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 قدمة:م
للقارة األفريقية نصيب كبير في عمليات حفظ السالم التي قامت بها األمم 
المتحدة خالل فترة ما بعد الحرب الباردة, بل إن إحدى دول القارة " الصومال " 

 شهدت أكبر عملية تدخل تقوم بها األمم المتحدة.
ان كوالواقع أن هذا الوضع يعود بالدرجة األولى إلى أن انتهاء الحرب الباردة 

سببا ضمن عوامل أخرى عديدة ساهمت في تأجيج وتفاقم العديد من الّصراعات 
الداخلية في الدول األفريقية, عالوة على أن تلك الصراعات األفريقية أفضت في 
بعض الحاالت إلى وقوع مذابح مروعة أو مجاعة هائلة بصورة جعلت التدخل 

اعات لم تصنف في األغلب الدولي أمرًا حتميًا, على الرغم من أن تلك الصر 
 بوصفها تهديدًا لألمن والسلم الدوليين. 

ولم يكن االهتمام الدولي المكثف الذي نالته حاالت الصراع الداخلي في أفريقيا 
عائدًا فقط إلى التصعيد الدموي الذي شهدته  عمومًا وفي الصومال خصوصًا,

تلك الصراعات. لكنه كان في نفس الوقت نتاجًا لرغبة األمم المتحدة والعديد من 
القوى الدولية الفاعلة في اختبار عدد من األفكار التي كانت قد تبلورت خالل 

                                                           
 -  قسم العلوم السياسية -كلية االقتصاد والتجارة -الجامعة األسمرية اإلسالمية 
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السلم و الفترة المبكرة التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة بشأن آليات حفظ األمن 
 الدوليين.
 مشكلة الدراسة: .1

في إطار الواقع الذي تشههههههههد  عملية تسهههههههوية الصهههههههراعات الداخلية في أفريقيا 
عمومًا وفي الصههومال خصههوصههًا, فرن الدراسههة سههتبح  اإلشههكالية التي كان لها 
دور في الظروف المحيطة بتسههههههههههوية الصهههههههههههراعات الداخلية في أفريقيا من خالل 

ذج. تتلخص مشههههكلة البح  في التسهههها ل ا تي  ما دراسههههة حالة الصههههومال كنمو 
هي طبيعة التدخل الدولي اإلنساني في الصومال؟ وزيادة في البح  يمكن طرح 

 مجموعة من التسا الت 
 ما هي أسباب التدخل الدولي اإلنساني؟ 

 ما هي طبيعة عمليات التدخل؟ 

 ما هي نتائج عمليات التدخل في الصومال؟ 

 فرضية البحث: .7

 ية البح  في اإلجابة على التسا الت للمشكلة البحثية وهي تتمثل فرض
أن التدخل الدولي اإلنساني في الصومال )أتسم( بخليط من التدخل الدولي 
واإلقليمي وتعدد األسباب لهذا التدخل من أسباب إنسانية وأسباب سياسية 

نساني إلواقتصادية لدول إقليمية ودولية لم يحقق هذا التدخل نتائج على الصعيد ا
في الصومال, فال تزال األزمة اإلنسانية مستمرة في الصومال والحروب على 
أشدها, رغم تحقيق بعض الدول وخاصة اإلقليمية بعض مصالحها في هذا 

 التدخل.
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 أهمية الدراسة: .3

تكمن أهمية الدراسة من خالل تناول قضية التدخل الدولي اإلنساني في 
خل وكذلك عرض وتحليل النتائج المترتبة على الصومال ومعرفة أسباب هذا التد

 عمليات التدخل الدولي ومعرفة األوضاع اإلنسانية السائدة بعد هذا التدخل.

 منهجية البحث: .4

سعت هذ  الدراسة لإللمام بجوانب هذا الموضوع ألهميته وذلك باالعتماد على 
أبعادها و  المنهج الوصفي والتحليلي الذي يدرس خصائص ظاهرة التدخل اإلنساني

عن طريق تجميع المعلومات بما يمكن من معرفة أسبابها والعوامل التي تتحكم 
 فيها.

كما تم االعتماد على المنهج التاريخي من خالل سرد ودراسة تطور طبيعة 
 التدخل اإلنساني.

