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:ملخص
ان لهظه الخدىالث٧ و، ، ترة ما بٗض الحغب الباعصة بغوػ تهضًضاث ؤمىُت حضًضة وجدىالث حُىؾُاؾُتٞ قهضث
 وهظا،٘ واؾ١اث حؿُمت ٖلى هُا٧غاص الظًً ؤنبدىا ًخٗغيىن الهتهاٞاؾاث مباقغة ٖلى ؤمً وؾالمت ألا٩ٗاو
 ال ؾُما في ْل،هم ألاؾاؾُت٢ى٣غاص ونىن خٞ مجلـ ألامً لحماًت ألا٤ٍما حٗل ألامم اإلاخدضة جخضزل ًٖ َغ
11 ب ؤخضار٣ٖ  الاؾتراجُجي٫ت بلى الخدىٞ بيا، ؤلاوؿان باألمً والؿلم الضولُحن١ى٣ًاًا خ٢ ٍاعجبا
 وجم الخىنل بلى ؤن الخضزل،ُت٨ٍُبُت بؼٖامت الىالًاث اإلاخدضة ألامغ٣ وبغوػ هٓام ألاخاصًت ال2001ؾبخمبر
 الؿُاس ي زانت٠ُْ وٍسً٘ للخى،ض بلى مٗاًحر مدضصة٣خًٟ ،ألُت في بصاعة ألاػماث الضولُت٦ غي ؤلاوؿاوي٨الٗؿ
.بري٨ىي ال٣ الٝمً َغ
.غي ؤلاوؿاوي؛ ألامم اإلاخدضة؛ بصاعة ألاػماث؛ ألاػماث الضولُت٨ الخضزل الٗؿ:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The post-Cold War period witnessed the emergence of new security threats and
geopolitical transformations, and these transformations had direct repercussions on
the security and safety of individuals who became subject to massive violations on a
large scale, and this is what made the United Nations intervene through the
Security Council to protect individuals and preserve their basic rights, especially In
light of the relevance of human rights issues to international peace and security, in
addition to the strategic transformation following the events of September 11, 2001
and the emergence of the unipolar system led by the United States of America, it
was concluded that the humanitarian military intervention as a mechanism in
managing international crises lacks specific standards and is subject to political
employment, especially from The party of the major powers.
Key words: Humanitarian Military Intervention; United Nations; Crisis
Management; International Crisis.
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ملذمة:
ٖغٞذ نهاًت الحغب الباعصة جدىالث حُىؾُاؾُت وبؾتراجُجُت ،ؤصث بلى حُٛحر في البنى الؿُاؾُت،
الا٢خهاصًت والاحخماُٖت للضو ٫والجماٖاث ،زانت م٘ بغوػ الٗىإلات ٓ٦اهغة ٖبر ٢ىمُت والتي ؤصث بلى الاهخ٣ا٫
مً قاون الؿُاؾت الضولُت بلى قاون الؿُاؾت الٗاإلاُت ،خُث بغػث الٗضًض مً التهضًضاث ألامىُت الجضًضة
طاث َاب٘ مسخل ٠جماما ٖما ٧اهذ ٖلُه ببان الحغب الباعصةٞ ،لم حٗض الضولت لىخضها ٢اصعة ٖلى مجابهتها ؤو
الخد٨م ٞيها ،مما خخم ٖلى مسخل ٠الٟىاٖل ٖلى ٚغاع اإلاىٓماث الضولُت وٖلى عؤؾها هُئت ألامم اإلاخدضة بٖاصة
الىٓغ في ٦ثحر مً ألامىع ،جماقُا م٘ الغهاهاث والخدضًاث الجضًضة التي ٞغيتها مخٛحراث وؾُا٢اث ما بٗض
الحغب الباعصة.
و٧ان لؼاما ٖلى ألامم اإلاخدضة ٦مىٓمت ٖاإلاُت حٗنى بالحٟاّ ٖلى ألامً والؿلم الضولُحن مىا٦بت هظه
اإلاخٛحراث ،التي ؤضحذ تهضص ؤلاوؿاهُت ٖلى هُا ١واؾ٘ وحؿخجز ٝال٣ضعاث واإلاىاعص اإلااصًت والبكغٍت ،وهى ما
وي٘ ألامم اإلاخدضة بحن مُغ٢ت الىٞاء بمباصئها وؤهضاٞها مً حهت ،وؾىضان الًٛىَاث واإلاماعؾاث التي ج٣ىم
بها ال٣ىي ال٨بري مً حهت زاهُت ،وهى ما ؤبان ٖلى ؾُاؾت الُ٨ل بمُ٨الحن واػصواحُت اإلاٗاًحر التي بغػث في حٗامل
ألامم اإلاخدضة م٘ الٗضًض مً ألاػماث والً٣اًا الضولُت ،وهى ما وي٘ ألامم اإلاخدضة ٖلى اإلاد ٪بما ؤن ج٩ىن ؤو ال
ج٩ىن.
واؾدىاصا بلى ما ج٣ضم هُغح ؤلاق٩الُت الخالُت:
بلى ؤي مضي هجحذ ألامم اإلاخدضة في اؾخسضام الخضزل الٗؿ٨غي ؤلاوؿاوي ٦ألُت إلصاعة ألاػماث
الضولُت في ٞترة ما بٗض الحغب الباعصة؟
وجغجبِ بهظه ؤلاق٩الُت ؤؾئلت ٞغُٖت جخمثل في:
 ماهي ؤهم الخدىالث الجُى ؾُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت في ٞترة ما بٗض الحغب الباعصة؟ ما آلازاع التي جغجبذ ًٖ ؤخضار  11ؾبخمبر ٖ 2001لى الهُٗض الضولي وما اوٗ٩اؾاتها ٖلى ؤصواع و ؤصاء ألامماإلاخدضة؟
 ماهي آلالُاث التي اٖخمضتها ألامم اإلاخدضة إلصاعة ألاػماث الضولُت في ٞترة ما بٗض الحغب الباعصة؟ولإلخاَت باإلق٩الُت هسخبر الٟغيُاث الخالُت:
 ا عجبِ الخدى ٫في َبُٗت الاػماث الضولُت في ٞترة ما بٗض الحغب الباعصة بدخمُت حُٛحر ألامم اإلاخدضة آللُاتهااؾخجابت للً٣اًا وألاويإ اإلاؿخجضة.
 هُمىت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٖلى الٗالم بٗض نهاًت الحغب الباعصة ٢ض ؤزغ ؾلبا ٖلى ؤصاء ألامم اإلاخدضةوبصاعاتها لألػماث الضولُت.
