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  ملخص مذكرة ماجستير في العالقات الدولية و الدراسات اإلستراتيجية
  مريم دماغ: الطالبة

  :عنوان المذكرة
  إشكالية التدخل في العالقات الدولية بعد الحرب الباردة

  1992، و الصومال 1991كردستان العراق   دراسة مقارنة للتدخل األمريكي في كل من
  

ية قائمة على جملة من المبادئ التي تنظم سـلوك  لعالقات دول ايويستفالأسس نظام 
 مبدأ المساواة بـين  السيادة، احتراممبدأ : الوحدات الدولية فيما بينها، والتي تتخلص في

واعتبر هذا األخير بمثابة ميكانيزم لضمان االسـتقرار علـى   . الدول، ومبدأ عدم التدخل
المستوى الرسمي مـن   ىلمبدأ علالدولي، وبالرغم من استمرار االعتراف بهذا ا ىالمستو

األمـم   4ميثاق منظمة، وميثاق عصبة األمم: خالل التأكيد عليه في المواثيق الدولية مثل
  : في العديد من المؤتمرات الدولية الخاصة بحل النزاعات مثلوكذا اإلشارة إليه المتحدة 

ة عرف العديد ، إال أن مسرح العالقات الدولي1956مؤتمر باندونغ ، 1955مؤتمر جنيف 
التـدخل األمريكـي فـي دولـة     : من حاالت التدخل في شؤون الدول األخـرى منهـا  

وكذا التدخل السـوفياتي فـي    ،1989بنما  ، وفي1973رينادا عام  غ،في1965يكدومين
  .1979 ن، أفغانستا1968، تشيكوسلوفاكيا عام 1956المجر عام 

رسـات الـدول الكبـرى    سلوك خارجي ميز مما على اعتباره ولم يقتصر التدخل
سجلت حاالت تدخل لدول صغرى في شؤون دول أخرى على غرار تـدخل   إنما. فحسب

غير أن تحوالت ما بعد الحـرب  ، ...فيتنام في كمبوديا، وتدخل 1979تنزانيا في أوغندا
ي الباردة، شهدت انهيار اإلتحاد السوفياتي وبروز الواليات المتحدة األمريكية كقطب عالم

من وجهة  –للمنظومة الليبرالية المنتصرة، والتي تعمل  النظام الدولي وراعي مهيمن على
على نشر الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان لتحقيق األمن والسـلم الـدوليين،    –نظرها 

خاصة وأن العالقات الدولية في هذه الفترة قد شهدت تزايد بؤر التوتر وقيام العديد مـن  
  .االنفصاليةالنزاعات 

وحـدة  لسلوكات ال) معلنة(أدى تشعب القضايا الدولية إلى بروز دوافع جديدة كما 
الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان مـن مختلـف   ر شن لغرضالدولية على غرار التدخل 

ميزت عالقات الواليات المتحدة األمريكيـة مـع العـالم    تالتهديدات، وعلى هذا األساس 
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الداخلية لبعض الدول التي ترى في ممارسـتها   الخارجي العديد من التدخالت في الشؤون
وهذا ما أدى إلى ظهور العديد من النقاشات حول طبيعة،أهداف، أبعـاد  . تهديدا لهذه القيم

  .ونتائج التدخل في العالقات الدولية
  

  :أهمية الدراسة
في حقل العالقات الدولية لعدة ) التدخل(وفي هذا اإلطار تبرز أهمية هذا الموضوع 

  :رات منهااعتبا
 .ستفالي للدولةيتأثيره المباشر على المفهوم الو .1

 .تأثيره على السلم واألمن اإلقليميين والدوليين .2
الوحـدات الدوليـة علـى    ظهور األغراض اإلنسانية كمبرر لبعض سلوكات  .3

 .مستوى البيئة الخارجية
  :انموذجين للدراسة هم اختيارغيرها تم  و االعتباراتومن أجل استجالء هذه 

     .1991كردستان العراق أفريل  في يالتدخل األمريك -أ        
  .1992الصومال عام  في  التدخل األمريكي –ب           

حيث يمتاز كل نموذج بمحددات أساسية كاألهمية الجيواستراتيجية للمنطقة وكذلك 
  .اإلقليمي والدولي األمن ثقل المسألة وتأثيرها على

شـكل  األوسط حيـث ي  من أعقد المسائل في منطقة الشرقفالقضية الكردية تعتبر 
األكراد أكبر عرقية موزعة على العديد من دول المنطقة بما فيها العراق الذي شهد تدخال 

انتهاكات حقوق اإلنسان التي طالت وقف  ضد النظام العراقي بدعوى  1991أمريكيا سنة
  .ن العراقم والجنوبية الشمالية تينفي الناحي والشيعة األكراد 

شهدت منطقة القرن األفريقي قيام العديد من التوترات والنزاعـات   من جهة أخرى
اإلثنية بسبب الطبيعة القبلية التي تتشكل منها تلك الدول، مما سمح ألطـراف   الحدودية و