 تقسيمات البحث: .5

 سيتم تقسيم البح  إلى ثالثة مباح   
 : المبحث األول

 الدولي في الصومال.يتناول أسباب التدخل 
 المبحث الثاني:

 عمليات األمم المتحدة في الصومال.
 المبحث الثالث:

 تقييم عمليات التدخل الدولي في الصومال.
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وصلت حالة الشعب الصومالي إثر تعقد األزمة السياسية داخلة من الفقر 
 .(1)لها  داخل أراضي الصومال وخارجها إلى حالة يرثيوالجوع والتشرد 

إال أن المشههكلة التي واجهت الصههومال هي انهيار متسههسههات الدولة وانتشههار 
المليشهههههههههيات والصهههههههههراعات القبلية  باإلضهههههههههافة إلى تدخل دولي و قليمي والتنافس 
والصهههههههراع بين القوى الصهههههههومالية المختلفة وأدى ذلك إلى ظهور ثال  سهههههههلطات 

قاليد لسههههههههههيطرة على ممحلية في أقاليم البالد الثالثة وكل إقليم له سههههههههههلطة تحكم ا
السهههلطة في هذ  األقاليم الثالثة وتالتالي أصهههبح الصهههومال مقسهههم إلى عدة أقاليم 
ودويالت بدأ الصههههههراع والتنافس بين هذ  األقاليم  وكذلك بدأ الصههههههراع القبلي بين 

 .(2)القبائل داخل اإلقليم الواحد نفسه
وقد وافق مجلس األمن استنادًا إلى الفصل السابع على التدخل العسكري 

 م(.1227( ديسمبر )224باإلجماع, وفقا للقرار رقم )
وهكذا مهد هذا القرار الدولي الصادر برجماع أعضاء مجلس األمن وتدون 
طلب من الحكومة الصومالية وألول مرة لعملية تدخل عسكري تشكل القوات 

دها الفقري وسمح لها باستخدام كل الوسائل الالزمة لتهيئة بيئة األمريكية عمو 
 آمنة لعمليات اإلغاثة اإلنسانية في الصومال في أسرع وقت ممكن.

                                                           

, يونيو 613( هيفاء أحمد يونس, المصالحة الصومالية, مجلة المستقبل العرتي, العدد 1)
 .  36, ص5002

, مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام, 1995( التقرير اإلستراتيجي العرتي, 2)
 .  129, ص1996القاهرة, 
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ولذلك بدأ الصراع المسلح بين القوات األمريكية والقوات التابعة للجنرال )عيديد( 
تخزين  عالتي رفضت نزع سالحها فبدأت القوات األمريكية التفتيش عن مواق

 األسلحة لفصائل عديدة مما أدى إلى التصادم بينهما.
باإلضهههههافة إلهههههى مههههها سهههههبق, كهههههان المتعيهههههر البهههههارز فهههههي خريطهههههة الصهههههراع 
الهههههداخلي فهههههي الصهههههومال يتمثهههههل فهههههي تنهههههامي دور الحركهههههات اإلسهههههالمية, حيههههه  
أصهههههبحت السهههههاحة السياسهههههية الصهههههومالية تشههههههد ظههههههور مهههههاال يقهههههل عهههههن ثمهههههاني 

 حركات إسالمية فاعلة.
يتميز العمل السياسي لهذ  الحركات بالحنكة وحسن التنظيم ومن أبرز و 

الحركات " االتحاد اإلسالمي الصومالي" "بزعامة الشيخ علي ورسمه" وحركة 
اإلصالح اإلسالمية "بزعامة الشيخ محمد علي إبراهيم" وتعتبر الحركات اإلسالمية 

ساس ي ال تعمل على أبمثابة التنظيمات الوحيدة غير القبلية في الصومال فه
قبلي و نما تنتشر في جميع المناطق الصومالية وتضم عناصر من جميع القبائل 

 .(1)على خالف المليشيات الحزتية القبلية
وكنتيجة لما سبقت اإلشارة إليه من األوضاع السائدة في األراضي الصومالية, 

ذا ي الصومال. هفرن العالم بدأ في االهتمام إلى األوضاع اإلنسانية السيئة ف
فضاًل عن أن هناك مجموعة من العوامل األخرى التي تجعل من الصومال محط 

 أنظار العالم وهي كا تي 
حي  يقع الصومال في منطقة القرن األفريقي الواقع  الموقع االستراتيجي  .1

