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ابعاد سياسي ،حقوقي مداخله نظامي ناتو در ليبي

رضا حقيقي
چكيده :قغؼٌاهِ  0791شَراي اهٌيت ساسهاى هلل هتحذ ،هصَب  62فَريِ  ،6100تا استٌاد تِ هادُ 10
هٌشَر هلل هتحذ ٍ در ٍاكٌش تِ «ًقض فاحش حقَق تشز ٍ كشتار غيزًظاهياى ٍ هزدم تيدفاع» تَسظ
رصين حاكن تز ليثي ،هحذٍديتّايي را ػليِ ايي كشَر ٍضغ ًوَد .تا تاال گزفتي خشًَتّا ٍ
تيتَجْي تِ قغؼٌاهِ هذكَر ،قغؼٌاهِ  0791در تاريخ  09هارس  6100تِ تصَية رسيذ .قغؼٌاهِ
 0791تٌْا تا اشارُ كلي تِ فصل ّفتن هٌشَر ٍ تذٍى استٌاد تِ هادُاي اس ايي فصل ،عزح اػوال هٌغقِ
پزٍاس هوٌَع ػليِ ليثي ٍ دستَرالؼول هحافظت اس غيزًظاهياى را تِ اجزا گذاشت .اجزاي ػوليات هٌغقِ
پزٍاس هوٌَع ٍ دستَر كار هزتَط تِ حفاظت اس غيزًظاهياى ،تٌا تِ الشاهات ٍ هاّيتي كِ داشت
ًويتَاًست در چارچَب هادُ  10تَجيِ ٍ ػولياتي شَد ٍ استٌاد تِ هادُ  16كِ تًِذرت در
قغؼٌاهِّاي شَراي اهٌيت ديذُ شذُ ٍ شذيذتزيي فاس اقذام ػليِ ًقض صلح ٍ اهٌيت تييالوللي تلقي
هيشَد ،تِ داليل هختلف در قغؼٌاهِ دٍم هحلي اس اػزاب ًذاشتِ ٍ اهکاىپذيز ًويتَد .در ػيي حال،
عزح اػوال هٌغقِ پزٍاس هوٌَع ٍ تٌذ چْارم تخش هزتَط تِ «حوايت اس غيزًظاهياى» قغؼٌاهِ ،فزاتز اس
اًتظار پيش رفتِ ٍ ًاتَ را تِ ػٌَاى هتَلي اهز ،درگيز هذاخلِ ًظاهي در ايي كشَر ًوَد .تسياري اس
تحليلگزاى ،اقذاهات اخيز قذرتّاي تشرگ ػضَ ًاتَ را در چارچَب تفسيز هَسغ اس قغؼٌاهِ 0791
تؼثيز ًوَدُ ٍ اتْاهات هَجَد در قغؼٌاهِ را دستاٍيشي تزاي هذاخلِ گستزدُ در ليثي ػٌَاى ًوَدُاًذ.
ًَشتار پيش رٍ تز آًست تا ضوي تزرسي سٍاياي سياسي ،حقَقي ايي هَضَع ،اقذاهات صَرتپذيزفتِ
در ليثي در قالة «هذاخلِ تشزدٍستاًِ» ٍ رٍيِ حاصل اس آى را هَرد هغالؼِ ٍ ارسياتي قزار دّذ.
واژگان كليدي  :ليثيً ،اتَ ،قغؼٌاهِ  ،0791قغؼٌاهِ  ،0791شَراي اهٌيت ،هذاخلِ تشزدٍستاًِ.

 .0آقاي رضا حقيقي ،كارشٌاس ادارُ ًْادّاي ارٍپاييٍ ،سارت اهَر خارجِ re_haghighi@yahoo.com
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 .1مقذمٍ
تحٛالت ُٔٙم ٝذبٚضٔيب٘ ،ٝحٛظٔ ٜسيتطا٘ ٚ ٝقٕبَ آفطيمب ٕٛٞاض٘ ٜعز لسضتٞبي
غطثي اظ إٞيت ذبني ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾت .تأحيطات ٔؿتميٓ ضٚيسازٞبي ُٔٙم ٝثط
أٙيت ز ٚؾٛي آتال٘تيهٛٔ ،لٗيت غئ ٛاؾتطاتػيه ،جبشثٞٝبي التهبزي ٙٔ ٚبثٕ ا٘طغي
ايٗ حٛظ ،ٜزض وٙبض إٞيت أٙيت ضغيٓ نٟي٘ٛيؿتي ثطاي آٔطيىب  ٚثًٗي وكٛضٞبي
حٛظ ٜآتال٘تيه ؾجت قس ٜتب زؾتا٘ساظي زض تطتيجبت أٙيتي ُٔٙمٔ ٚ ٝسيطيت تحٛالت
آٖ ث ٝنٛضت ٔسإُٔ ْٚح ٘ٓط لسضتٞبي ثعضي ثبقسٛٔ .د فعايٙسٔ ٜربِفتٞب ٚ
قٛضـٞبي ٔطزٔي زض قبخ آفطيمب  ٚتمبثُ ّٔتٞبي ايٗ ُٔٙم ٝثب ضغيٓٞبي ذٛزوبٔٚ ٝ
ثًٗبً زؾت٘كب٘س ٜذٛز و ٝاظ ت٘ٛؽ ٔ ٚهط آغبظ ٌطزيسٕٞ ٚ ٜچ ٖٛثبظي زٔٚي ٛٙزيٍط
وكٛضٞبي ذبٚضٔيب٘ ٝاظ جِّٕ ٝيجي ضا زض٘ٛضزيس ،ظٔي ٝٙؾبظ ثطٚظ فجبيٕ ا٘ؿب٘ي زض ِيجي
قس ٚ ٜافعايف ؾطوٛةٞب  ٚوكتبض قٟط٘ٚساٖ ثيزفبٔ ايٗ وكٛض ،قطايٍ ضا ثطاي ٚضٚز
قٛضاي أٙيت ٔ ٚتٗبلجبً ٔساذّ ٝغطة زض ِيجي ٟٔيب ٕ٘ٛز .ضايع٘يٞبي ٌؿتطز ٜلسضتٞبي
ُٔطح اضٚپبيي  ٚآٔطيىب ثب اتحبزيٖ ٝطة  ٚاتحبزي ٝآفطيمب  ٚلُٗٙبٔٞٝبي 1973 ٚ 1970
قٛضاي أٙيتٟ٘ ،بيتبً پبي ؾبظٔبٖ پيٕبٖ آتال٘تيه قٕبِي ث ٝايٗ ٖطن ٝضا ثبظ ٕ٘ٛزٚ ٜ
ٖٕالً نح ٝٙضا ثطاي ٔجبضظّٖ ٜي ٝضغيٓ لصافي ٕٛٞاض وطز .ثٛٓٙٔ ٝض ثطضؾي زليك ايٗ
ضٚيساز ،اثتسا ٔفبز ز ٚلُٗٙبٔ ٝقٛضاي أٙيت زضذهٛل ٚيٗيت زض ِيجي ضا ٔٛضز ُٔبِٗٝ
لطاض زاز ٚ ٜؾپؽ ض٘ٚس السأبت نٛضتپصيطفت ٝتٛؾٍ ٘بتٔ ٚ ٛطاجٕ ثيٗإِّّي حمٛلي زض
ايٗ وكٛض ضا ز٘جبَ ٔيوٙيٓ .قبذمٞب  ٚاثٗبز ؾيبؾي ،حمٛلي ٔساذّٓ٘ ٝبٔي ٘بت ٛزض
ِيجي زض ثرف اضظيبثي ٔٛضز تجعي ٚ ٝتحّيُ لطاض ٔيٌيط٘س.
 .2قطعىامٍَاي  1771ي  1773شًراي امىيت درخصًص ليبي
لُٗٙبٔ 1970 ٝقٛضاي أٙيت ؾبظٔبٖ ُّٔٔ ،هٛة  26فٛضي ،2011 ٝيٕٗ
اثطاظ ٍ٘ط ا٘ي قسيس اظ ٚيٗيت ثٚ ٝجٛز آٔس ٜزض ِيجي ٔ ٚحىٕٛ٘ ْٛزٖ اٖٕبَ ذك٘ٛت ٚ
اؾتفبز ٜاظ ظٚض ّٖي ٝقٟط٘ٚساٖ  ٚاثطاظ تأؾف اظ ٘مى فبحف  ٚؾبظٔبٖيبفت ٝحمٛق ثكط ٚ
ؾطوٛة تٓبٞطات نّحآٔيع ٔربِفبٖ  ٚثب اثطاظ تأؾف اظ ٔطي غيط٘ٓبٔيبٖ  ٚثب اؾتمجبَ اظ
ٔحىْٕٛ٘ٛزٖ ايٗ السأبت تٛؾٍ اتحبزيٖ ٝطة ،اتحبزي ٝآفطيمب  ٚزثيطوُ ؾبظٔبٖ
وٙفطا٘ؽ اؾالٔي  ٚاؾتٙبز ثٔ ٝبزٙٔ 41 ٜكٛض ُّٔ ٔتحس ،يٕٗ زضذٛاؾت تٛلف فٛضي
وبضثطز ذك٘ٛت  ٚضٖبيت حمٛق ثكط  ٚحمٛق ثيٗإُِّ ثكطزٚؾتب٘ ٚ ٝتًٕيٗ أٙيت ٚ
جبٖ ٔ ٚبَ اتجبٔ ذبضجي  ٚتؿٟيُ ٖعيٕت افطازي و ٝلهس تطن آٖ وكٛض ضا زاض٘س
السأبتي قبُٔ :اضجبٔ ٚيٗيت ِيجي ث ٝزيٛاٖ ثيٗإِّّي ويفطي ،تحطيٓ تؿّيحبتي ايٗ

ابعاد سياسي ،حقوقي مداخله نظامي ناتو در ليبي  111

وكٛضٖٕٛٙٔ ،يت ؾفط ٔمبٔبت ِيجي  ٚثؿتٍبٖ ٘ ٚعزيىبٖ ضٞجط ايٗ وكٛض ضا ثٔ ٝطحّٝ
اجطا زض آٚضز .ثب تسا ْٚزضٌيطيٞب ٔيبٖ ٘ٓبٔيبٖ ٔ ٚربِفبٖ  ٚثحطا٘يتط قسٖ اٚيبٔ ٚ
وكتبض غيط٘ٓبٔيبٖ ،قٛضاي أٙيت ٘ٛظز ٜضٚظ ثٗس ٔجسزاً تكىيُ جّؿ ٝزاز ٚ ٜثب  10ضأي
ٔٛافك اًٖب  ٚآضاي ٕٔت ٕٙوكٛضٞبي ضٚؾي ،ٝچيٗ ،ثطظيُ ،إِٓبٖ ٙٞ ٚس لُٗٙبٔ1973 ٝ
ضا ث ٝتهٛيت ضؾب٘س (ؾبظٔبٖ ُّٔ .)2011 :زض ايٗ لُٗٙبٔٔ ٝجسزاً يٕٗ اثطاظ تأؾف اظ
ٖسْ اجطاي ٔفبز لُٗٙبٔ 1970 ٝتٛؾٍ ٔمبٔبت ِيجي  ٚثب تىطاض ٔجسز ٍ٘طا٘يٞبي
ُٔطٚح ٝزض لُٗٙبٔ ٚ 1970 ٝثب اؾتٙبز ث ٝتهٕيٓ  ٚزضذٛاؾت ٔٛضخ ٔ 12بضؼ 2011
قٛضاي اتحبزيٖ ٝطة ٔجٙيثط اجطاي ُٔٙم ٝپطٚاظ ٕٔ ٔٛٙثط فطاظ آؾٕبٖ ِيجي ،يٕٗ
ا٘ٗىبؼ ٚيٗيت ايٗ وكٛض ث ٝزيٛاٖ ثيٗإِّّي ويفطي ،ثب احهبي ايٗ ٔٛي ٔٛو ٝتساْٚ
ٚيٗيت زض ِيجي تٟسيسي ّٖي ٝنّح  ٚأٙيت ثيٗإِّّي ذٛاٞس ثٛز  ٚثطاؾبؼ فهُ
ٞفتٓ ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس ،تساثيطي ضا ثطاي ٔمبثّ ٝثب ٘مى فبحف حمٛق ثكط زض ايٗ وكٛض
اتربش ٕ٘ٛز.
ٕٞچٙيٗ زض «ثٙس چٟبضْ» ٔطث ٌٛثٔ ٝمطضات ٚيٕ قس ٜثب ٖٛٙأٖ« :حبفٓت اظ
غيط٘ٓبٔيبٖ» ،آٔس ٜاؾت ( :قٛضا ) ث ٝزِٚتٞبي ًٖ ٛوٛٔ ٝي ٔٛضا ث ٝاَالٔ زثيطوُ
ضؾب٘سٜا٘س ،اجبظٔ ٜيزٞس و ٝاظ َطيك الساْ تٛؾٍ ّٔتٞب ،ؾبظٔبٖٞب  ٚيب تطتيجبت
ُٔٙمٝاي ،ثٛٓٙٔ ٝض حفبْت اظ غيط٘ٓبٔيبٖ ٙٔ ٚبَك ٔؿى٘ٛي ِيجي اظجّٕ ٝقٟط ثٙغبظي
و ٝزض ٔٗطو حّٕ ٝلطاض زاضز ،ثب ٔالحٓ ٝثٙس ٘ ٟٓلُٗٙبٔٞ ، )2011( 1970 ٝطٌٝ٘ٛ
الساْ ٔمتًي ضا اتربش ٕ٘بيٙس .زض ازأ ٝآٔس ٜاؾت« :ايٗ الساْ ٘جبيس ث ٝاقغبَ تٛؾٍ
٘يطٚي ذبضجي ثٞ ٝط قىُ زض ٞط ٘مُ ٝاظ لّٕطِ ٚيجي ٔٙجط قٛز» .قٛضا اظ زِٚتٞبي
شيضثٍ ًٖ ٛتمبيب ٔيوٙس  ،السأبتي ضا و ٝزض لبِت ايٗ ثٙس نٛضت پصيطفت ،ٝزض اؾطٔ
ٚلت ث ٝزثيطوُ ٔٗٙىؽ وٙٙس تب ٘بٔجطز٘ ٜيع ٔطاتت ضا ث ٝقٛضاي أٙيت ؾبظٔبٖ ُّٔ
ٌعاضـ ٕ٘بيس( .ثٙس ٘ ٟٓلُٗٙبٔ 1970 ٝثب ؾطفهُ تحطيٓ تؿّيحبتي تهطيح ٕ٘ٛز ٜاؾت
و ٕٝٞ ٝزِٚتٞبي ًٖ ٛثبيس فٛضاً السأبت يطٚضي ثٛٓٙٔ ٝض پيكٍيطي اظ تساضن ٔؿتميٓ
 ٚيب غيطٔؿتميٓ ،فطٚـ يب ا٘تمبَ ج ًٙافعاضٞبٛٔ ،از  ٚوبالٞبي ٔطتجٍ ثب آٖٞب قبُٔ
ؾالح ٕٟٔ ٚبت تٛؾٍ قٟط٘ٚساٖ  ٚيب وكتيٞبيي ثب پطچٓ ذٛيف ٘ ٚيع ٛٞاپيٕبٞب اظ
ذبن ذٛز  ٚيب اظ َطيك لّٕط ٚذٛز ضا اتربش ٕ٘بيٙس.)...
لُٗٙبٔ ٝزض لؿٕت ٔطث ٌٛثَ ٝطح اٖٕبَ ُٔٙم ٝپطٚاظ ٕٔ( ٔٛٙثٙس ٕٝٞ ،)17
زِٚتٞب ض ا اظ ثطذبؾتٗ يب فطٚزآٔسٖ ٛٞاپيٕبٞبي ٔتّٗك  ٚيب زض اذتيبض حىٔٛت ِيجي ،زض
ؾطظٔيٗٞبي ذٛيف  ٚيب ثط فطاظ آؾٕبٖ ذٛز ثطحصض ٔيزاضزٖ .ال ٜٚثط ايٗ ،زض نٛضتي وٝ
زِٚتٞب اَالٖبت ٔ ٛحمي زض زؾت زاقت ٝثبقٙس و ٝحبثت وٙس ٛٞاپيٕبيي حبٚي وبالٞبي
تحطيٕي ٘بْ ثطز ٜقس ٜزض ثٙسٞبي  10 ٚ 9لُٗٙبٔ( 1970 ٝتغييطيبفت ٝتٛؾٍ لُٗٙبٔٝ
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جسيس) اظجّٕ ٝؾالح ثٛز ٚ ٜلهس فطٚـ ،ا٘تمبَ  ٚيب نسٚض آٖ ثِ ٝيجي ضا زاضزْٛٔ ،فٙس
اظ فطٚز يب ثطذبؾتٗ آٖ زض ؾطظٔيٗ  ٚيب پطٚاظ آٖ ثط فطاظ آؾٕبٖ ذٛيف ٕٔب٘ٗت ثُٕٖ ٝ
آٚض٘س .زض ثرف ٔطث ٌٛثٖٕٛٙٔ ٝيت ؾفطٞب  ٚا٘ؿساز زاضاييٞب ٘يع لُٗٙبٔ 1973 ٝزض
ليبؼ ثب لُٗٙبٔ ،1970 ٝتهٕيٕبت قسيستطي ضا اتربش ٕ٘ٛز ٚ ٜيٕٗ افعٚزٖ اؾبٔي
ٞفت ٘فط زيٍط ث ٝفٟطؾت ٘ 22فط ٜپيكيٗ٘ ،بْ پٙچ ثب٘ه  ٚثٍٙب ٜالتهبزي وّيسي ِيجي
ضا ٘يع ٔكٕ َٛزاضاييٞبي ثّٛوٝقس ٜايٗ وكٛض لطاض ٔيزٞس.
 .3ريوذ اقذامات اوجام شذٌ تًسط واتً در چارچًب قطعىامٍَاي  1771ي 1773
زضذهٛل ٘ح ٜٛثطذٛضز ثب ضغيٓ حبوٓ ثط ِيجي ،اظ اثتسا ٔيبٖ لسضتٞبي ثعضي
اجٕبٔ ٘ٓط ٚجٛز ٘ساقت.وٕب ايٗ و ٝايٗ چٙس نسايي پؽ اظ تهٛيت لُٗٙبٔ ٝزْٚ
قٛضاي أٙيت ٚ ٚضٚز ٘بت ٛث ٝفبظ ّٖٕيبت ٘ٓبٔي تسا ْٚيبفت .حٕالت ٛٞايي ضغيٓ لصافي
ث ٝغيط٘ٓبٔيبٖ  ٚقٟط٘ٚساٖ ثيزفبٔ ،ظٔعٔٞٝبي يطٚضت اجطاي َطح ُٔٙم ٝپطٚاظ ٕٔٔٛٙ
ثط فطاظ آؾٕبٖ ايٗ وكٛض ضا پيف اظ نسٚض لُٗٙبٔٞٝب ثط ؾط ظثبٖٞب ا٘ساذت ٝثٛز .زض
جطيبٖ ثطٌعاضي ٘كؿت ٚظضاي زفبٔ اتحبزي ٝاضٚپب زض ثٛزاپؿت زض تبضيد  25فٛضي2011 ٝ
 ٚيه ضٚظ پيف اظ تهٛيت لُٗٙبٔ ،1970 ٝآ٘سضؼ فٛيضاؾٕٛؾٗ زثيطوُ ٘بت ٛث ٝلهس
تكىيُ جّؿٝاي ايُطاضي زضذهٛل اٚيبٔ ِيجي ،اجالؼ يبزقس ٜضا ظٚزتط اظ ٖٔٛس
تطن ٕ٘ٛز (پبيٍب ٜذجطي ٘بت 25 :ٛفٛضي .)2011 ٝزض ٚاوٙف ث ٝايٗ الساْ ،ثط٘بض ٚاِطٚ
ؾرٍٛٙي ٚظاضت ذبضج ٝفطا٘ؿ ٝثالفبنّ ٝزض ؾرٙب٘ي اْٟبض زاقت :فطا٘ؿ ٝيطٚضتي ثٝ
ثطٌعاضي ٘كؿت فٛقاِٗبز٘ ٜبت ٛزضذهٛل ِيجي ٕ٘يثيٙس (ضٚيتطظ 25 :فٛضي.)2011 ٝ
ِيىٗ زض يه چطذف ٘بٌٟب٘ي ،فطا٘ؿ ٝاظ پيكٍبٔبٖ ا٘جبْ ّٖٕيبت ٛٞايي ّٖيِ ٝيجي قس.
ٕٞچٙيٗ اظ ٞكتٓ ٔبضؼ 2011آٚاوؽٞبي ٘بتّٕٖ ٛيبت قٙبؾبيي زض آؾٕبٖ
ِيجي ضا آغبظ ٕ٘ٛز٘س  ٚث ٝاَالٖبت زليمي اظ تحطوبت ٔ ٚؿيطٞبي پطٚاظ زض حطيٓ ٛٞايي
ايٗ وكٛض زؾت يبفتٙس .ؾپؽ زض اجالؼ ز ٚضٚظٚ ٜظضاي زفبٔ ٘بتٔ 11 ٚ 10( ٛبضؼ
ٔ )2011مطض ٌطزيس ٘ٓبضت  ٚحًٛض ٘بٌٚبٖ ٔؿتمط ٘بت ٛزض زضيبي ٔسيتطا٘ ٝتحت
فطٔب٘سٞي زضيبزاض اؾتبٚضيسيؽ زض ُٔٙم ٝافعايف يبفت ٚ ٝايٗ ٘بٌٚبٖ ثب ٘عزيهقسٖ ثٝ
ٔطظٞبي ِيجيٚ ،يٗيت اَالٖبتي  ٚپبيف ٘بت ٛضا ثٟجٛز ثركسٕٞ .چٙيٗ زثيطوُ ٘بت ٛزض
يه ٌفتٍٛي ُٔجٖٛبتي زض حبقي ٝايٗ ٘كؿتٞ ،طٌ ٝ٘ٛالسأي اظ ؾٛي ايٗ ؾبظٔبٖ ضا
ٔ ٌٛٙث ٝتحمك ؾ ٝقطٌ؛ ٘يبظ لبثُ احجبت ثطاي ٔساذّ ،ٝحٕبيت ُٔٙمٝاي لبَٕ ٚ
زؾتٛضإِّٗي نطيح  ٚضٚقٗ اظ جب٘ت ؾبظٔبٖ ُّٔ ٕ٘ٛز (پبيٍب ٜذجطي ٘بتٔ 10 :ٛبضؼ
 .)2011ثب تهٛيت لُٗٙبٔ ،1973 ٝزؾت ٘بت ٛزض اجطاي ّٖٕيبت پطٚاظ ٕٔ ٚ ٔٛٙتحطيٓ
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تؿّيحبتي ِيجي ثبظتط قس ٟ٘ ٚبيتبً زض تبضيد ٔ 31بضؼ ثب ٞسايت پكت نح ٝٙآٔطيىب ٚ
ٚاٌصاضي ٔسيطيت ّٖٕيبت ٘ٓبٔي ث ٝؾپٟجس وب٘بزايي چبضِع ثٛچبضز٘ 1،بتٕٖ ٛالً ٔتِٛي
اجطاي لُٗٙبٌٔ 1973 ٝطزيس .ثط ايٗ اؾبؼ زؾتٛضات ٔطث ٌٛث ٝاجطاي ّٖٕيبت پطٚاظ
ٕٔ ٔٛٙاظ ٔطوع فطٔب٘سٞي ٘بپُ نبزض ٌطزيسٔ ٚ ٜسيطيت پطٚاظٞب ّٕٖٚيبت ٛٞايي اظ پبيٍبٜ
اظٔيط نٛضت ٔي پصيطز (پبيٍب ٜذجطي ٘بت.)ٛ
زضذهٛل ّٖت ث ٝزضاظا وكيسٖ ّٖٕيبت ٘بت ٛزض ِيجي  ٚزاليُ فطؾبيكيقسٖ
ج ًٙزض ايٗ وكٛض ،فطييٞٝبي ٔرتّفي ٚجٛز زاضز .يىي اظ فطييٞٝبي ُٔطح زض ايٗ
ضاثُ ٝايٗ اؾت و ٝغطثيٞب تٕبيُ زاض٘س ثب وٕتطيٗ ٞعي ٚ ٝٙتّفبت ا٘ؿب٘ي ثطاي ذٛز،
اٞساف ٔٛضز٘ٓط زض ِيجي ضا ثٙٔ ٝهْٟٛ ٝض ضؾب٘س ٚ ٜاظ َطفي ٔبيّٙس اٚيبٔ ايٗ وكٛض ضا
ث ٝقيٜٛاي ٔسيطيت وٙٙس و ٝزض ٟ٘بيت ثط٘ٚساز تحٛالت ُٔٙم ،ٝتأٔيٗوٙٙسٙٔ ٜبفٗكبٖ
ثبقس .اظ َطفي تؿطي ثيٚلف ٝا٘مالةٞب ث ٝؾبيط وكٛضٞبي قبخ آفطيمب  ٚذبٚضٔيب٘ ٝثب
ؾطٍ٘٘ٛي ظٚزٍٙٞبْ ضغيٓ حبوٓ ثط ِيجي ؾجت ٔيقٛز ٔسيطيت اٚيبٔ ؾبيط وكٛضٞبي
ٕٞجٛاض اظ زؾت لسضتٞبي غطثي ذبضد قسٞ ٚ ٜسفٞبيي ضا و ٝزض ُٔٙم ٝتٗميت
ٔيٕ٘بيٙسٔ ،حمك ٘كٛز (اِجت ٝثطذي ٔمبٔبت غطثي زض ٔٛايٕ اٖالٔي ذٛز فطؾبيكيقسٖ
ج ًٙزض ِيجي ضا ذُط٘بن ٛٔ ٚجت تمٛيت  ٚضيك ٝزٚا٘سٖ جطيبٖٞبي افطاَي ٘ٓيط
اِمبٖسٖٛٙ ٜاٖ ٔيوٙٙس)ٞ .عيٞٝٙبي ثبالي التهبزي ٖ ٚسْٕٞطاٞي تٕبْ  ٚوٕبَ آٔطيىب ٚ
فمساٖ ٚجٛز اجٕبٔ ٔيبