عا،بينما يعتربون التدخل حلماية أرواح املواطنني مشروعا ألالتدخل االنساين مشرو
ع الشرعي عن شكال الدفاكال من أس،والتدخل االنساين ليس شالدفاع الشرعي عن النف

 .صبح ضعيفا للغايةأساس قانوين للتدخل االنساين قد النفس،ولذلك فان أي أ
نساين، اذا كان ال يؤثر يف حياة أراضي الدولة ال حتظر التدخل اال) 2/4(ان االدعاء بان املادة  )2

 .و استقالهلا السياسي،ال يسندها سند على االطالقاملستهدفة بالتدخل أ
ن التدخل االنساين ال يتطابق مع املعاهدات الدولية حلماية حقوق االنسان اليت تنبذ فكرة استخدام ا )3

مثال اعتربت االبادة  1948القوة لفرض احترام نصوصها،فمعاهدة حترمي االبادة اجلماعية لعام 
 .عاهدةاجلماعية جرمية دولية،لكنها مل تنتشر اىل استخدام القوة ضد الدولة اليت تنتهك امل

ن و يف حالة غري حالة الدفاع الشرعي عخدام القوة دون تفويض من جملس األمن أان است )4
النفس،وبغض النظر عن مسوغات األخالقية تشكل سابقة تضعف ميثاق األمم املتحدة، وتفتح اال 

 .لينيدومام اساءة استخدام القوة مما يؤدي اىل تصعيد العنف والفوضى الواسعا أ
هناك عالقة وثيقة بني قيام دولة ما  ناالستخدامات العديدة للتدخل االنساين بشكل عام ا كشفت      

  .خرى،ووجود مصاحل سياسة هلا يف دولة أبالتدخل العسكري 
  :مم املتحدة االنساينمشروعية تدخل األ )2

مم املتحدة، ب األاالنسان، اذ جاء يف ديباجته ما يأيت حنن شعومم املتحدة حبقوق لقد اهتم ميثاق األ      
مم كبريها وصغريها لرجال والنساء و األنؤكد من جديد امياننا باحلقوق االساسية و بكرامة الفرد وقدرة وما ل

على ) 76(و) 68(و )62(و) 56(و) 56(و)55(و )13(من حقوق متساوية،وهذا وقد احتوت مواد امليثاق 
  .)146(نصوص احلقوق االنسان

يتالشى والسيما يف مسائل حقوق  لواسع لالختصاص الداخلي قد بدأم اويالحظ ان املفهو     
  :)147(تيةد على ذلك بالقرائن القانونية اآلاالنسان،وميكن االستشها

ثناء من امليثاق أ )2/7(يف قضية جنوب افريقيا تذرع الدول باملادة  AMMOUNدان القاضي امون أ )1
ة ان تؤكد حق مم املتحدت للجمعية العامة لألفرصة عدة مرامناقشة حقوق االنسان بقوله اتيحت ال

 .ساسية املتفرعة عنه،وكان هذا هو املوقف املتبع يف كل مرةالعدالة واحلقوق األ
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اكدته حمكمة العدل  ان التسليم بوجود جمموعة من احلقوق اليت خترج من اطار اال الوطين احملفوظ )2
 .هدة منع جرمية االبادة اجلماعية وقمعهايها االستشاري حول التحفظات على معاالدولية يف رأ

مم املتحدة يرتكز على القواعد التدخل االنساين لألان  JACK DONNELLYفمثال يرى جاك دونللي     
  .)148(القانونية حلقوق االنسان بشكل عام

مم تدخلت األ يثاق تفسري مرنا، حبيثمن امل )2/7(مم املتحدة جنوحها حنو تفسري املادة وتؤكد ممارسة األ    
  :تيةساسية اآلساسية يف احلاالت األاليت تنتهك فيها حقوق االنسان األاملتحدة يف الدول 

ليم غري املتمعتة باحلكم الذايت أو قاوث انتهاكات حلقوق االنسان يف األقاليم املستعمرة أو األعند حد )1
 .قاليم املشمولة بنظام االنتداب و الوصايةاأل

من الدوليني باخلطر،مثلما حدث بالنسبة اىل سياسة حقوق االنسان للسلم واأل د انتهاكيف حالة دي )2
 .الفصل العنصري يف جنوب افريقيا حيث متت ادانتها باعتبارها جرمية ضد االنسانية

قد يفصح حجم انتهاك حقوق االنسان ومستواه،عن عجز الدولة عن االضطالع مبسؤولياا يف تطبيق  )3
 .حبقوق االنسان  القواعد الدولية اخلاصة

انونيا يف حاالت ديد السلم التدخل العسكري مسوغا ق MICHAEL SMITHولذلك اعترب مايكل مسيث 
اجلسيمة حلقوق االنسان وحصول  اتو يف حالة االنتهاكواألمن الدوليني،وعندما يتعرض أمن املدنيني للخطر أ

  .)149(ابادة مجاعية
رير وجود انتهاك وجب الفصلني السادس والسابع،سلطة واسعة يف تقمم املتحدة مبولقد خول ميثاق األ     

العدوان،وهكذا يكون امليثاق قد أعطى جملس  عمالللسلم واألمن الدوليني أو ديد هلما أو وجود عمل من أ
  .)150(من الدوليني ومعاجلتهار احلاالت اليت تتعلق بالسلم واألمن سلطات فضفاضة يف تقدياأل

مم املتحدة واملنظمات تقوم به األ تفق رجال الفقه الدويل على شرعية التدخل االنساين الذيلذا ا        
من الدوليني لصارخ و الواضح حلقوق االنسان األساسية باعتبارها دد السلم واألالدولية،يف حالة االنتهاك ا

السابع من امليثاق،ولذلك ميكن  مم املتحدة من استخدام القوة وتطبيق املنصوص عليها يف الفصلوهذا ميكن األ
  .مم املتحدة يتوافق مع شروط القانون احلديثين من قبل األالقول ان التدخل االنسا

  :الشروط القانونية للتدخل االنساين  )3
 اتمع تعين احلماية االنسانية ان هناك حقوق انسانية للفرد باعتباره بشرا ان يكون عضوا يف      

وهو اخلاص بانشاء ممرات  1990لعام  )45/100(صدرت اجلمعية العامة قرارها رقم اه أالسياسي،ذا االجت
  .)151(انسانية سريعة لضحايا الكوارث الطبيعية واحلاالت املماثلة

من مستغال صالحياته الواسعة وفقا للفصل السابع اختاذ عدة قرارات تكرس حق واستطاع جملس األ      
  .)152(كراد يف مشال العراقاملتعلق حبماية األ 1991لعام  )688(اره رقم التدخل االنساين،فاختذ قر
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دمي املساعدة واذا كانت املساعدة االنسانية حقا مشروعا للمجتمع الدويل الدويل ومعترفا به،فان حق تق       
  :)153(ة،ولذلك وضع القانون الدويل شرطني ملشروعية املساعدة االنسانيجيب ان يتفق مع مبدأ السيادة 

) 43/131(احترام السيادة واالستقالل السياسي للدولة املعنية،حيث اعطت اجلمعية العامة يف قرارها  .1
كيد ديباجة القرار على سيادة الدولة بادئ والقيم االنسانية من خالل تأولوية للسيادة الوطنية على املاأل

 .وسالمتها االقليمية ووحدا الوطنية
 .ساس التمييزى أالتمييز،حبيث ال تكون املساعدة مشروعة اذا قامت علالرتاهة واحلياد وعدم  .2

خرى اشترط الفقه الدويل شروطا قانونية عدة تضبط عملية التدخل االنساين يف احلاالت ومن ناحية أ        
  .ساسيةها انتهاك صارخ حلقوق االنسان األاليت يتم في

  :)154(يتومن هذه الشروط القانونية ما يأ    
ضد ) 2/4(مم املتحدة غري موجهة وفقا للمادة ب ان تكون عملية التدخل االنساين اليت تقوم به األجي .1

مم الستقالل السياسي للدول املعنية أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األو اسالمة االراضي أ
 .من الدولينياملتحدة املتمثلة حبفظ السلم واأل

 يف حاالت املعاناة الفضيعة واملنظمة اليت يعاين منها االفراد،مثل جيب ان تكون عملية التدخل االنساين .2
 .االبادة اجلماعية و التطهري العرقي والقمع الوحشي

ان يكون التدخل االنساين جمردا من كل غرض ذايت للدول املتدخلة، حبيث يكون اهلدف   جيب .3
 .واضحا وحمددا بوقف هذه االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان

 قبل ممارسة التدخل االنساين استنفاذ الوسائل السلمية االخرى كافة،فال يتم اللجوء اىل القوة اال يتعني .4
 .بعد الوسائل االخرى

وقد حاول جوناثان تشارين تطوير مشروع قانون للتدخل االنساين يطبق على حاالت االنتهاك الواسع       
  :)155(تيةجرائية والواقعية اآل الشروط االحلقوق االنسان، ويستند هذا املشروع اىل

جيب ان يربهن دليل متوافر بشكل عام ان هناك جرائم دولية جسيمة واسعة االنتشار ترتكب يف دولة  .1
 .ما

جيب ان تطلب منظمة حكومية اقليمية يف منطقة الدولة املعنية من الدولة نفسها بالتدخل وحدها او  .2
 .مبساعدة اخرين من اجل وقف هذه اجلرائم

ان يستنفذ اموعة االقليمية كل الوسائل واحللول املتوافرة بشكل معقول لوقف السلوك جيب  .3
 .فاوضات واملبادرات السياسية والعقوبات االقتصاديةملاالجرامي من تدابري سلمية كا

مم ة االقليمية بعرض املشكلة على األاذا مت استنفاذ هذه احللول دون جناح وجب ان تقوم هذه املنظم .4
 .من وفقا للفصل السابع باستخدام القوةارئ تطالب فيه بتفويض من جملس األدة يف اجتماع طاملتح

 :تقوم املنظمة االقليمية املعنية باستخدام القوة يف ظل القيود االتية .5



 بلوماسية الثالث                                                                                 حدود األطر املمارستية لتحول مضامني الدالفصل 
 

 208

  .انذار الدولة املنتهكة حلقوق االنسان باستخدام القوة اصبح  وشيكا -
تدخل بان ترفع عليها اية دعوة قضائية من قبل أي دولة ان تقبل الدول االعضاء املشاركة يف عملية ال -

 .نساين امام حمكمة العدل الدوليةت جراء انتهاك القانون الدويل األتضرر
 .جيب ان يكون هناك تناسب بني الغرض من التدخل ووسائله -
 .مني املستقبلاشر للدول املتدخلة مبجرد حتقيق أهداف التدخل وتأاالنسحاب املب -

  لة التدخل االنساين والسياسة الدولية مابعد احلرب الباردةمسأ: لثاملطلب الثا
صبحت الرتاعات الداخلية حمور اهتمام النظام الدويل بعد انتهاء احلرب الباردة ومعظم هذه الرتاعات أ     

وق االنسان حصل يف دول العامل الثالث نظرا اىل التغريات الدولية اجلديدة يف النظام الدويل،منها انتشار قيم حق
ول مرة يف تاريخ العالقات الدولية منت وأل 1993حيث خالل مؤمتر العاملي حلقوق االنسان املنعقد يف فينا 

ساس شرعية النظام ملؤمتر على ان تعد الدميوقراطية أعوملة الدميوقراطية وحقوق االنسان باملعىن الغريب،فقد وافق ا
  .الدويل

  :النظام الدويل اجلديداشكالية التدخل االنساين يف :والأ
دت كثافة التفاعالت الدولية اىل تدويل الكثري من املشكالت الداخلية،وهذا ما اوضحه جون لقدت أ    

،بقوله ان احلدود اليت تفصل املشكالت العاملية عن قضايانا الداخلية 1961كنيدي يف استراتيجية السالم عام 
القيام به  حيصل عندنا يؤثر مباشرة وبعمق على كل ما جيب علينا غامضة،مثل اخلط الذي نرمسه يف املاء،فكل ما

ن وصاعدا ويف الوقت نفسه للجماعة الوطنية عندنا،ألننا مجيعا يف الواقع أفرادا كنا أم رجال دولة ننتمي من اآل
  .)156(وللجماعة الدولية

التكيف مع متغريات العوملة  وبانتهاء احلرب الباردة ضعف نظام الدولة القومية،وعند حماولة الدولة    
فية مناط الثقال الغربية فرض نظام من القيم واألاالقتصادية،يفقد مفهوم السيادة قوته نتيجة حماولة الدو

  .وحدوالسياسية على دول العامل األخرى،بوصفها النظام األمثل األ
وال يعترف بالقوانني املبنية فوق  كما ان هذا التدخل االنساين ال يعترف بالفهم التقليدي للسيادة الوطنية   

ن التدخل االنساين صفة ية اليت تشكل اطار هذا املفهوم،أليضا باحلدود السياسال يعترف أهذا املفهوم،وهو 
السيادة الفوقية اليت تكسب شرعيتها من تطورين مهمني يف النظام الدويل الراهن،ومها نقص شرعية السيادة 

الحقة اليت قدمتها يف الكثري من ااالت ملصلحة سيادات عابرة متعددة،وزوال عدد الوطنية نتيجة للتنازالت املت
  .)157(من الضوابط الدولية اليت بىن عليها استقرار النظام الدويل كقاعدة قدسية احلدود

ومما زاد من قدرة الدول الغربية على التدخل العسكري ان انتهاء احلرب الباردة قد وضع التدخل      
سم األمن كري يف اطار مصلحي وقيمي،ولذلك تشهد عمليات التدخل العسكري ثالث صور تتم باالعس

اجلماعي هي،التدخل ألسباب أمنية سواء أكان ذلك لوقف استعمال وشيك ألسلحة الدمار الشامل أم كان 
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واسع النطاق تهاك سباب انسانية ملنع انملكافحة االرهاب ،أو من أجل التدخل ألسباب بيئية أو التدخل أل
  .)158(و وقفهحلقوق االنسان أ

كما ان قيم حقوق االنسان والدميوقراطية صارت تفرض نفسها قسرا على الدول غري الغربية،من خالل      
تمع الدويل يف التدخل يف الشؤون الداخلية بشاوميكن ان نقول ان ازدياد حاالت التدخل اتنامي حق ا،

  :)159(الباردة يعود اىل االسباب االتية احلرب انتهاء االنساين منذ
ساسية،وال سيما حاالت االبادة يتم فيها انتهاك حقوق االنسان األحدوث الكثري من احلاالت اليت  )1

 .اجلماعية والتطهري العريف اليت متنعها االتفاقات الدولية
 .تطور وسائل االتصال اليت جعلت املعرفة ذه االنتهاكات سهال )2
لعسكري يف الدول ذات السيادة من تكنولوجيا العسكرية احلديثة اليت مسحت بالتدخل اتطور وسائل ال )3

 .جل وقف هذه االنتهاكاتأ
قدرة الدول بعد اية احلرب الباردة من التدخل بالرتاعات الداخلية دون خوف من نشوب حرب  )4

 .دولية
حقوق االنسان ميكن ان تنظم وفقا ت عالقة معقدة بني السالم الدويل واحترام وضمن هذا االطار نشأ     

  :)160(حلجتني االتيتني
هناك عالقة بني احترام الدولة حلقوق االنسان يف الداخل وطبيعة سياستها اخلارجية،فترى مدرسة  )1

 .السالم ان انكار حقوق االنسان يعين انكار السالم حبد ذاته وحصول عدوان 
ة لرفع الظلم،او اىل اندالع جنبيىل تدخل قوة أن يف الداخل ااحتمال ان يؤدي انكار حقوق االنسا )2

هلية قد تتصاعد اىل صراع دويل،وال سيما يف حاالت انكار حق تقرير املصري من قبل الدول حرب أ
 .املستعمرة وحاالت التمييز العنصري

من بني حقوق االنسان و السلم الدوليني بشكل واضح وحمدد يف جلسته رقم وقد ربط جملس األ      
،حيث ناقش 1992ديسمرب /ولكانون األ 31املعقود على مستوى رؤساء الدول و احلكومات يف  )3046(

من الدوليني،ويف اية اجللسة صدر البيان التايل د املعنون باسم مسؤوليات جملس األمن يف صون السلم واألالبن
ناك ظروفا دولية جديدة ن هه بأجاء يف حين من اجتماعهم اعترافادول االعضاء يعترب اعضاء جملس األباسم ال

ويالحظ ... مواتية بدأ يف ظلها جملس األمن يضطلع بفعالية ومسؤولية أكثر عن صون السلم واألمن الدوليني
مم املتحدة حلفظ السلم قد زادت واتسع نطاقها يف السنوات االخرية كما ان أعضاء جملس األمن ان مهام األ

صبحت ليس يف حد ذاته ضمانا للسلم واألمن الدوليني،فقد أ الدول نشوب احلرب والرتاعات العسكرية بني
قتصادية واالجتماعيةوااليكولوجية تشكل ديد للسلم املصادر غري العسكرية لعدم االستقرار يف امليادين اال

ئل ساولوية عليا حلل هذه املني،ومن الضروري ان تويل الدول األعضاء يف األمم املتحدة ككل أمن الدوليواأل
  .)161(جهزة املناسبةمن خالل العمل عن طريق  األ
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  : مم املتحدة والتدخل االنسايناأل:ثانيا
احلصول على دعم من  دون  جمال اختصاصهاي دور مهم يفاملتحدة غري قادرة على ان تقوم بأمم لعل األ    

  .عضاء خاصة الدول العظمىقبل الدول األ
ان عمل  وظيفي واضطراب يف كياا،فقد بدأ رب الباردة حالة غموضمم املتحدة منذ اية احلين األتعا    
  .من الدولينيخذ قرارات سياسية حلفظ السلم واألمن الذي يتمة الدولية شبه حمصور يف جملس األاملنظ
لدول الدائمة العضوية يف ثرت التحوالت الدولية وانتهاء احلرب الباردة على العالقات القائمة بني القد أ     

اعات الداخلية والدولية،وقد جملس األمن،وقد انعكس ذلك على أسلوب احلل واالدارة لدى األمم املتحدة للرت
مهمة احلفاظ على السالم الدويل اىل حني االنتهاء من  )106(خول امليثاق الدول الدائمة العضوية وفقا للمادة 

ادة االخرية مل تدخل حيز التنفيذ،فان امليثاق يعطي ،ومبا ان امل)43(ابرام االتفاقيات املنصوص عليها يف املادة 
من الدوليني،ويضفي الشرعية املتحدة للمحافظة على السلم واأل مماخلمس حق التدخل جمتمعة باسم األ الدول

  .)162(على هذا التدخل حلسم املشكالت الداخلية والدولية
من الذي يسمح باختاذ تدابري القمع اعي لس األخيا ان القرار االمجمن تاراأل ثبتت طريقة عمل جملسكما أ   

السلمية والعسكرية للتعامل مع ديدات خرق السلم الدويل،ال يعين بالضرورة ان تكون هذه التدابري عادلة او 
 النظام على القرار انعكاسا لوزن الدول العظمى ومصاحلها يفصحيحة بقدر ما تكون عملية التصويت 

  .)163(مشتركة بينها و حصيلة صفقةالدويل،أ
قبل ان تكون قانونية اذا تدخل فيها مصلحة الدولة املعنية يف لة سياسية فالتصويت يف جملس االمن مسأ     

خالقية والقانونية،بل ان القرار الذي يطالب باالمتثال للقواعد واملبادئ يت قبل االعتبارات االنسانية واألالتصو
من اليت تسمح باستخدام القوة تعد من املسائل غري ي وقرارات جملس األذاته قرار سياساالخالقية هو حبد 

  .االجرائية اليت ختضع حلق النقض من االعضاء الدائمني
مم املتحدة يف طوكيو حول التدخل االنساين اىل منع ت دراسة علمية صادرة عن جامعة األولذلك دع    

هاكات حقوق االنسان،لئال تستطيع أي واحدة من من يف مسائل انتد نظر جملس األاستخدام حق النقض عن
  .)164(مم املتحدة بالتدخل يف مثل هذه احلاالت ل الدائمة العضوية تعطيل قيام األالدو
هداف الوالبات بعد انتهاء احلرب الباردة ان من أب بشكل صريح وقد أعلن الرئيس جورج بوش األ     

حدة ،وعرب عن استعداد االدارة األمريكية لوضع قوات عسكرية تمم املل العمل اجلماعي داخل األاملتحدة تفعي
  .)165(مم املتحدةأمريكية حتت امرة األ

مر لفرض احترام لسماح باستخدام القوة اذا لزم األلية املناسبة لوبذلك اصبحت األمم املتحدة توفر اآل     
انون وامنا اتمع نية مل تعد مصدر السيادة والقاملعايري القانونية والدولية وعقاب اخلارجني عليها،فالدولة الوط

  .صبح مصدرا للشرعية الدولية،وهو ما يفرض على الدول ان تدافع عن هذه الشرعية وتلتزم ا الدويل الذي أ
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غري طبيعة مم املتحدة حلفظ السالم بعد انتهاء احلرب الباردة بتوهكذا تغريت طبيعة عمليات األ    
وانتهاكات ضخمة ساوية مأ دى ذلك اىل احداثالرتاعات ذات طابع عرقي أو ديين فأالرتاعات،لكون معظم 

ا اىل اجتاهات السياسية لس األمن وللرأي عاد تقييم شرعية التدخل االنساين نظرحلقوق االنسان،األمر الذي أ
ابع من امليثاق على جب الفصل السمم املتحدة مبوألصبحت فكرة استخدام القوة من قبل االعام العاملي،حبيث أ

الدويل،نظرا اىل ما تشكله هذه الرتاعات من خطر على السلم ساس انساين مقبولة بشكل واسع من قبل النظام أ
شكاله املختلفة ومنها عية الدولية على ممارسة التدخل بأمم املتحدة الشرو األمن الدوليني،ويضفي استخدام األ

انه ال ميكن ان تبقى قضية حقوق االنسان حبيسة  1992من لعام األ نساين،فقد رأى بيان قمة جملسالتدخل اال
  .)166(احلدود الوطنية للدول

مم املتحدة كما أيد كويف انان االمني العام لألمم املتحدة تلك الدعوة يف خطابه أمام اجلمعية العامة لأل   
سكريا عند االقتضاء يف رك سياسيا وعن يشال على أهبة االستعداد ألعندما قال جيب على اتمع الدويل ان يظ

  .اعات اليت افلت زمامها ويف ادارا وحلها يف اية املطافاحتواء الرت
هم تدخل االنساين يف قاعدة قانونية أصبحت ضرورة أخالقية وانسانية،ومن أوميكن ان نقول ان صياغة ال    

  :)167(هذه الضوابط واملعايري
ل االنساين ممثلة يف حاالت استفحال احلروب الداخلية واتساع نطاقها حتديد احلاالت اليت تبيح التدخ .1

 .لتشمل انتهاكات حقوق املدنيني
 .خريالعسكري املالذ األ ولوية للوسائل السلمية لفض الرتاعات حبيث يكون التدخلاعطاء األ .2
 :تية ضرورة ان مير القرار باملراحل اآل .3
  .بنفسهااعطاء الفرصة للدول املعنية حلل مشكالا  -
قيام دول اجلوار االقليمي بالتدخل بناء على طلب الدول املعنية ملساعدا يف مواجهة املشكلة بالتعاون  -

 .مع املنظمات االقليمية
تحدة لبحث املشكلة داخل جملس األمن واختاذ القرار املناسب وفقا مم املاحالة املوضوع اىل األ -

 .حكام امليثاقأل
 .شكال التدخل مهما تكن درجته مبقتضى اختصاصهن على أية أضرورة ان يوافق جملس األم .4
اليت ال مسوغ هلا ومنع تصاعد  المايري الضرورة والتناسب و جتنب اآلوجوب استخدام القوة وفقا ملع .5

 .و زيادة املعاناة االنسانية للمدنينياألزمة أ
 .املشاةوجوب تفادي اعتماد قوالب حمددة سلفا لشكل التدخل قياسات اىل السوابق  .6
احترام سيادة الدولة وسالمتها االقليمية واسنقالهلا السياسي فال يؤدي التدخل اىل احتالهلا او النيل من  .7

 .استقرارها او تدمري بنيتها التحتية
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وهكذا ميكن ان يعد التدخل االنساين عمال مل يكن ليحدث لوال ان الدولة املتدخلة اقوى من الناحية      
  .العسكرية

  :الواليات املتحدة االمريكية والتدخل االنساين:ثالثا
ملرحلة صبحت الواليات املتحدة االمريكية تعد القوة العظمى الوحيدة يف هذه اي القطبية أبزوال نظام الثنائ     

  .داء دور مؤثر يف أي نزاع دويل ويف أي مكان ختتاره من العاملمن تطور النظام الدويل،األمر الذي ميكنها من أ
مريكية تفتقد الرؤية االستراتيجية الواضحة،وحبسب برجينسكي تواجه هاته لكن ان السياسة اخلارجية األ     

ساسي ويف حتديد القيم اليت جيب ان تسود يف املستقبل،ففي املاضي مكن االخرية غموض يف حتديد التحدي األ
ع اخلطط التكتيكية للتصدي للعدو االطار الفكري احملدد بالدفاع عن احلرية االدارة االمريكية من وض

دد بقاءها،وامنا خطار استراتيجية واليات املتحدة األمريكية مهددة بأالسوفيايت، ولكن بعد اياره مل تعد ال
 CHAERESمنية تضعف مكانتها يف النظام اجليو سياسي،وقد حددها شارلز مايرت تواجه مشكالت أ

MAYNES سلحة الدمار الشامل ود  والصراعات العرقيةواالرهاب وانتشار أدبالتحركات الدميجرافية عري احل
  .)168(ونقل التكنولوجيا

برجينسكي ان الواليات املتحدة األمريكية كي تبقى القوة الكونية األوىل عليها ان تقوم ولذلك يرى     
ليل استمرار اهليمنة على حتحديد مصاحلها احليوية الضرورية الستمرارية هيمنتها على العامل،ويرتكز حتليله يف بت

من  %75وسط تشكل حمور العامل نظرا اىل وجود شرق األسيا وروسيا والجيوسياسي يقوم على اوروبا وآ
و جمموعة من ة وثلثي االنتاج العاملي فيها،األمر الذي يقتضي منع أية دولة أسكان العامل ومعظم مصادر الطاق

من الدويل الذي جيب منها ماهو مرتبط باأل:مريكية اىل ثالثة أنواعالسيطرة عليها،ويقسم املصاحل األ الدول من
سلحة ملنع انتشار أ(ل العسكري املنفرد ية وسيلة،ومنها التدخالواليات املتحدة األمريكية ان تدعمه بأعلى 

قتصاد يضا ماهو مرتبط باال،ومنها أ)ملواد االقتصادية املهمةالدمار الشامل وضمان االستقرار،واحلفاظ على ا
،فضال عن مصاحل )مريكي والدول احلليفةكاحلفاظ على منو االقتصاد األ(عي الدويل ويتطلب العمل اجلما

متعلقة مبشكالت عاملية عالية،ال تتطلب االهتمام املباشر على الرغم من احتمال ان تكتسب هذا االهتمام 
تدخل لذا يرفض ال،و)باء االيدزاالنسان واستئصال و كمعاجلة مشكالت اهلجرة وتعزيز حقوق(مستقبال 

  .)169(نه يسترتف طاقاااملتحدة  األمريكية ومصاحلها احليوية أل من الوالياتالعسكري املوجه لغري محاية أ
االنسان حتتل مكانة مهمة يف سلم أولويات السياسة لة حقوق ومنذ عهد الرئيس جيمي كارتر بدأت مسأ    

 صدر الكونغرسرتر كانت تراعي االحتياجات األمنية أثناء احلرب الباردة،أكا ن ادارةاخلارجية األمريكية وأل
مريكية عن الدول اليت تنتهك قتصادية األمريكي جمموعة من القوانني اليت متنع املساعدات العسكرية واالاأل

سبب تقدمي هذه املساعدات،وبحقوق االنسان،بشكل منظم اال اذا قرر الرئيس ان ظروفا استثنائية تقتضي 
حتاد السوفيايت،حاولت االدارة ولوياا بعد ايار االغموض أهداف السياسة اخلارجية األمريكية وعدم حتديد أ

مريكية بناء استراتيجياا اجلديدة على ركائز االيديولوجية الليربالية وال سيما اقتصاد السوق وحقوق األ
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كد مليات التحول الدميوقراطي،ولذلك أدم يف عاالنسان،وقد ربطت بني املساعدات االقتصادية ومدى التق
مريكية اجلديدة تقوم على توسيع مجاعة ستراتيجية األاالمن القومي ان لشؤون األانتوين ليك مستشار الرئيس 

  .)170(الدول الدميوقراطية ذات اقتصاديات السوق
مريكية باعتبارها هي اليت حتدد دة األية التوسعية للواليات املتحوميكن حتديد املبادئ اليت حتكم االستراتيج    

  :)171(اختاذ قرار التدخل العسكري مبا يايت
 .القوة العسكرية من حيث هو الفصل النهائي لتسوية مشكالت السياسة اخلارجية املتنازع عليها مبدأ )1
 .مريكية تسوغ التدخلاحل احليوية للواليات املتحدة األاملصلحة الوطنية فحماية املص مبدأ )2
فضل نظام مث اجياده وهو مثال جيب ان لة العاملية حيث يصور النموذج األمريكي بأنه أالرسا مبدأ )3

 .يقتدى به
 1776كلنتون للتدخل االنساين،وهو يقوم على ان االعالن حقوق االنسان االمريكي لعام  مبدأ )4

من حكومته مريكي مصدر السيادة ان بطلب صدى يف التقاليد األمريكية  اليت تفرض على الشعب األ
 .اتباع سياسة خارجية تبشر بقيمه واخالقياته عامليا

مريكية حبقوق االنسان والدميوقراطية يف عامل ما بعد ل ان اهتمام الواليات املتحدة األولذلك ميكن القو     
  .احلرب يشوبه نوع من الرباغماتية اليت تتجلى صورها يف املعايري املزدوجة اليت تطبقها يف هذا اخلصوص

  لتدخل االنساينرواندا لامنوذج :املطلب الرابع
 :اعنبذة تارخيية عن الرت .1
ا تتكون من قبائل اهلوتو واندا تتميز بالتنوع العرقي حيث أمن املعلوم ان التركيبة السكانية لدولة لر     

HUTU  من جمموع السكان،وقبائل التوتسي  %84اليت تشكلTUTSI  من جمموع السكان % 15وتشكل
  .)172(من جمموع السكان %1وتشكل  TWAبائل التو وق
لعديد من قليات التوتسي يف ادارة احلكم مثل ما درجت اليه االستعانة بأعمل االستعمار البلجيكي على ا   

لوضع قليات حتافظ على مصاحلها من خالل احملافظة على ااالدارات االستعمارية،وأصبحت هاته األ
  .غلبية للحكم بعد االستقاللاالستعماري خوفا من تويل األ

  .غلبية احلكموتويل األ 1959وهذا ما يفسر تدهور الوضع بني التوتسي واهلوتو بعد االستقالل عام    
،و انسحاب بلجيكا،مث حدث أول 1959عقاب ثورة اهلوتو عام هوتو اجلنوب احلكم يف رواندا يف أتوىل      

كان هابيارميانا  ،عندما1973على يد هوتو الشمال عام طاح وتو اجلنوب من احلكم انقالب عسكري أ
  .ركانرئيسا هليئة األ

وكان العداء بني هوتو اجلنوب وهوتو الشمال طيلة تلك الفترة كفيال خبلق حتالف بني هوتو اجلنوب     
متت يف  والتوتسي الذين كانوا يعيشون مرارة التمييز واملذابح العرقية اليت ارتكبت ضدهم،فمقابل كل مذحبة

بورندي ضد اهلوتو،وكان حيكمها التوتسي،حدثت مذابح يف رواندا ضذ التوتسي اليت كان حيكمها هوتو 
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،وتنظيم العسكري يف 1986الشمال،وبعد نشوء التنظيمات السياسية للتوتسي الروانديني يف بلجيكا عام 
حماصرا بني معارضة هوتو اجلنوب  ،وجد نظام الرئيس هابيارميانا الشمايل نفسه1990يوغندا يف اكتوبر عام 

مر الذي جعل يف الشمال من ناحية أخرى،األ) نظيم عسكريت(من ناحية واجلبهة الوطنية الرواندية للتوتسي 
الرئيس الرواندي هابيارميانا يستعني بالقوات الفرنسية حلمايته من هجمات اجلبهة الوطنية الرواندية،وبعد بدء 

ت قرات زائرية حتل حملها بطلب من هابيارميانا ودعم من حكومة لفرنسية،بدأحاب التدرجيي للقوات ااالنس
  .)173(فرنسا االشتراكية يف ذلك الوقت

الرئيس الرواندي هابيارميانا يف تنظيم ميليشيات مسيت باالنترهاموي لدعم قواته  وبعد سنتني من ذلك بدأ      
  .ضد أي غزو حمتمل

،مجع فيها طريف 1993روشا عام ري سلسلة من املؤمترات يف مدينة أق نرييسبرئيس الترتاين األاستضاف ال   
خرى الجراء تسوية للرتاع عن بهة الوطنية الرواندية من ناحية أالرتاع يف رواندا،حكومة رواندا من ناحية واجل

  .)174(مريكية وبريطانيا تقفان من وراء تلك الوساطةتفاوض،وكانت الواليات املتحدة األطريق ال
مم املتحدة يف رواندا عثة األمم املتحدة قوة دولية اىل رواندا يف سبتمرب من نفس العام هي بوقد أرسلت األ    

"MINUAR" روشا املوقعة بني طريف الرتاع يف روانداملراقبة تنفيذ اتفاقيات أ.  
انت تقل الرئيس سقطت الطائرة اليت كل قوة اجلبهة الوطنية الرواندية،أ،بعد وصو1994ابريل 6ويف      

ثناء هبوطها،فاجتاح غضب مليشيات اهلوتو وقوات ندي نتاريامريا  يف مطار كيغايل أالرواندي هابيارميانا والبور
وساط التوتسي،راح ضحيتها ما بني اىل ارتكاب عمليات قتل مجاعي يف أاحلرس اجلمهوري فانفجرت 

  .)175(الف توتسي800الف اىل 500
حداث على طلب فرنسا ارسال قوات اىل رواندا يف يونيو عام ة على أثر تلك األوافقت األمم املتحد    

  .منة لالجئني والنازحنيوذلك خللق ممرات آ" بتركواز"ملية ،ومسيت الع1994
 :تاريخ التدخل الدويل يف رواندا .2
من بنهاية لس األندا بتوصية من السكرتري العام لألمم املتحدة،وبقرار من جمول بعثة مساعدة لرواأرسلت أ     
،وسعت اىل بعث قوات ملراقبة 1993اغسطس  23روشا اليت وقعت يف ، ملراقبة تنفيذ اتفاقيات أ1993عام 

،وكانت تتمثل مهمة البعثة يف مراقبة احلدود على اثر اامات  UNOMURللحدود الرواندية اليوغندية 
 ريب السالح عرب احلدود البعاد شبح العنف رواندا ليوغندا بدعم اجلبهة الوطنية الرواندية ومراقبة

  .)176(املسلح
دى حدة حول وضع القوات الدولية مما أمم املتغندا بعض اخلالفات مع منظمة األوقد اختلفت حكومة يو     

ملتحدة بعثة مم اوفقا للخطة املوضوعة وجتاوزت األحداث تلك اخلالفات فارسلت األ اىل تعطيل نشرها
  .)177(وضاع اجلديدة فيهاا متاشيا مع متطلبات و تطورات األاىل رواند UNAMIR1وىل األاملساعدة الدولية 
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مم املتحدة قوات حفظ السالم الدولية بقيادة اجلنرال روميو دالري الذي سبق ان قاد بعثة وأرسلت األ      
 UNOMURاملراقبة الدولية  مم املتحدة بدمج بعثةود الرواندية اليوغندية،فقامت األاملراقبة الدولية على احلد

روشا،وشاركت فيها بلجيكا بقوة بة تنفيذ اتفاقيات أيف قوات حفظ السالم الدولية اليت ارسلت لرواندا ملراق
  .)178(رئيسية،وكل من غانا ونغالدش،ووصل حجم قوات حفظ السالم اىل الفني ومخسمائة جندي

دا من العمليات وحققت عد UNAMIR1مم املتحدة لأللية األوىل التابعة لقد نفذت بعثة املساعدة الدو    
وضاع يف رة الرئيس ،وبالرغم من اظطراب األهداف يف الشهور اليت سبقت حادث اسقاط طائعددا من األ

عطت مهامها ة من السالح يف العاصمة كيغايل،وأرواندا متكنت قوات حفظ السالم من انشاء املنطقة اخلالي
كما متكنت قوات حفظ السالم الدولية من نشر وحدات منها ملراقبة عناصر لقوتني من بلجيكا وبنغالدش،

  .)179(رتوعة السالحالقوات احلكومية وعناصر اجلبهة على طول املنطقة امل
عملية نزع السالح واعادة تنظيم اجليش بعد ثالثة شهور من تشكيل احلكومة  وكان من املنظور ان تبدأ      

ملساعدة الدولية ارهقت واسترتفت ما لديها من امكانات لوجستية يف ادائها االنتقالية،اال ان بعثة ا
مم املتحدة وافتقدت القدرة على التعامل بدقة مع املعلومات كنتيجة هلذا تعطلت خطة األاليومي،و

  .االستخبارية
كانت تتلقاه مل  وىل ان الدعم الذيومما ساعد من صعوبة املهمة اليت أوكلت لبعثة املساعدة الدولية األ     

  .دىن من واجباا والصمود مدنيااحلد الذي يكفي للقيام باحلد األ يتجاوز
ظوا روشا،كما الحؤقتة لالشراف على تنفيذ اتفاقات أففي حالة رواندا فان قوات حفظ السالم كانت م     

ضم موظفني من ادارة رسلت قبل ارسال بعثة املساعدة الدولية اليت كانت تان قوات حفظ السالم الدولية أ
  .مم املتحدةاملمثل الشخصي للسكرتري العام لألالشؤون السياسية برئاسة 

صدر قرار مبوجب الفصل السابع من أحكام من الدويل ان يكما ذكر اجلنرال دالري أنه كان على جملس األ     
 PEACE_KEEPINGمم املتحدة حيول مبوجبه مهمام قوة حفظ السالم الدولية يف رواندا ميثاق األ

FORCE  اىل قوات الزام االطراف باحترام السالمIMPLEMENTATION  FORCE  لتنجز مهمة من
  :)180(مخسة عناصر وهي

  .وقف عمليات القتل اجلماعي -
 .فرض السالم باستخدام القوة املسلحة -
 .املساعدة يف عودة الالجئني وتوطينهم -
 .مني وصول املساعدات االنسانيةتأ -
 .قف العداءاتاملساعدة يف و -
 :التدخلمراحل  .3
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مم املتحدة يتطلب جتهيزات بكتائب من يثاق األان ارسال قوات التدخل يف اطار الفصل السابع من م    
،انزال كتيبتني جوا للعاصمة كيغايل كمرحلة اوىلمدفعية،وقوات اخرى مساعدة،وقد اقترح اجلنرال دالري 

رحلة تبعث وحدات االشارة التابعة جلهاز االستخبارات ،ويف نفس امل)KWSA(واملنطقة املرتوعة السالح 
ووحدات من القوات اخلاصة لتحديد اماكن البث االذاعي الذي حيرض السكان على تصفية خصومهم 

من يوغندا،وعلى طول اجلانب  GABIROواسكاته،كما يصاحب تلك املرحلة حتريك كتيبة ثالثة ماقابريو 
مهمتها وقف العنف يف العاصمة واجبار قوات اجلبهة الوطنية  KIBUNGOالشرقي لرواندا،اىل كيبونقو 

 ويف املرحلة الثانية،1994ابريل 6الرواندية والقوات احلكومية على العودة اىل مواقعها اليت كانت حتتلها قبل 
وهو من عمليات قوات االمم املتحدة يتم حتريك كتيبتني اضافيتني لتامني القطاع الشمايل والغريب لرواندا،

يتم  ويف املرحلة الثالثةالقطاع الذي كانت تشكله قوات اجلبهة الوطنية الرواندية يف توجهها اىل العاصمة،
حتريك كتيبتني روهينقريي وجينتماروكيبوي من اجلنوب والغرب باجتاه سيانقوقو وجيكونقورو وبوتاري،وبعد 

،تعطى االولوية للرقابة على حركة الالجئني الرابعة يف املرحلةتامني كيغايل نسيبا واقامة مقر قيادة القوات ا،
 ويفودعم العون االنساين،وبعد توقف عمليات القتل اجلماعي تتهيا الظروف العالن وقف اطالق النار،

،تلجا االمم املتحدة العطاء القوة الدولية مهامها التقليدية املتعلقة حبفظ السالم مع احملافظة على املرحلة اخلامسة
يف الرد على أي ديد لعملية السالم،اما املرحلة السادسة واالخرية تقوم قوات التدخل بتسليم  قدرا

  .)181(مسؤولياا لقوات حفظ السالم التقليدية بصالحيات اقل
من خالل ما تقدم باملبحث ميكن القول ان مسالة التدخل االنساين وجدت صدى واسع وقبول خاصة        

،كما ان ضحيتها االف من الناسلداخلية واليت غالبا يذهب باردة وكذلك انتشار الرتاعات ابعد اية احلرب ال
النتشار القيم العاملية مقابل فكرة السيادة واليت صارت بعامل حتكمه العوملة تنساب نظرا ملختلف التطورات 

  .جلهااالثر البارز للتدخل بالدولة من أوصار للقيم االنسانية 
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  الفصل خالصة
طر املمارستية للدبلوماسية الوقائية واستراتيجياا وكذلك للدبلوماسية املتعددة بعد تعرضنا لكل من أ      

املسارات والتدخل اإلنساين فالدبلوماسية الوقائية هدفها إن مفهوم الدبلوماسية الوقائية يدور حول الدور الذي 
أطراف الرتاع ملنع حتول أزمة كامنة إىل صراع مسلح يتسم ميكن أن يقوم به الطرف الثالث مقابل طريف أو 

  .بالعنف اجلماعي
دبلوماسية املتعددة املسارات سواء باجلانب الرمسي هلا أو غري رمسي فهي السبيل لالطالع على عملية  أما      

ية من حفظ السالم باعتبارها شكل حكومي و غري حكومي وتعتمد على جمهودات األطراف الفردية والشعب
  .اجل إدارة الرتاع حنو حله عن طريق إنقاص الغضب واخلوف والتوتر 

وعن التدخل اإلنساين فهو عمل إرادي منظم تقوم به دولة أو جمموعة من الدول باستخدام وسائل       
إىل  اقتصادية أو سياسية أو عسكرية دف التغيري يف بنية الدولة واهلدف احلفاظ عليها،وال يستند هذا العمل

 .موافقة األخرية اليت جتد فيه مساس حبقوقها السيادية
 اندلع منعوإذا  الرتاع،هلدف من درء الرتاعات هو تقوية الوسائل اليت ميكن عن طريقها منع اندالع فا      

ما  اره إذاتكرأو إذا حدث احلد من الكوارث اليت تصاحبه كالقتل اجلماعي واللجوء ومنع  العنف،حدوث 
 .لتسويةطراف وصل األ

  