اٖخمضها في صعاؾاجىا ٖلى اإلاىهج الخاعٍخي وطل ٪بخدب٘ الهحروعة الخاعٍسُت إلصاعة ألاػماث الضولُت مً
َغ ٝألامم اإلاخدضة زانت م٘ بٞغاػاث ما بٗض الحغب الباعصة ،ومىهج جدلُل اإلاًمىن وطل ٪بالخُغ ١الى ؤهم
الخدىالث الجُىؾُاؾُت التي هخجذ ًٖ نهاًت الحغب الباعصة وجمى ٘٢ألامم اإلاخدضة ٦مىٓمت ٖاإلاُت حٗنى بالحٟاّ
ٖلى ألامً والؿلم الضولُحن وبؾتراجُجُتها في بصاعة ألاػماث الضولُت.
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 .1التحوالت الجيوسياسية وبروز التهذيذات ألامىية الجذيذة في فترة ما بعذ الحرب الباردة:
حٗخبر نهاًت الحغب الباعصة مدُت هامت وباعػة وهُ٣ت جدى ٫حىهغٍت في الٗال٢اث الضولُت ،والتي
خضزذ ألو ٫مغة مىظ ال٣غن  19م ،بدُث خضر حُٛحر في الىٓام الضولي ،وطل ٪بةٖاصة جىػَ٘ ٖىانغ ال٣ىة بحن
ال٣ىي ال٨بري والٟاٖلت ٖلى الؿاخت الضولُت مً صون خغب ،وهظا ما اوٗ٨ـ مباقغة ٖلى الىي٘ الاؾتراجُجي في
ق٩ل مغاحٗت الخاعَت الجُىؾُاؾُت ٦ىخاج ؤٞغػجه الحغب الٗاإلاُت الثاهُت.
وهظا ما َغح الٗضًض مً ؤلاق٩االث ٖلى مؿخىي الخىٓحر إلاا ٌٗغ ٝبالىٓام الضولي الجضًض ،خُث ًغي
٧ل مً "بُاع هيؿغ " ؤن ٧ل مً هٓام ًالُا الثىاجي وهٓام ٞغؾاي للحضوص وهٓام واؾخٟالُا للضولت ال٣ىمُت ٧ل
هظه ألاهٓمت ؤنبدذ مدل حؿائ ٫في الى٢ذ الغاهً٦ ،ما ؤن الٗضو ؤزىاء الحغب الباعصة ٧ان واضحا ومٗلىما
وطو َبُٗت صوالجُت مما ًخُلب بجبإ اؾتراجُجُاث ٢اثمت ٖلى ٨ٞغة جدضًض الٗضو و َبُٗخه ومىهجه
وبؾتراجُجُخه ،بدُث ًمل٧ ٪ل واخض ٨ٞغة واضحت ًٖ آلازغ ،وبالخالي بىاء الاؾتراجُجُاث ً٩ىن و٣ٞا الخترام
اللٗبت ؤو ما ٌٗغ ٝبالغصٕ الىىوي اإلاخباص ٫والٗ٣الهُت في اجساط ال٣غاعاث بك٩ل ًداٖ ٔٞلى الىي٘ ال٣اثم ٦ما
هى (.بسىف  ،2006م.(15 .
اهخ٣لذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت بٗض نهاًت الحغب الباعصة مً ؾُاؾت اخخىاء الاجداص الؿىُٞتي بلى
بؾتراجُجُت اخخىاء الضو ٫ألاوعبُت ،وطل ٪لًمان ؤلامضاصاث اإلاخٗل٣ت بالى ِٟوال٣اصمت مً صو ٫الخلُج الٗغبي
وقما ٫بٞغٍُ٣ا ،و٦ظل ٪لًمان ؤمً بؾغاثُل في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ باٖخباعها خلُ ٠اؾتراجُجي للىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.
ل٣ض ؾاهمذ هٓغٍت نهاًت الخاعٍش ٞ "٫ى٧ىٍاما "في جثبُذ الهُمىت ألامغٍُ٨ت ٖلى الٗالم ،في خحن ؤن
هٓغٍت نضام الحًاعاث لـ "هىخٛخىن " ؤبغػث وؾاهمذ في بًجاص ٖضو للٛغب ،وهى الجىىب وفي م٣ضمخه الٗالم
ؤلاؾالمي ،وونٟه بإهه الخُغ الٟٗلي والح٣ُ٣ي للحًاعة الٛغبُت( .جباوي  ،2014م.م.) 76 - 75 .
وؤزىاء البدث ًٖ ٖضو حضًض للٛغب ،جم جىُْ ٠الٗضًض مً الىٓغٍاث وألا٩ٞاع واإلاٟاهُم ٖلى ٚغاع
هٓغٍت الخدضي والاؾخجابت لـ " جىٍىبي " ،والتي جا٦ض ٖلى ؤن وخضها اإلاضهُاث ؤو الحًاعاث هي التي جىاحه
جدضًاث ججٗلها جخُىع وجىمى ؤو جًمدل وجؼو ،٫وفي خالت ُٚاب الخدضي الخاعجي جضزل الحًاعة في خالت
الغ٧ىص ومً زم الؼوا ٫والاهدال ،٫ؤما باليؿبت لىٓغٍت ال٨خلت اإلاؼصوحت لـ " ٧اهُتي " والتي ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ؤن
ب٣اء واؾخمغاع ؤي ٦خلت ؤو صولت مغهىن بىحىص ٦خلت ؤو صولت ؤزغي جىاٞؿها مما ًدُذ لها الاؾخمغاع والب٣اء،
وبحماال ًم ً٨ؤن ههى ٙؤهم الخدىالث الجُىؾُاؾُت ٖلى الهُٗض الضولي في زالر جدىالث عثِؿت ( :بسىف ،م
.م.) 21 - 20 .
 ـنهاًت الحغب الباعصة ٖلى الهُٗض الاؾتراجُجي ؤصث بلى بغوػ ٖالم بال مٗالم واضحت ،و ؤٞض ى بلى مغاحٗت
الٗضًض مً اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بالحضوص هدُجت إلٞغاػاث ما بٗض الحغب الٗاإلاُت الثاهُت (هٓام ٞغؾاي )؛
ْ هىع الٗىإلات ٖلى الهُٗض الا٢خهاصي ؤصث بلى ؾغٖت جض ٤ٞخغ٦ت عئوؽ ألامىا ٫وألاشخام ووؾاثل
ؤلاهخاج ما ؤؾهم في بغوػ اججاه ٢ىي في الٗال٢اث الضولُت ًخجاوػ الضولت ال٣ىمُت (هٓام واؾذ ٞالُا )؛
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 ػوا ٫الكُىُٖت ٖلى الهُٗض ؤلاًضًىلىجي ،ؤصي بلى ازخال ٝالغئي والىٓغٍاث في جدضًض مهضع وَبُٗت
وهىُٖت الٗضو الجضًض ،بٗضما ٧ان الهغإ قغٚ ١غب ؤنبذ الهغإ و الٗضو ٚحر مٗلىم ػماها و م٩اها وٚحر
مٗلىم الاججاه ( هٓام ًالُا )؛
٧ان الخُغ الكُىعي بمثابت البىنلت التي جىحه الٗالم الٛغبي وجًبِ ؾلى٦ه وبؾتراجُجُخه في
الخٗامل م٘ مسخل ٠ألازُاع) .خمؼاوي  ،2011م .(71.ل ً٨م٘ ػوا ٫هظا الخُغ وبغوػ الٗضًض مً التهضًضاث
ألامىُت الٗابغة للحضوص الىَىُت للضو ،٫ؤنبدذ هظه التهضًضاث ٖلى ٖال٢ت مباقغة بالٟغص ٖلى ٚغاع ألامغاى
وألاوبئت ،الخلىر ،اإلاسضعاث ،الجغٍمت اإلاىٓمت ،الهجغة ٚحر الكغُٖت ،جبٌُِ ألامىا ،٫ؤلاعهاب ،الجزاٖاث
الضازلُت والحغوب الالجمازلُت وٚحرها ،وهى ما ؤصي بالضو ٫والح٩ىماث بلى جبني ؾُاؾاث ؤمىُت مكتر٦ت إلاداعبت
ومجابهت مثل ه٨ظا تهضًضاث ،وهى ما ؤؾٟغ ًٖ بغوػ الٗضًض مً اإلا٣اعباث واإلاٟاهُم الجضًضة ٖلى اإلاؿخىي
الضولي ،جماقُا م٘ اإلاخٛحراث و الؿُا٢اث الضولُت الجضًضة ،التي ٞغيذ واٗ٢ا صولُا حضًضا ًخُلب مُ٩اهحزماث
واؾتراجُجُاث حضًضة٢) .غٍب  ،2011م.( 64 .
ولٗل ؤهم ؾمت َبٗذ الٗال٢اث الضولُت بٗض نهاًت الحغب الباعصة ،هى جدى ٫الهغإ بلى صازل
خضوص الضولت ال٣ىمُت ،ولم ٌٗض نغاٖا بحن الضو٦ ٫ما ٧ان ٖلُه الحا ٫في الؿاب( ،٤مىهغ  ،2011م.)72 .
وؤصي طل ٪بلى بغوػ مٓاهغ الخهىنُت وجىامي الحغ٧اث الٗغُ٢ت بهىعة ٖىُٟت ،مما ؤصي بلى اهضالٕ في الٛالب
نغاٖاث صمىٍت ٢اؾُت ،والتي قملذ الٗضًض مً صو ٫الٗالم ،و٢ض احؿمذ هظه الهغاٖاث بالخُٗ٣ض والدكاب٪
وػٍاصة مؿخىٍاث الخُىعة ما ػاص مً جضاُٖاتها ومًاٖٟتها ،وق٩ل ٖبئا ٦بحرا ٖلى ٖاج ٤اإلاىٓماث الضولُت ٖلى
ٚغاع ألامم اإلاخدضة(.زىلي ،2011م.)136.
ول٣ض ؤقاعث ؤلاخهاثُاث بلى ؤهه ومىظ ٖام  1990بلى ٚاًت ٞ ،2002ةن الٗالم ٢ض قهض ؾبٗت
وزمؿحن نغاٖا صازل  45صولت في مسخل ٠ؤعحاء الٗالم ،وفي دليل الخىمُت البكغٍت لٗام ٞ ،2000ان هىا16 ٥
صولت منها حٗاوي مً نغاٖاث وخغوب وهؼاٖاث صازلُت( .مىهغ ،م.)72 .
بن هظه اإلاُُٗاث واإلاخٛحراث التي قهضها الٗالم في ٞترة ما بٗض الحغب الباعصة ،ؤصث بلى جؼاًض صوع
اإلاىٓماث الضولُت الح٩ىمُت ؤو ٚحر الح٩ىمُت ٖلى هدى ٦بحر  ،بياٞت بلى جؼاًض الٟىاٖل ما ٞى ١صوالجُت في نىعة
الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث ،وما جدذ صوالجُت ٖلى ٚغاع ٗٞالُاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،وبغوػ مٓاهغ الخهىنُت
التي ججلذ في ألا٢لُاث والجماٖاث الازيُت ،والتي ؤنبدذ جىاصي باإلاؼٍض مً الح٣ى ١واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ؤو
الاؾخ٣ال ،٫وهى ما وي٘ الضو ٫ؤمام جدضًاث ٦بري ،وٍم ً٨ؤن وؿخض ٫في هظا الكإن باإلا٣ىلت الكهحرة لٗالم
الاحخمإ ألامغٍ٩ي "صاهُل بل" "ٖ "Danial Bellلى ؤن" :الضولت ؤنبدذ ؤنٛغ مً ؤن جخٗامل م٘ اإلاك٨الث
ال٨بري ،وؤ٦بر مً ؤن جخٗامل بٟٗالُت م٘ اإلاك٨الث الهٛغي"( .مىهغ  ،م.)70 .
 .2أحذاث  11سبتمبر  2001والتحول الاستراثيجي في العالكات الذولية:
حٗخبر ؤخضار 11ؾبخمبر  2001مً ؤهم ألاخضار ٖلى الؿاخت الضولُت ،والتي جم اؾخٛاللها مً
َغ ٝالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،إللهاْ ١اهغة ؤلاعهاب ب٩ل جُاع ؤو خغ٦ت طاث َاب٘ صًني بؾالمي ،وهى ما ؤٖاص
عؾم الُٗ٣ضة ألامىُت ألامغٍُ٨ت ،و٣ٞا ما ؾمي بالحغب ٖلى ؤلاعهاب باؾخسضام الحغب الى٢اثُت والاؾدباُ٢ت ٖلى
٧ل مً الٗغا ١وؤٛٞاوؿخان ،وهى ما ؤٖاص ج٨غَـ ال٣ىة ٦مخٛحر عثِـ في الٗال٢اث الضولُت في نىعة جىحي بإمغ٦ت
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الٗالم ؤو حٗل الٗالم واخضا ٖاإلاا ؤمغٍُ٨ا بامخُاػ ،وما م٣ىلت حىعج بىف الابً":مً لِـ مٗىا ٞهى يضها ".
" ( ." Whoever is not with us is against usعيىان  ،2011م.م .( 7 - 4 .زحر صلُل ٖلى طل.٪
للذ ٞغى اإلادآٞىن الجضص في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،بؾتراجُجُت حضًضة ،والتي جمدىعث
خى ٫م٩اٞدت ؤلاعهاب ،وبصاعة خملت صولُت يضه ٦هض ٝعثِـ جضوع خىله ٧اٞت الؿُاؾاث واإلاداوع ألازغي،
وج٣ىم هظه ؤلاؾتراجُجُت ألامىُت ٖلى اؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨غٍت ،وطل ٪بة٢امت مىٓىمت صٞاُٖت جمخض بلى
مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ،م٘ جىؾُ٘ نالخُاث ؤحهؼة اإلاسابغاث والُ٣اصة الٗؿ٨غٍت الىؾُى* ،للُ٣ام بٗملُاث
ؾغٍت وٖؿ٨غٍت وطل ٪بالدكاوع م٘ الضو ٫الىاٗ٢ت في ؤلا٢لُم( .عيىان ،م.م. ( 7- 4 .
وفي هظا الهضص ًا٦ض اإلا٨ٟغ بغهان ٚلُىن ؤن ؤخضار 11ؾبخمبر ٢ ،2001ض مىدذ الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت ٞغنت اؾخثىاثُت الؾخ٨ما ٫اإلاؿاع الظي بضؤجه في خغب الخلُج لؿىت ( .1991خؿحن  ،2013م.)194 .
وججؿض بظل ٪هٓامها الٗالمي ال٣اثم ٖلى ٨ٞغة ألاخاصًت الُ٣بُت والهُمىت ألامغٍُ٨ت ٖلى الٗالم ،ول٣ض ؤٞغػ
الىا ٘٢الجضًض مالمذ ؾُاؾت حضًضة ٢اثمت ٖلى اإلاباصت الخالُت( :خؿحن ،م.)194 .




ألاولىٍت في جد ٤ُ٣اإلاهلحت ألامغٍُ٨ت وال٣اثم ٖلى الاهٟغاصًت والاؾخٗالثُت؛
جبني ٨ٞغة الخضزل وؤلاحباعٍت في الؿُاؾت الخاعحُت ألامغٍُ٨ت وال٣اثمت باألؾاؽ ٖلى ال٣ىة؛
اٖخماص مىهج ٖضم الخٗهب في اجساط اإلاىا ٠٢ؾىاء ٧ان طل ٪م٘ الحلٟاء ؤو م٘ الضو ٫ألازغي؛

ول٣ض جمذ نُاٚت ما باث ٌٗغ ٝب :مكغوٕ ال٣غن ألامغٍ٩ي الجضًض ،وال٣اثم ٖلى جبني الخُاع
الٗؿ٨غي يض ٧ل الضو ٫التي ٧اهذ حٗخبرها حك٩ل زُغا ٖلى ؤمنها ال٣ىمي ،وجهى ٠يمً مدىع الكغ باإلاٟهىم
ألامغٍ٩ي ،م٘ حؿىٍ ٤زُاباث صازل اإلاجخم٘ ألامغٍ٩ي والخاعج مً ؤحل ٦ؿب الخإًُض الضازلي والضٖم الخاعجي.
(خؿحن ،م.)194 .
بن هظا اإلاؿعى الظي اجبٗخه الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،حاء لُس ٠ٟمً خضة ألاػماث الضازلُت التي
٧اهذ حٗاوي منها الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،وبالخالي الٗمل ٖلى جد ٤ُ٣الخماؾ ٪الضازلي وحٗؼٍؼ الجبهت
الضازلُت هظا مً حهت ،ومً حهت ؤزغي بًجاص مهاصع للُا٢ت ومىاعص حضًضة في الخاعج لخٗؼٍؼ الا٢خهاص
ألامغٍ٩ي ،وحٗل ؤمغٍ٩ا جدبىؤ م٩اهت ٖاإلاُت وحؿىص الٗالم ،وهى ما جثبخه وزُ٣ت ألامً ألامغٍ٩ي ،والتي حٗخمض ٖلى
م٣اعباث واؾتراجُجُاث ؤمىُت حضًضة جخماش ى م٘ اإلاُُٗاث الجضًضة ،وحؿخجُب للُٗ٣ضة ألامىُت ألامغٍُ٨ت.
ب ن اٖخماص الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٖلى ؤلاؾتراجُجُت ألامىُت الجضًضة بٗض ؤخضار 11ؾبخمبر  2011ؾٗذ مً
زالله بلى( :خؿحن ،م.م.م.)221 – 220 - 219 .
 الخضزل الٗؿ٨غي في ٧اٞت اإلاك٨الث التي جٓهغ في ؤي مىُ٣ت في الٗالم؛
 بٖاصة الخمى ٘٢في الٗالم وج٨غَـ هُمىتها ووحىصها في ٧اٞت اإلاىاَ ٤طاث ألاهمُت الحُىٍت و الجُى
اؾتراجُجُه ،وطلٖ ٪بر ٖ٣ض جدالٟاث ٖؿ٨غٍت واؾتراجُجُه م٘ مسخل ٠الضو ٫اإلادىعٍت وطاث اإلاى٘٢
الاؾتراجُجي الهام؛
 حٗل مىٓمت ألامم اإلاخدضة ٦مىٓمت ٖاإلاُت في زضمتها وحسخحرها واجساطها ُٛ٦اء مً ؤحل جد٤ُ٣
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت إلاهالحها ختى وبن جخُلب ألامغ تهمِل ألامم اإلاخدضة؛
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الؿُُغة ٖلى مىاب٘ الى ِٟفي الٗالم بما ًخماش ى م٘ ؤلاؾتراجُجُت ألامىُت الجضًضة للىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨تـ
الؿُُغة ٖلى الىٓام الا٢خهاصي الٗالمي ٖبر حٗل الكغ٧اث الا٢خهاصًت ألامغٍُ٨ت هي اإلاؿُُغ ٖلى
الىٓام الا٢خهاصي الٗالمي.

بن انهُاع الاجداص الؿىُٞتي ،وٞكل ؾُاؾت البروؾترً٩ا التي حاء بها الغثِـ الؿىُٞتي ألاؾبٚ ٤غبا
حكى ،ٝوالتي ؤصث بلى ٣ٞضان الاجداص الؿىُٞتي للٗضًض مً خلٟاثه في الٗالم ،بل حٗلخه ًنهاع وٍى٣ؿم بلى حؿ٘
صو ،٫مما ؤ٣ٞضه م٩اهخه الٗاإلاُت و٢ىجه الٗؿ٨غٍت والا٢خهاصًت لهالح الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،التي وحضث
هٟؿها ٣٦ىة ٖاإلاُت ٦بري جضًغ الٗالم وج٣ىصه ،خؿب عئٍتها وبؾتراجُجُتها في ْل ُٚاب ٢ىة ؤو صولت ؤزغي
جىاٞؿها ؤو جٖ ٠٣اث٣ا في َغٍ٣ها.