أجنبية بلعب دور في المنطقة تراوح بين الضغوطات إلى التدخالت المباشرة، على غرار 
األجنبية برعاية الواليات المتحدة ، حيث وصلت القوات 1992مال عـام  الصوما وقع في 

مظاهر السـيادة وفشـل النظـام فـي      انهياروذلك بعد مقديشو، األمريكية إلى العاصمة 
  .تتسبب في مآسي إنسانية ماالسيطرة على األوضاع الداخلية 
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لكـل   الجغرافـي  قـع الدراسة هو ترافق أهمية الموا زاد في أهمية موضوع موم
لسيطرة على منطقة الشرق األوسط التـي  الساعية إلى  ا ةالنموذجين مع المطامع األجنبي

تتميز بعمقها اإلستراتيجي، وتطل على العديد من المسطحات المائية وتشرف على مضائق 
والتي تدخل في صلب الصناعة األساسية  الطاقة إضافة إلى غناها بمواد ،وقنوات أساسية

جهة، ومن جهة أخرى ال تقل أهمية منطقة القرن اإلفريقي عن األولـى  هذا من . الحديثة
  .في قربها من خليج عدن، ما جعلها محط تنافس بين القوى الكبرى خاصة

 :سباب اختيار الموضوعأ

  الموضوعيةاألسباب: 

نطوي عليها موضوع التـدخل  يترجع أسباب اختيار الموضوع إلى األهمية التي  
محاولة إلقاء الضوء  إلى سالفة الذكر، إضافةالات بارمن خالل االعتفي العالقات الدولية 

التدخل في العالقات الدولية لما بعد  ظاهرةالعملية التي طالت  و ةالمفاهيميعلى التحوالت 
اد عاستراتيجي ذو أب و يتحليل العملية التدخلية كسلوك خارج الحرب الباردة، مع دراسة و

 .تقوم به بعض الدول للتأثير في البيئة الخارجيــة غير معلنة  أهداف معلنة و و

  :فتعود إلى) الدراسة المقارنة بين النموذجين(أما فيما يخص أسباب اختيار النماذج 
على األقل في حدود االطالع الشخصي  - غياب الدراسات المقارنة في هذا المجال -

  .العلوم اإلنسانيةنظرنا إلى أهمية الدراسات المقارنة في  إذا خاصة –للباحث 
الصومالية، وكذا الرغبـة فـي   و) الشيعية/ الكردية(العراقية  القضيتينخصوصية  -

 .تحليل الدوافع األمريكية في السلوك التدخلي خاصة في هذه المناطق دون غيرها

  الذاتيةاألسباب: 

الخفية  فاألهدا اكتشافن رغبة ذاتية في عتطرق إلى هذا الموضوع نابع الكان  
ث برزت سلسلة من العمليات العسكرية الموجه يوراء حقيقة السلوك التدخلي األمريكي، ح

 ذات أبعـاد  على أسـاس أنهـا   -في أغلب األحيان - ظهرتضد الدول األخرى والتي 
 إثراء مكتبة العلوم السياسية بواحـد  المساهمة في إلضافة إلى محاولةباإنسانية وأخالقية، 
تعالج قضية من القضايا المهمة التي عرفتها العالقات الدولية فـي هـذه   من البحوث التي 

  .المرحلة خاصة في إطار الدراسات المقارنة
   :إشكالية الدراسة
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بات واضحا أن فترة ما بعد الحرب الباردة قد أنتجت العديد من التغيرات خاصـة  
الليبرالية الداعية إلى التي حاولت فرض المنظومة ومع هيمنة الواليات المتحدة األمريكية 

 الذي طال  وفي ظل التحول). من منظور أحادي(حماية حقوق اإلنسان ونشر الديمقراطية 
هيكل النظام، لم تعد الدول هي المكون األساسي لبنية وتفاعالت النظام الدولي، وبـرزت  

  .أدوار جديدة لوحدات فوق أو دون مستوى الدولة
بموضوع الشرعية، ومبدأ السيادة الوطنيـة   كما برزت معضالت تعلقت في أغلبها

، انهيار الدول وفشلها، قضايا الديمقراطيـة وعالميـة   االستقراروالمحافظة على األمن و 
، وقد أرجع العديد من الباحثين السبب الرئيسي لهذه المعضـالت إلـى   ...حقوق اإلنسان

، وكذا ارتفاع )لعرقيةالصراعات اإلثنية وا(ازدياد النزاعات دون مستوى الدولة خاصة   
رغم أن نسبة التدخالت الخارجية التي تسعى إلى رسم التوجهات المستقبلية لبعض الدول 

مها االلجوء إلى القـوة واسـتخد   قيد قد ميثاق هيئة األمم المتحدة خاصة في فصله السابع
 ، خاصة إذا كانت خارج تعزيز وإلثبات قيم معينةمن اجل  بهدف حل النزاعات أو حتى 