في الجزء الشرقي من القارة األفريقية وهي طريق مالحي مهم جدًا يرتط بين 
                                                           

( أحمد إبراهيم محمود, األمم المتحدة وحفظ السالم في أفريقيا, تجرتة التدخل الدولي في 1)
, القاهرة, مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية 15الصومال ورواندا, مجلة سياسة "الدولية" 

 .  156م, ص 1992باألهرام, أكتوتر 
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والبحر المتوسط من خالل البحر األحمر وممرات مائية هامة  المحيط الهندي
مثل قناة السويس ومضيق باب المندب لذا تعتبر هذ  المنطقة محور اهتمام القوى 

 .(1) الدولية ومجااًل للصراع والتنافس فيما بينها.
تزايد النفوذ اإليراني في منطقة القرن األفريقي وخصهههههوصهههههًا بعد التعاون  .7

ران والسههههههههودان من خالل التوقيع على اتفاقيات للتعاون العسههههههههكري الوثيق بين إي
م وتدأ النفوذ اإليراني يظهر في المنطقة من 1221بينهما في شهههههههههههر ديسههههههههههمبر 

خالل قيام إيران لتقديم مسههاعدات عسههكرية لحركة االتحاد اإلسههالمي الصههومالي 
 .(2)وتالتالي تهديد المصالح العرتية واألمريكية

الثروات الطبيعيهههة التي تحويهههها الصههههههههههههههومهههال حيههه  ظهرت الكثير من  .3
التقهههارير والمعلومهههات التي تفيههههد عن وجود ثروة بتروليههههة كبيرة في األراضههههههههههههههي 
الصهههومالية مما زاد من ضههههعط الشههههركات الكبرى العرتية العاملة في قطاع النفط 

العمل  أعلى القوى الكبرى للتدخل في الصههههههههومال لتحقيق االسههههههههتقرار واألمن وتد
 .(3)على األراضي الصومالية

                                                           

ن ن األفريقي, تقديم صالح الدي( عاطف صقر, النزاع الصومالي والصراع الدولي في القر 1)
 .11, ص1993حافظ, القاهرة  متسسة اإلهرام للترجمة والنشر, 

 .96( المصدر نفسه, ص2)
, مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام, 1995( التقرير االستراتيجي العرتي, 3)

 .215م, ص1996القاهرة 
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الخوف من تنامي عمل الحركات اإلسالمية األصولية التي تعمل في  .4
اإلفريقي نتيجة وجود جبهات إسالمية تتمن بالكفاح المسلح وهذا  منطقة القرن 

 .(1)يتثر على المصالح العرتية واألمريكية

 ثانيًا: تدخل األمم المتحدة في الصومال:
الشعب الصومالي إثر تعقد األزمة السياسية داخلة من الفقر وصلت حالة 

 والجوع والتشرد داخل أراضي الصومال وخارجها إلى حالة يرثي لها.
وتدأت المعونات العذائية والطبية تتدفق على الصومال من المنظمات الدولية 

ائل بواإلقليمية لمواجهة انتشار الجوع والمرض بين السكان المدنيين لكن بعض الق
المسلحة كانت تستولي على هذ  المعونات اإلنسانية وتعرقل جهود اإلغاثة في 
المناطق المتضررة بالصراعات ولذلك أبرمت األمم المتحدة مع طرفي النزاع 

 522األساسيين في الصومال "علي مهدي ومحمد عديد" اتفاقا يقضي بررسال 
و الجوي وحراسة جندي مسلح إلى الصومال لضبط الوضع في ميناء مقديش

إمدادات اإلغاثة وذلك بعد معارضة شديدة من "عديد"أما خصمه " علي مهدي" 
 فقد رحب بررسال هذ  القوات ألن فيها حدًا من نفوذ عيديد.

                                                           

تجهههههها  األزمههههههة الصههههههومالية, ورقههههههة مقدمههههههة  ( نجههههههوى الفههههههوال, المواقههههههف الدوليههههههة واإلقليميههههههة1)
إلهههههههى المهههههههتتمر السهههههههنوي للدراسهههههههات اإلفريقيهههههههة للصهههههههراعات والحهههههههروب األهليهههههههة فهههههههي أفريقيههههههها, 

 .629, ص1999جامعة القاهرة  معهد البحو  والدراسات األفريقية, القاهرة, مايو 
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( حي  طالب بوقف 1227( في يناير )233فاتخذ مجلس األمن قرار  رقم )
ى مبيعات إطالق النار وحل المشكلة بالطرق السلمية كما فرض حظرًا عل

 .(1)األسلحة
بالفعل بدأت األمم المتحدة في التدخل لحل النزاع الصومالي الذي بدأ في 

من خالل  1221ديسمبر سنة  72تهديد السلم واألمن الدولي وألول مرة في 
إعالن أمين عام األمم المتحدة "خافيو بيريزدي كيوالر" مبادرة في محاولة منه 

وتعد أن وافقت األمم المتحدة على هذ  المبادرة إلحالل السالم في الصومال. 
التي طرحها األمين العام المنتهية واليته, قام برجراء مباحثات مع األمين العام 
الجديد لألمم المتحدة " بطرس غالي" وانتهت المباحثات باالتفاق على سرعة 

ع م إرسال فريق من كبار مسئولي األمم المتحدة إلى الصومال إلجراء مفاوضات
الفصائل والقوى الصومالية المتورطة في الصراع الدائر في البالد بهدف الوصول 
إلى اتفاق يوفق إطالق النار والسماح للمنظمات اإلنسانية الدولية من العمل في 
األراضي الصومالية إليصال المساعدات اإلنسانية إلى المدنيين  وتالفعل أفلحت 

ألف  352ي كانت قد قضت على حوالي األمم المتحدة في وقف المجاعة الت
( فرن هناك في المقابل إجماعا على أن 1227-1221صومالي خالل عامي )

األمم المتحدة قد أخفقت تمامًا في إيجاد تسوية سياسية للصراع وتسببت إلى حد 
ما في  تعقيد األوضاع السياسية واألمنية عبر السياسة المتخبطة التي اتبعتها 

 .(2)التدخل في الصومالفي إدارة عملية 
                                                           

مركز  ( محمههد يعقوب عبههد الرحمن, التههدخههل اإلنسههههههههههههههاني في العالقههات الههدوليههة, أبو ظبي,1)
 .  550, ص5002, 1اإلمارات للدراسات والبحو  اإلستراتيجية, ط

م, عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم, القاهرة  1992( التقرير االستراتيجي العرتي لعام 2)
 .  111, ص1992’, مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام
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وهذا ما أدى إلى استقالة ممثل األمين العام لألمم المتحدة " محمد سحنون" 
بسبب ما قال إن تقاعس األمم المتحدة والالمباالة كما أكد عدم رضا  على 
اإلجراءات واألعمال التي تقوم بها المنظمة الدولية تجا  الصومال في جميع 

 .(1)مة وتالتالي استمرت المعاناة اإلنسانية في الصومالاألعمال التي تتوالها المنظ
دعا الوضع الصومالي الذي سبقت اإلشارة إليه مجلس األمن الدولي إلى 

والذي نص في  1227" في السابع عشر من مارس 247إصدار القرار رقم " 
البند السادس منه على إرسال فريق فني إلى الصومال لمراقبة عمليات اإلغاثة 

انية وتعدها القيام برعداد تقارير عن سير العملية اإلنسانية و رسالها إلى اإلنس
 مجلس األمن الدولي.

إال أن األمور اإلنسانية في الصومال تدهورت بصورة كبيرة جدًا مما دعا 
مجلس األمن الدولي إلى إنشاء ما عرف باسم " عملية األمم المتحدة في الصومال 

, وقد نص القرار 1227أبريل  74لذي صدر في " ا251وذلك من خالل القرار 
مراقبًا من األمم المتحدة لإلشراف  52يوما ونشر  22على تحديد مدة العملية به
 . (2)على وقف إطالق النار

فمهههههههن المعههههههههروف أن تهههههههدخل األمههههههههم المتحهههههههدة فههههههههي الصهههههههراع الههههههههداخلي فههههههههي 
الصهههههومال ارتكهههههز فهههههي بدايهههههة األمهههههر علهههههى اعتبهههههارات إنسهههههانية مباشهههههرة, حيههههه  

دت حهههههدة الصهههههراع المسهههههلح بهههههين الجماعهههههات المتنافسهههههة إلهههههى نشهههههوء مجاعهههههات أ
بالعههههههههة الحههههههههدة فههههههههي العديههههههههد مههههههههن منههههههههاطق الصههههههههومال مههههههههع صههههههههعوتة وصههههههههول 
المسهههههاعدات الدوليهههههة إلهههههى المنهههههاطق المتضهههههررة بسهههههبب اشهههههتداد حهههههدة القتهههههال إال 

                                                           

سباب والمضاعفات, الخرطوم  المركز ( عثمان سيد حسن موسى, التدخالت األجنبية األ1)
 .  62, ص5003العالمي للدراسات األفريقية, 

 .  63-63( عثمان سيد حسن موسى, مصدر سبق ذكر , ص2)
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أن تطهههههورات الموقهههههف السياسهههههي واألمنهههههي فهههههي الصهههههومال أدت بصهههههفة تدريجيهههههة 
 ألهداف التي حكمت أعمال األمم المتحدة في البالد.إلى اتساع نطاق ا

ووصل األمر إلى درجة استناد قرارات مجلس األمن المتعلقة بالصومال إلى 
الفصل السابع من الميثاق الخاص بتفويض قوات حفظ السالم باستخدام القوة 

 .(1)المسلحة في تنفيذ األهداف الموضوعة لها

يًا على اإلطالق, ومن تم أصدر مجلس إال أن حجم هذ  القوة لم يكن كاف
( الذي دعا فيه إلى تشكيل قوة أكبر حجمًا لحماية أعمال 224األمن القرار رقم )
 اإلغاثة اإلنسانية.

وأشار القرار إلى القلق الشديد لدى مجلس األمن من االنتهاكات الخطيرة التي 
السلب نهب و ترتكب بحق اإلنسانية على األراضي الصومالية وكذلك عمليات ال

التي تتعرض لها قوافل المنظمات اإلنسانية التي تسعى إليصالها للمدنيين 
 الصوماليين.

وقد أعطى القرار الحق لألمين العام والدول األعضاء استخدام كافة الوسائل 
الممكنة إليجاد أوضاع أمنية تسمح لجهود اإلغاثة اإلنسانية ودعوة الدول 

رية للمشاركة في القوات األممية التي األعضاء إلى تخصيص وحدات عسك
( بدأت القوات الدولية 1227. وفي التاسع من شهر ديسمبر )(2)ستدخل الصومال

 في الدخول إلى األراضي الصومالية.

                                                           

 .  152( أحمد إبراهيم محمود, األمم المتحدة وحفظ السالم, مرجع سبق ذكر , ص1)
ة الدوليين في القارة األفريقي( جمال سالمة علي, دور األمم المتحدة في حفظ السلم واألمن 2)

, رسالة ماجستير غير منشورة, معهد البحو  والدراسات األفريقية, جامعة القاهرة, 1930منذ 
 .  131, ص1992
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وقد ارتبط الحجم الكبير نسبيًا لهذ  القوة الدولية في بادئ األمر برسناد مهام 
ائل الصومالية المتصارعة غير مسبوقة لها, اشتملت على  نزع أسلحة الفص

وحماية موظفي اإلغاثة العاملين في مختلف أنحاء الصومال وحفظ السلم واألمن 
في البالد إال أن تنفيذ القوات الدولية لمهامها أدى إلى ازياد االشتباكات بينها 
وتين الفصائل الصومالية بصورة متواصلة ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا في 

المتحدة مما دفع مجلس األمن إلى زيادة مستوى التسليح  صفوف قوات األمم
للقوات الدولية وتزويدها باألسلحة الثقيلة وفي هذا اإلطار كان من الطبيعي أن 
يتسع نطاق األهداف العسكرية للعملية إثر إصرار األمين العام لألمم المتحدة 

م ات األمعلى إسناد مهمة نزع سالح الفصائل الصومالية المتصارعة إلى قو 
( الذي صدر سنة 241المتحدة وجرى تأطير هذا اإلصرار في القرار رقم )

( وتسبب بدور  في تعقد شبكة التفاعالت الداخلية في الصومال حي  1223)
تحولت القوات الدولية في أنظار قطاعات واسعة من الشعب الصومالي إلى قوات 

 .(1)احتالل
ية كانت تلعبه األمم المتحدة والقوى الدولوتعد الخروج الدولي تراجع الدور الذي 

لحل األزمة الصومالية وتدأ االهتمام بالصومال يظهر من جانب القوى اإلقليمية 
والمنظمات اإلقليمية وكذلك بدأ االعتماد على دور األطراف الصومالية في إنهاء 

اية عمليات عاألزمة ولقد قامت منظمة الوحدة اإلفريقية ثم االتحاد األفريقي حالياً بر 
المصالحة, كما قامت بعض الدول مثل جيبوتي ومنظمة )اإليجاد( وغيرها من 

                                                           

( مسعد عبد الرحمن, تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي, 1)
 .  121-123م, ص 5001دار الكتب القانونية, القاهرة, 
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القوى التي تحاول إيجاد حل لألزمة الصومالية بالطرق السلمية  إال أنها فشلت 
 .(1)في تسوية النزاع بين الفصائل المسلحة

 ثالثًا: تقييم التدخل اإلنساني في الصومال
المتحههدة في وقف المجههاعههة التي قضهههههههههههههههت على  على الرغم من نجههاح األمم

م إال أن نجاح أو فشهههل 1227-1221ألف صهههومالي خالل عامي  352حوالي 
األمم المتحدة في إيجاد تسههوية سههياسههية للحرب األهلية الصههومالية. وعلى الرغم 
من أن التدخل الدولي قد تم دون موافقة الحكومة الصومالية  لعدم وجود حكومة 

سههسههات الدولة, يكمن في مدى تحقيقها لألهداف التي وضههعتها بسههبب انهيار مت 
األمم المتحههدة من قبههل القههائمين على هههذ  العمليههة تحههديههدًا وتههالنظر في األهههداف 
التي حددتها األمم المتحدة وهي تقديم المسههههههههههاعدات اإلنسههههههههههانية وخلق بيئة آمنة 

والتي  لسههههههههههههههالح وحماية البنى التحتية وتكوين قوى أمنية وعودة الالجئين ونزع ا
نصههههههههههههت عليها كافة القرارات الصههههههههههههادرة عن مجلس األمن الدولي, نجد أن هذ  
العملية تهدف إلى التدخل اإلنسهههاني وتقديم المسهههاعدات اإلنسهههانية للمتضهههررين, 
حي  اعتبرت األمم المتحدة أن الصراع المحتدم بين القوى الصومالية يهدد السلم 

داف التي حهددتهها األمم المتحدة لعملياتها ههذ  هي مجمهل األهه واألمن الهدوليين.
 في الصومال ضمن عدة قرارات صدرت عن مجلس األمن الدولي.

والمتتبع لوضههههههههههع الصههههههههههومال منذ انتهاء العملية وحتى يومنا هذا يالحظ أن  
تقديم المسهههههاعدات اإلنسهههههانية بالرغم من النجاحات أنها لم تسهههههتطع إنقاذ ا الف 

واألمراض واألوضهههههاع السهههههيئة لالجئين, حتى في من الصهههههوماليين من المجاعة 

                                                           

( أحمد إبراهيم محمود, التحوالت اإلستراتيجية في الصراع الصومالي, مجلة المستقبل العرتي, 1)
 .  29-21, ص ص 5003, يوليو 659العدد 
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دول الجوار وكهههذلهههك لم تنجح األمم المتحهههدة في تحقيق بهههاقي األههههداف األخرى 
 الصادرة عن مجلس األمن الدولي.

يرجع فشل األمم المتحدة في الصومال إلى أنها تدخلت في الصراع دون أن 
الواضحة ما يمكنها من يكون لديها من القواعد القانونية الصريحة أو ا ليات 

 التصدي لمثل هذا الصراع.
وعلى الرغم من تدخل القوى الدولية واإلقليمية بتفويض من مجلس األمن, ال 
تزال األهداف التي حددتها األمم المتحدة من بداية تدخلها في الصومال لم تتحقق 

 وال يزال القتال يدور على األراضي الصومالية إلى يومنا هذا.
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 الخاتمة
أصبح التدخل اإلنساني مثارًا للجدل السياسي والقانوني خصوصًا مع 
زيادة االهتمام الدولي بحقوق اإلنسان وانتشار الصراعات الداخلية التي تتفاقم فيها 
انتهاكات حقوق اإلنسان األساسية لتشمل ارتكاب جرائم دولية ضد اإلنسانية 

ل الكبرى المهيمنة انتقاص السيادة وأعمال إبادة الجنس البشري, فتحاول الدو 
الوطنية لمصلحة اإلرادة الدولية وتعمل على إيجاد السوابق التي تتحول عبر 
التكرار إلى قواعد قانونية عرفية ملزمة  بينما تحاول الدول الصعرى من حي  
هي محل التدخالت اإلنسانية  أن تتمسك بميثاق األمم المتحدة  ألنه يحد من 

 لكبرى في تحقيق أهدافها.حرية الدول ا
وهنهها تحههاول الههدول الكبرى وعلى رأسههههههههههههههههها الواليههات المتحههدة األمريكيههة 
تسههههخير األمم المتحدة لتعيير مبدأ السههههيادة ومبدأ عدم التدخل من خالل توسههههيع 
التدخل اإلنسهههههههههاني وذلك بقيام مجلس األمن بمعالجة القضهههههههههايا الدولية والداخلية 

على النظام الدولي  مادامت تركيبته وآلية عمله  وفقًا لمصهههههالح الدول المسهههههيطرة
تعكس ميزان القوى الدولي, بحي  أصهههبح باسهههتطاعة الواليات المتحدة األمريكية 
تسخير مجلس األمن الدولي لخدمة مصالحها وتحقيق أهدافها, من خالل ضبط 
تفاعالت النظام الدولي. وهذا ما حصههههههههل في الصههههههههومال وكوسههههههههوفا وغيرها من 

ي تعرضهههههههههت للتدخل الدولي اإلنسهههههههههاني عبر المنظمات الدولية وهو ما الدول الت
يفرز قواعد قانونية دولية تحمي مصههههههههالحها  ألن القانون الدولي يمثل انعكاسهههههههها 
 لتوازن القوى وتعبيرًا عن أفكار الجماعة الدولية المسيطرة ومصالحها وقيمها.

ة  فرن اليأما فيما يتعلق بأسههباب فشههل جهود المصههالحة الوطنية الصههوم
هذا الفشههههههههل كان عائدًا إلى اعتبارات عديدة منها وجود قوى اجتماعية مسههههههههتفيدة 
من اسهتمرار الصهراع وال سهيما من خالل اقتصاديات الحرب التي نشأت في ظل 
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انهيار الدولة وفي اسهههههتعالل بعض القوى اإلقليمية لبعض الفصهههههائل الصهههههومالية 
 إقليمية أخرى أخيرًا يمكن القول بأنمن أجل إفشهال الوساطة التي تقوم بها قوى 

مفهوم الرشهههههههههههادة والعقالنية يعد في نهاية المطاف مفهومًا نسهههههههههههبيًا, فما قد يكون 
 عقالنيًا من وجهة نظر طرف قد ال يكون كذلك بالنسبة لطرف آخر.
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 النتائج
 من خالل هذ  الدراسة توصلت إلى العديد من النتائج كان أهمها 

ت القانونية بشأن مبدأ عدم جواز التدخل وجود العديد من الثعرا .1
المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة بحي  تستطيع الكثير من الدول الكبرى 

 استعاللها من أجل التدخل في شتون الدول األخرى.

إن الكثير من التدخالت السهياسهية تحد  في إطار سياسي توافقي وهي  .7
 أقوى من العهود والمواثيق الدولية.

ير من دوافع التدخل تعبر عن مصلحة شخصية لدولة أو مجموعة إن كث .3
 من الدول وهذا من شأنه أن يسيء لفكرة التدخل باسم اإلنسانية.

أن ذيوع نظرية حقوق اإلنسان وتراجع مفهوم االختصاص الداخلي للدول  .4
 زاد من اللجوء الدولي إلى التدخل اإلنساني.

 التوصيات
العسكرية التي تقوم بها الدول فرادى أو جماعات أن تبقى جميع التدخالت  .1

وفقًا إلحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة حتى لو كان العرض منها 
 حماية حقوق اإلنسان.

أال يكون الخيار العسكري هو الخيار األول فهناك سياسات اقتصادية  .7
باب مل األسوسياسية بداًل من اللجوء إلى التدخل العسكري الذي يمكن أن يه

 الحقيقية لهذ  األزمات.

إن مفهوم السيادة بحاجة إلى تطوير بما يجعله تعبيراً عن سيادة الدولة وليس  .3
 سيادة الحكومة.

 يجب دعم وتفعيل دور محكمة الجنايات الدولية في قضايا التدخل اإلنساني. .4
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