ولٗل ما ؾاٖض ٖلى بغوػ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت و عٍاصتها للٗالم ،هى بغوػ الٗىإلات ٓ٦اهغة ٖبر
٢ىمُت ما ؤصي بلى جدغٍغ الخجاعة الٗاإلاُت ،وجبني هٓام ا٢خهاص الؿى ،١وٞخذ ألاؾىا ١الٗاإلاُت ،وبلٛاء ٧اٞت
ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بالضٖم ،مما ؾاهم في بغوػ الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث ،والتي حٗخبر مٓهغا مً مٓاهغ الٗىإلات
الا٢خهاصًت والؿُاؾُت ،والظي ؾاهم بك٩ل ٦بحر في جد ٤ُ٣ؤلاؾتراججُت ألامغٍُ٨ت ال٣اثمت ٖلى اخخ٩اع الا٢خهاص
الٗالمي لهالحها ،وجد ٤ُ٣الثروة ولى ٖلى خؿاب آلازغًٍ( .الٟخالوي  ،2011م.)280 .
وهى ما حٗل مىٓغو الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت ًغون بإن الٟغنت ٢ض باجذ مىاجُت لغٍاصة الٗالم وجىُٟظ
ألاحىضة ألامغٍُ٨ت مؿخٛلحن بظل ٪ؤخضار  11ؾبخمبر  ،2001وطل ٪باٖخماص ؾُاؾاث واؾتراجُجُاث ٢اثمت ٖلى
مٗاًحر ،حٗخمض باألؾاؽ ٖلى ال٣ىة والخإزحر في الؿُاؾت الضولُت ،بما ًازغ ٖلى اليؿ ٤الضولي ،و ما ًم ً٨الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مً جبىء الغٍاصة في الٗالمٖ ،لى اٖخباع ؤن اإلاُُٗاث الجضًضة والؿُا ١الضولي الجضًضً ،مىذ
للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٢ضعا ٦بحرا مً الهُمىت ،وال ً٩ىن طل ٪بال ٖبر بىاء هُ٩ل هٓام صوليٌ ،ؿخجُب
لُمىخاث وجُلٗاث الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،وطل ٪بخىػَ٘ ألاصواع ٖلى ال٣ىي اإلاىالُت ؤو الحلُٟت ألمغٍ٩اٖ ،لى
خؿاب ٢ىي ؤزغي وطل ٪بدبني بؾتراجُجُت ٢اثمت ٖلى( :خؿحن ،م.م) 271 - 268 .
 اإلادىعٍت ألامغٍُ٨ت وطل ٪بىي٘ اإلاهلحت ألامغٍُ٨ت ٞى٧ ١ل اٖخباع؛
 الهُمىت اإلاُل٣ت وطلٖ ٪بر ٞغى الؿُُغة ٖلى ٧ل صو ٫الٗالم؛
 يمان اؾخمغاعٍت الهُمىت وطل ٪باؾخسضام ٧اٞت الىؾاثل الٗؿ٨غٍت ،الا٢خهاصًت ،الضبلىماؾُت ،ألامىُت
وال٣اهىهُت لبؿِ ؾُُغتها وهٟىطها ٖلى الٗالم.
وفي هظا الهضص ًغي بغٍجيؿ٩ي بإهه وم٘ بضاًت ال٣غن الٗكغًٍ ،ؾخدبىؤ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
م٩اهت ٖاإلاُت ال مثُل لها ،ؾىاء مً خُث ال٣ىة الٗؿ٨غٍت التي ؾدبل ٜمضاها ،ؤو مً خُث ال٣ىة الا٢خهاصًت
والخإزحر ؤلابضاعي الخ٨ىىلىجيٞ ،هظه اإلااهالث والٗىانغ ؾخىٞغ للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت هٟىطا ؾُاؾُا ٖاإلاُا ال
هٓحر له ،زانت في ْل ٖضم وحىص مىاٞـ لها ٖلى ألا٢ل في الى٢ذ الغاهً.
٦ما اؾخٟاصث ؤمغٍ٩ا ٦ثحرا مً بٞغاػاث ما بٗض الحغب الباعصةٖ ،لى اٖخباع ؤهه زال ٫الحغب الباعصة
ؾاصث بؾتراجُجُت ما ٌٗغ ٝبسانُت الًبِ " "Contrôleفي بصاعة ؤصواع الهُمىت والىٟىط ما بحن الاجداص
الؿىُٞتي مً حهت ،والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مً حهت زاهُت ،وهى ما ؤجاح ٞغنت ٦بحرة للىالًاث اإلاخدضة
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ألامغٍُ٨ت بٗض انهُاع الاجداص الؿىُٞتي ،مً بٖاصة حكُ٨ل الىي٘ الٗالمي ٖلى هدى ًبرػ م٩اهت وهُمىت الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٖلى حمُ٘ ألانٗضة واإلاؿخىٍاث ،و٢ض جم جدضًض اإلاهالح ؤلاؾتراجُجُت الٗلُا للىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت ٖلى اإلاضي اإلاىٓىع ٦ما ًلي) :مٗمغي  ،2008م.)48 .
 مى٘ بغوػ ٢ىة مىاٞؿت للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت؛
 جإُ٦ض الٗىإلات والؿُُغة ٖلى مهاصع الُا٢ت في الٗالم؛
 صٖم ال٣ىي ؤلا٢لُمُت اإلاخىاٚمت م٘ الؿُاؾاث ألامغٍُ٨ت.
العسكري
إلاوساوي وازدواجية املعايير
 -3دور ألامم املتحذة في إدارة ألازمات الذولية :التذخل
بن مً ؤهم آلالُاث اإلاخبٗت مً َغ ٝألامم اإلاخدضة في بصاعة ألاػماث الضولُت في ٞترة ما بٗض الحغب
الباعصة ،آلُت الخضزل الٗؿ٨غي ؤلاوؿاوي ،لظل ٪ؾىٗغج ٖلى بٌٗ الخٗاعٍ ٠التي جخٗل ٤بهظا اإلاٟهىم ٣ٞض ٖغٞه
ع،جٞ ،يؿذ ٖل ؤهه" :اليكاٍ ؤو الؿلى ٥اإلاخسظ مً َغ ٝصولت ؤو مجمىٖت صازل صولت ؤو مجمىٖت صو ٫ؤو
مىٓمت صولُت ،والظي ًخضزل ٢ؿغٍا في الكاون الضازلُت لضولت ؤزغي ،ؤهه خضر مخمحز له بضاًت ونهاًت ويهضٝ
بلى بىاء الؿلُت في الضولت اإلاؿتهضٞت ،ولِـ مً الًغوعي ؤن ً٩ىن ٢اهىهُا ؤو ٚحر ٢اهىوي ول٨ىه ًخمحز بخجاوػه
٢ىاٖض الؿلى ٥في الٗال٢اث الضولُت " ( .مىهغ  ،2012م.) 23 .