  . مقاصد األمم المتحدة أو بعيدا عن الشرعية الدولية 

  :وعلى هذا األساس تم طرح اإلشكالية التالية
  في العالقات الدولية؟ ة التدخل عكيف أثرت تحوالت ما بعد الحرب الباردة على طبي

  :الفرعية أهمها مجموعة من التساؤالتوتتفرع عن هذه اإلشكالية 
  الدولي؟  على االستقرار اإلقليمي و هتتداعيا وما هي أبعاد التدخل  -
 أم يعبر عن حماية لقيم إنسانية؟ هل ينبع التدخل من مصالح إستراتيجية  -
 التدخل األجنبي على بعض المناطق دون غيرها؟ رصتلماذا يق -

ها هو سـبب  دفشل النظم أو استبدا غياب الديمقراطية و ل انعدام األمن وه -
 القرن األفريقي؟ التدخل في منطقتي الشرق األوسط و

  :فرضيات الدراسة 
  : ين أساسيتينومن أجل اإلجابة عن التساؤالت السابقة تم وضع فرضيت

دوافـع جديـدة للتـدخل     مفهوم و إيجاد إلىتحوالت ما بعد الحرب الباردة  أدت  -1
 .نشر الديمقراطية حقوق اإلنسان و و حماية بعالمية مرتبطة الدولي
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ح إستراتجية واضحة بالنسب  لألطراف المتدخلـة  كلما كانت هناك أهداف ومصال  -2
ليس بالرغبة في وضع حد للمآسـي   وتولدت لدى هذه األطراف الدافع في التدخل 

  .اإلنسانية
  :لدراسةنهجية لمالمقاربة ال

بـار صـحة أو خطـأ الفرضـيات     اختاإلجابة عن التساؤالت السابقة و من أجل        
تم االعتماد بشكل أساسي علـى المـنهج    الموضوع،كذا إبراز أهمية وقيمة  والمطروحة 

      الدراسة التيح بين مقارنة ال عرض مراحل العملية التدخلية و المقارن من خالل
ذلك من أجـل اسـتخالص النتـائج     و )التدخل األمريكي في العراق و الصومال (     

  : المرجوة خاصة
 .   رب الباردةمعرفة دوافع و طبيعة التدخل في فترة ما بعد الح - 

اإلنسانية من خالل مقارنـة األهـداف    معاييرمطابقته لل مدى شرعية التدخل و إبراز - 
  . المعلنة بالنتائج و االنعكاسات على أرض الواقع

إبراز أوجه التشابه و االختالف بين حالة العراق و حالة الصومال من أجل الوصـول   -
  .دخل في العالقات الدوليةإلى بعض التعميمات التي تتعلق بموضوع الت

تتبع مسار و مراحل  خاللج التاريخي من المنهببعض تقنيات  االستعانةإضافة إلى 
محل الدراسة، و منهج تحليل المضمون من خالل تحليـل بعـض   التدخل في النموذجين 

   .القرارات األممية المتعلقة بالموضوع

  :خطة الدراسة

  : تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول بالشكل اآلتي تمفقد بالنسبة لهيكل البحث أما      
يتناول اإلطار المفاهيمي للدراسة حيث يتم تحديد مفهوم التـدخل   و  ،الفصل األول

، أهدافه وعالقته ببعض المفاهيم كـاالنخراط ، الغـزو ، السـيادة ،    وأنماطه الخارجي 
 .از اإلطار القانوني لمبدأ التدخلكذا إبر ، و...الحرب العادلة

رؤية نظريات العالقات الدولية لظاهرة التـدخل   إلىنشير فيه  الفصل الثانيو في 
جانـب   إلـى طبيعة الحالة التدخلية كسلوك صادر عن الدولة ب و ذلك فيما يتعلق ،الدولي

  .زاوية تحليلية نظريةللتدخل كسلوك خارجي من  األساسيةالدوافع توضيح 
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جديدة وأثرها على التـدخل  رات الدولية النبرز فيه دور المتغيف الفصل الثالـث أما 
في ظـل   اشرعيتهمدى  تطور ظاهرة التدخل و المتغيرات ، وهذه تحديد عبر  الخارجي

القضايا اإلنسانية بتدخالت ما بعد الحرب  كذا تحديد مدى عالقة ، والواقع الدولي الجديد 
  .الباردة

ي الدراسـة، القضـية   التعريف بنموذج إلىنتطرق  و األخير لفصل الرابعاو في 
دور العوامـل    حيث سنبحث فـي ، والقضية الصومالية ) الشيعية  –الكردية(  العراقية 

دراسـة   في إطـار  اإلستراتجيةاالعتبارات و األبعاد نستجليو لعملية التدخليةلاإلنسانية  
  .للقضيتين اللّتين ذكرناهمامقارنة 

  .و في األخير خاتمة تتضمن أهم نتائج الدراسة
  

   
 


