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 معھد عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة في الجامعة األمیركیة في بیروت

 بیان صحفي 

 "واإلقلیمیة الدولیة اآلفاق: المدنیین حمایة مسؤولیة"مؤتمر 

 نظم معھد عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة في الجامعة األمیركیة في بیروت مؤتمراً بعنوان
في معھد عصام  2017/01/26واإلقلیمیة" نھار الخمیس الواقع فیھ  الدولیة اآلفاق: المدنیین حمایة "مسؤولیة

الجامعة  فيیسور بروفالو ،د. جنیفر ولش معھد الجامعة األوروبیة في بروفیسورالفارس، تحدث فیھ كل من 
د. طارق  ولیةللسیاسات العامة والشؤون الدمدیر معھد عصام فارس ، واألمیركیة في بیروت د. بشار حیدر

 .الجامعة األمیركیة في بیروت د. كورالي ھنداويفي مساعدة الستاذة ، واألمتري

، التي "الحمایة مسؤولیة"المعنیة بـ حالیةال المتحدة لألمم العام األمین ةمستشار استھلت الجلسة د. جنیفر ولش،
" وبینت تأثیراتھا على كل من لیبیا وسوریا. بالنسبة المدنیین ما یندرج ضمن إطار "مسؤولیة حمایةحددت 

" وسیلة سیاسیة ولیست عسكریة. انطلقت ولش من السیاق التاریخي المدنیین لولش، إنَّ "مسؤولیة حمایة
، كمفھوم تطور سیادة الدول، ووجھات "المدنیین "مسؤولیة حمایة أمبدلمتعلقة بـلتناقش مجموعة من المفاھیم ا

 ر حول منع استعمال القوة، وإرادة الدول السیاسیة لتطبیق ھذا المبدأ.النظ

مشیرةً إلى أنَّھ یجب النظر إلى ھذین  ،"المدنیین مبدأ "مسؤولیة حمایةالفارق بین التدخل اإلنساني و تناولتثم 
 "مسؤولیة حمایةمبدأ تطبیق بـوذكرت الصعوبات المتعلقة المفھومین على أنھما مكمالن لبعضھما البعض. 

یل مقارن للوضع تحل من بابمثال لیبیا وتطرقت إلى . التي یتوجب علیھا تطبیقھالجھات بتحدید و" المدنیین
". المدنیین فقد الكثیرون ثقتھم في اللجوء إلى "مسؤولیة حمایة ،لیبیا حالة فينھ أالراھن في سوریا، حیث 

لكن تنقصھ المعاییر الالزمة واإلجماع و" في تطور مستمر، المدنیین وأشارت إلى أنَّ مفھوم "مسؤولیة حمایة
ال  "المدنیین التدخل العسكري في تطبیق "مسؤولیة حمایةاللجوء إلى  مناسب، وأنَّ الشكل الفي الرأي لتطبیقھ ب

 یتم إال بعد استنفاذ كافة الخیارات األخرى. 

"، مبنیة على اإلخفاقات المدنیین حمایةفي "مسؤولیة فوارق  ةعن ثالثتحدث بعد ذلك د. بشار حیدر 
 حاالت التدخل وحاالت عدم التدخل، معتبراً أن الشعوب تمیل إلى تذكر إخفاقاتوالنجاحات الملحوظة في 



ً المدنیین "مسؤولیة حمایة عن نجاحاتھا، وأنَّ الوضع في لیبیا بعد عملیة الناتو بات أفضل من الوضع  " عوضا
 في سوریا.

لى إ 1991فرض منطقة حظر جوي فوق المنطقة الكردیة شمال العراق عام  أدىنھ في حین ألى إولفت 
السماح لصدام حسین  فيظر طیران فوق جنوب العراق حعدم التدخل لفرض منطقة ساھم  ،حمایة المدنیین

 بقمع الشیعة الذین یشكلون الغالبیة في تلك المنطقة.

في  "المدنیین تطبیق "مسؤولیة حمایةرت المجتمع الدولي التزام الدوافع التي أجبمن جھتھ، وحدد د. متري  
، واألسباب التي ال تسمح بمقارنة للدول المتدخلة الوطنیة المصالحمع  یةاألخالق دوافعال لیبیا حیث التقت

 ،وحلفاء النظام ،الدول المتدخلة في الصراع الوضع في سوریا بالوضع في لیبیا من ناحیة مصالح
  والتعقیدات. ،العسكریة والقدرات ،والدیموغرافیا ،والجغرافیا

المرتكبة لیس المعیار حجم الجرائم  نأھ بعد الجرائم واالنتھاكات في كل من لیبیا وسوریا، اتضح وقال إنَّ 
 ة المدنیین من عدمھ. یالتخاذ قرار بتطبیق مبدأ التدخل لحما

 وعدم إمكانیة  في لیبیا المدنیین" "مسؤولیة حمایةتطبیق السبب وراء إمكانیة نھ یجب شرح أوشدد على 
ن القوى الغربیة اعتمدت استراتیجیات وحسابات معقدة تجاه التدخل في سوریا ألى إفي سوریا، الفتا  ھاتطبیق

 وذلك على العكس مما جرى في لیبیا.

حمایة المدنیین تقع على عاتق الدول  في مسؤولیةاللرغم من أنَّ أنَّھ وعلى اد. ھنداوي ت حاججوفي النھایة، 
 كونھا غیر قائمة على وسائل عسكریة. وذكَّرتھا بشكل أساسي، فإنَّ األفراد یستطیعون أن یؤدوا دوراً فی

 فظائع من لما یجري وضع حدو الحكومات، فشل عند شخصیة جھودب القیام بأن المدنیین یمكنھم بالتالي
  .جماعیة

 

 

 