في خحن ٖغٞه بحرؾىن و عوبغث بىمان ٖلى ؤهه ":جدغ ٥حىىص هٓامُحن ؤو ٢ىاث صولُت ؤزغي ؤو
يض مُاهها ؤلا٢لُمُت،ؤو جدغٖ ٥ؿ٨غي ٖىُٗٞ ٠لي مً َغ ٝصولت ؤزغي في ؾُا ١بٌٗ الً٣اًا الؿُاؾُت ؤو
الجزاُٖت "( .مىهغ ،م.(23 .
بن الخضزل الٗؿ٨غي ؤلاوؿاوي حاء لحماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان بؿب الاهتها٧اث الجؿُمت التي
ًخٗغى لها ألاٞغاص والجماٖاث زانت في الحغوب والجزاٖاث الضازلُت،التي خضزذ في الٗضًض مً اإلاىاَ٤
وألا٢الُم  ،وهى ما ؤصي باألمم اإلاخدضة ٖبر مىازُ٣ها وؤلاٖالهاث الضولُت بلى اجساط بحغاءاث وجضابحر حضًضة إلاىا٦بت
ألاويإ اإلاؿخجضة ،والتي باجذ تهضص البكغٍت ٖلى هُا ١واؾ٘ ،وحٗغى ُ٦اهه ووحىصه بلى الؼوا ،٫وختى جًٟي
ألامم اإلاخدضة الكغُٖت ٖلى جضزالتها٣ٞ ،ض اؾدىضث ٖلى مُثا٢ها ،خُث ههذ اإلااصة ألاولى ٖلى اخترام خ٣ى١
ؤلاوؿان والالتزام بها ،خُث ًلتزم اإلاجخم٘ الضولي بدماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان.
لظا ٌٗخبر مهضع جدغ ٥ؤي ٖمل صولي وهى ما حاء ٖلى لؿان ألامحن الٗام الؿاب ٤لألمم اإلاخدضة
بُغؽ بُغؽ ٚالي في عؾالخه التي جم ج٣ضًمها في اإلالخ٣ى الضولي خى ٫ال٣اهىن ألاؾاس ي الضولي اإلاىٗ٣ض ؾىت
1995بإن":الحغب لم حٗض جٟغ ١بحن الٗؿ٨غي واإلاضوي ،وؤنها ؤنبدذ حك٩ل تهضًضا ٦بحرا ٖلى خُاة الجمُ٘ بما
ٞيها ألاَٟا ٫واليؿاء " ( .ؾٗاصي  ،2016م .) 871 .وهى ما خخم ٖلى ألامم اإلاخدضة اجساط بحغاءاث ٖبر آلُاث
حضًضة إلاجابهت الٓاهغة التي باجذ جاع ١البكغٍت ٖلى هُا ١واؾ٘.
ول ً٨ما ًالخٔ ٖلى مبضؤ الخضزل ؤلاوؿاوي ،ؤهه ؤنبذ ًىْ ٠مً َغ ٝالىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت التي ؤنبدذ جماعؾه و ٤ٞمٗاًحر اهخ٣اثُت ،بما ًسضم مهالحها بُٗضا ًٖ الكغُٖت الضولُت ،وهى ما
حٗل بُغؽ بُغؽ ٚالي ًهغح بإن الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت الجضًضة ٢اثمت ٖلى الاهٟغاصًت ،وال جخضزل بال بمٟغصها
وخؿب مهلحتها وهي الؿمت التي ؤنبدذ جُب٘ الؿلى ٥الخاعجي للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في حٗاملها م٘
ألامم اإلاخدضة ؤو م٘ الضو ٫ألازغي ،بدُث ؤنبدذ جماعؽ الهُمىت بُٗضا ًٖ ال٣اهىن الضولي الٗام ،ؤو ما
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"التذخل العسكري إلاوساوي كآلية إلدارة ألامم املتحذة لألزمات الذولية" خؿان ؤوالص يُا ٝو وصاص ٚؼالوي
ج٣خًُه الكغُٖت الضولُت ،وبظل ٪ؤنبذ مجلـ ألامً ؤصاة في ًض الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وٚلبذ ٖلُه
زانُت الاػصواحُت ،خُث ؤهه ًخضزل في هؼاٖاث وال ًخضزل في هؼاٖاث ؤزغي ،هظا الؿلى ٥ألامغٍ٩ي ؤصي بلى
بيٗا ٝصوع ألامم اإلاخدضة بلى صعحت ٦بحرة ،وبسانت مجلـ ألامً خُث ؤنبذ ؤصاة مً ؤصواث الؿُاؾت
الخاعحُت ألامغٍُ٨ت( .ؾٗاصي ،م.م.)206 - 202 .
ؤنبذ الخضزل الٗؿ٨غي ؤلاوؿاوي ًىْ ٠الٖخباعاث ؾُاؾُت وا٢خهاصًت ٖلى خؿاب الاٖخباعاث
ؤلاوؿاهُت ،وٍىْ ٠خؿب مهلحت الضو ٫ال٨بري وخؿب ٖال٢اث ال٣ىة واإلاهلحت ،وفي هظا الهضص وحه ٧ىفي
ٖىان ؾاا ٫الى الجمُٗت الٗامت ؾىت  ،1999زم ؤٖاص َغخه ؾىت  2000للمجخم٘ الضولي بسهىم الخىنل
النهاجي بلى جىا ٤ٞحضًض خى ٫مؿإلت الخضزل الٗؿ٨غي ؤلاوؿاوي،بدُث ج٩ىن هىا ٥مٗاًحر ويىابِ مدضصة
ًخدضص مً زاللها الخضزل ؤلاوؿاوي مً ٖضمه  ،و٢ض حاء الؿاا٦ ٫ما ًلي ..." :اطا ٧ان الخضزل الٗؿ٨غي
ؤلاوؿاوي ًمثل خ٣ا اٖخضاء ٚحر م٣بىٖ ٫لى الؿُاصة ٗٞلى ؤي هدى ًيبغي ٖلُىا ؤن وؿخجُب لحاالث قبيهت
بغواهضا ؤو ؾبر ًىدكا لالهتها٧اث الجؿُمت لح٣ى ١ؤلاوؿان التي جازغ في ٧ل مبضؤ مً مباصت بوؿاهُدىا اإلاكتر٦ت "
 (.مىهغ ،م. ) 59 .
وفي هظا الهضص ؤٖلىذ الح٩ىمت ال٨ىضًت م٘ مجمىٖت مً اإلااؾؿاث ال٨بحرة في الجمُٗت الٗامت
لألمم اإلاخدضة في ؾبخمبر ؾىت  2000بوكاء اللجىت الضولُت اإلاٗىُت بالخضزل وؾُاصة الضو ،٫والتي جخٗل٤
بمؿاولُت الحماًت ،والتي جخمدىع خى٨ٞ ٫غة ؤؾاؾُت ماصاها ؤن الضو ٫طاث الؿُاصة لها مؿاولُت خماًت
مىاَىيها مً ال٩ىاعر ومً ال٣خل الجماعي والاٚخهاب الجماعي ومً اإلاجاٖت ،وفي خالت ما اطا ٧اهذ هظه الضو٫
ٚحر ٢اصعة ؤو ٚحر عاٚبت في خماًت مىاَىيها ج ٘٣هىا اإلاؿاولُت ٖلى اإلاجخم٘ الضولي ( .مىهغ ،م.)60 .
ماعؾذ ألامم اإلاخدضة ٖبر مجلـ ألامً الاهخ٣اثُت في جىُٟظ ال٣غاعاث ألاممُت وفي هظا الهضص
هىعص بٌٗ ألامثلت) :الٟخالوي ،2011م .م. (250 -249.
أ -حماية سيادة العراق :وعص في ال٣غاعًٍ  686و  687ؾىت ًُ٣ً 1991ان بدماًت ؾُاصة الٗغا ١بال ؤن مجلـ
ألامً لم ًىٟظ ال٣ٟغاث الىاعصة ُٞما ًسو اإلاؿاؽ بؿُاصة الٗغا ،١و٢ض ٢امذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
بًغب الٗغاٖ ١ضة مغاث زم اخخالله ؾىت .2003
ب -اللضية اللبىاهية :ؤ٦ض ال٣غاع ع٢م  2007/1759الهاصع ًٖ مجلـ ألامً باخترام ؾُاصة لبىان ٖلى ازغ
الخٟجحراث التي وٗ٢ذ في لبىان ،و٢ض ؤ ٦ض ال٣غاع ٖلى ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للبىان ،ل ً٨و ٘٢هىا٥
جضزال مً َغ٧ ٝل مً الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت والٟغوؿُت في قاون لبىان الضازلُت.
ج -كضية هايتيٖ :لى ازغ الاه٣الب الٗؿ٨غي يض ؤحان ؤعقُض ،وبالغٚم مً نضوع ٖضة ٢غاعاث مً مجلـ
ألامً والتي جىو ٖلى اخترام ؾُاصة هاًتي وٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت ،ل ً٨الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
جضزلذ وؤٖاصث حان ؤعقُض بلى مىهبه.
د -كضية استلالل ثيمور الشركية :بالغٚم مً بنضاع مجلـ ألامً الٗضًض مً ال٣غاعاث بكإن جُمىع الكغُ٢ت
وٖضم الخضزل في قاونها الضازلُت ،و٢ض ٧اهذ جُمىع الكغُ٢ت جابٗت الهضوهِؿُا ،و٢ض و ٘٢اؾخٟخاء بكإن
اهٟهالها ًٖ ؤهض ووؿُا ،وبٗض ُ٢ام مجمىٖاث بالخمغص في جُمىع الكغُ٢ت جضزلذ الٗضًض مً الضو ٫في قاونها
الضازلُت.
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"التذخل العسكري إلاوساوي كآلية إلدارة ألامم املتحذة لألزمات الذولية" خؿان ؤوالص يُا ٝو وصاص ٚؼالوي
هـ -كضية الصومال :في ؾىت  1992بٗض الاه٣الب الظي خضر يض الغثِـ ػٍاص بغي ؤنضع مجلـ ألامً ال٣غاع
ع٢م  1425وال٣اض ي بٗضم الخضزل في الكاون الضازلُت للهىما ٫وخماًت ؾُاصجه ؤلا٢لُمُت الا ؤن الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٢امذ باخخال ٫الٗغا ١بال ؤنها ٞكلذ في طل.٪
ولٗل الحغب ٖلى الٗغا ١حٗخبر مثاال خُا ٖلى الاػصواحُت في اإلاٗاًحر وؾُاؾت الُ٨ل بمُ٨الحن التي جخمحز
بها الؿُاؾت الخاعحُت ألامغٍُ٨ت ،خُث ؤبان اخخال ٫الٗغا ١ؾىت  2003مً َغ ٝالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
ٖلى بغوػ ؾُاؾت صولُت حضًضة بُ٣اصة الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٢اثمت باألؾاؽ ٖلى اإلاهلحت وبٖاصة جىػَ٘
اإلاهالح ومىاَ ٤الىٟىط في الٗالم ٖلى هدى ًد ٤٣الضوع الغٍاصي للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.
(عقُض،2015م.)14.
خاثمة:
ٞغيذ مغخلت ما بٗض الحغب الباعصة ٖلى ألامم اإلاخدضة مً جبني اؾتراجُجُاث وآلُاث وم٣اعباث
حضًضة ،جخماش ى م٘ الخدىالث الجضًضة في الٗالم ،مما خظا باألمم اإلاخدضة بلى حُٛحر آلُاتها و٣ٞا لهظا اإلاُٗى،
ل ً٨م٘ طل٣ٞ ٪ض واحهذ الٗضًض مً الاهخ٣اصاث ،حغاء ٖضم ٞغى ؾلُتها ٖلى الجمُ٘ ،ؤو ٖضم ٟ٦اءتها
وٗٞالُتها في ٦ثحر مً ألاخُان في ؤصاء صوعها اإلاىىٍ بها في بَاع جد ٤ُ٣مباصئها وؤهضاٞها ،وبما ًد ٤٣ؤما٫
وَمىخاث اإلاجخم٘ الضولي ،بُٗضا ًٖ الخىُْ ٠الؿُاس ي ،ؤو الًٛىَاث التي جماعؽ ٖليها مً َغ ٝال٣ىي
ال٨بري في الٗالمٖ ،لى ٚغاع الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.
ل٣ض ق٩لذ ؤخضار  11ؾبخمبر  ،2001جدىال اؾتراجُجُا هاما وخاؾما في الٗال٢اث الضولُت ،وجم
اؾخٛالله وجىُْٟه مً َغ ٝالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،بٛغى عؾم مٗالم ؾُاؾت صولُت بمٗاًحر ؤمغٍُ٨ت،
وو٣ٞا للغئٍت وؤلاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت ،وبما ًد ٤٣عٍاصتها وجٟى٢ها وُ٢اصتها للٗالم ،وهي مُُٗاث ومخٛحراث ٢ض
ؤزغث ٦ثحرا ٖلى ؤصاء وؤصواع ووْاث ٠ألامم اإلاخدضة في بصاعتها إلاسخل ٠ألاػماث الضولُت.
بن الخضزل الٗؿ٨غي ؤلاوؿاوي ٦ألُت في بصاعة ألاػماث الضولُتً ،دىا ٌ٢م٘ مبضؤ ٖضم الخضزل في
الكاون الضازلُت للضوٖ ٫لى اٖخباع ؤهه ًمـ بالؿُاصة الىَىُت للضو ،٫ؤيخى مدل حؿائ٦ ٫بحر ،زانت ؤهه
ًٟخ٣ض بلى مٗاًحر مدضصة ،وٍسً٘ للخىُْ ٠الؿُاس ي زانت مً َغ ٝال٣ىي ال٨بري في الٗالم ،وٖلى عؤؾها
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.
الهوامش:
*الُ٣اصة الٗؿ٨غٍت الىؾُى "uscentcom " :جم بوكائها في  01ؤ٦خىبغ  1979بٗض ُ٢ام الثىعة ؤلاًغاهُت ،وبٗض
بٖالن اإلا٣اومت ألاٛٞاهُت يض ؤلاجداص الؿىُٞتي ،وحؿخسضم ٣٦ىاث للخضزل الؿغَ٘ زم جدىلذ بلى ٢ىاث حهىٍت
ٖام ٧ ، 1983ان لها صوعا ٦بحرا في خماًت الُغ ١البدغٍت زال ٫الحغب الٗغاُ٢ت ـ ؤلاًغاهُت ،وَغص ال٣ىاث
الٗغاُ٢ت مً ال٩ىٍذ ٖام  ،1991وخغبها يض ٢ىاث َالبان بإٛٞاوؿخان ٖام  ،2001وخغب الٗغاٖ ١ام .2003
وزال ٫الدؿُٗىاث ٧اهذ حٗضاص ٢ىاتها مابحن 17ـ 25ؤل ٠حىضي ؤمغٍ٩ي مضٖمت ب 30ؾُٟىت خغبُت وَ 175اثغة
خغبُت ،وبدؿب مُُٗاث ٞ 2007ةن مىاَ ٤هٟىطها ٧ل مً  :الكغ ١ألاوؾِ و قغ ١بٞغٍُ٣ا ماٖضا مهغ
وآؾُا الىؾُى ،وجمخل٢ ٪ىاٖض ٖؿ٨غٍت في ٧ل مً :ال٩ىٍذ ،البدغًٍُ٢ ،غ ،ؤلاماعاثٖ ،مان ،با٦ؿخان،
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"التذخل العسكري إلاوساوي كآلية إلدارة ألامم املتحذة لألزمات الذولية" خؿان ؤوالص يُا ٝو وصاص ٚؼالوي
حُبىحي وآؾُا الىؾُى ،ؤما م٣غ الُ٣اصة ُٞىحض ب "ٞلىعٍضا" بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت٦ ،ما جمل ٪م٣غ ُ٢اصة
مخ٣ضم ب٣اٖضة "الٗضًض"بُ٣غ مىظ  ،2003وبخٗضاص ٢ىامه  10آالٖ ٝؿ٨غي٦ ،ما جىحض الٗضًض مً الُ٣اصاث
ألامغٍُ٨ت مىػٖت ٖبر ؤهداء الٗالم.
ًٖ :بىػٍض،ؤ ( .)2014قغ٧اء ؤم مخىاٞؿىن؟ ؾُاؾاث الهغإ والخ٩امل في الٗال٢اث ألامغٍُ٨ت–ألاوعبُت اججاه
مىُ٣ت ٚغب اإلاخىؾِ (الى ِٟوؤلاعهاب همىطحا) .الجؼاثغ :صاع ٢غَبت لليكغ والخىػَ٘.
كائمة املراجع:
 -1بسىف ،م ( .)2006خىى اإلاخىؾِ بٗض نهاًت الحغب الباعصة ،صعاؾت في الغهاهاث والاهضا .ٝالجؼاثغ :صاع
الٟجغ لليكغ والخىػَ٘.
 -2جباوي،و ( .)2014ألامً اإلاخىؾُي في اؾتراجُجُت الحل ٠ألاَلس ي :صعاؾت خالت ْاهغة الاعهاب .جحزي وػو :عؾالت
ماحؿخحر ،حامٗت مىلىص مٗمغي.
 -3خؿحن ،ح .)2013( ٕ.ؾُاؾت الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ومؿخ٣بل الىٓام الضوليٖ .مان :صاع اإلا٨خبت الٗاإلاُت.
 -4خمؼاوي ،ج ( .)2011الخهىع ألامني ألاوعبي هدى ؤبيُت ؤمىُت قاملت وهىٍت بؾتراجُجُت في اإلاخىؾِ .باجىت:
عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت الحاج لخًغ.
 -5زىلي،م .)2011( ٝ.ألامم اإلاخدضة والخضزل الضولي ؤلاوؿاوي  .ال٣اهغة :صاع الٗغبي لليكغ والخىػَ٘.
 -6عقُض،ن .ن ( .)2015ألامم اإلاخدضة بحن الخُٟٗل والخُُٗل .ؤلاؾ٨ىضعٍت :صاع ال٨ٟغ الجامعي.
 -7عيىان .ٕ،ب.)2011( ٕ. ٕ.الؿُاؾت الخاعحُت ألامغٍُ٨ت في ال٣غن  .21ال٣اهغة :صاع النهًت الٗغبُت.
 -8ؾٗاصي،م ( .)2016الخضزل الاوؿاوي في ْل الىٓام الضولي الجضًض .مهغ :صاع الجامٗت الجضًضة.
٢ -9غٍب ،ب ( .)2011الؿُاؾت ألامىُت لالجداص ألاوعبي مً مىٓىع ؤُ٢ابه :الخدضًاث والغهاهاث .باجىت :عؾالت
ماحؿخحر ،حامٗت الحاج لخًغ
 -10الٟخالوي،ؽ.ح ( .)2011الامم اإلاخدضة الاهجاػاث والازٟا٢اثٖ .مان :صاع الحامض لليكغ والخىػَ٘.
 -11مىهغ ،ج ( .)2012الخضزل الٗؿ٨غي الاوؿاوي في ٞترة ما بٗض الحغب الباعصة مً ٢ىة الخدال ٠الى ٞجغ
ألاوصٌؿا .الضوخت :الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغًٍ.
 -12مىهغ ،ج ( .)2011الخضزل الٗؿ٨غي ؤلاوؿاوي في ْل ألاخاصًت الُ٣بُتـ صعاؾت في اإلاٟهىم والٓاهغةـ باجىت
ؤَغوخت ص٦خىعا ،حامٗت باجىت.
 -13مٗمغي،ر ( .)2008الخىٓحر في الضعاؾاث ألامىُت لٟترة ما بٗض الحغب الباعصة صعاؾت في الخُاب ألامني ألامغٍ٩ي
بٗض 11ؾبخمبر .باجىت :عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت باجىت.
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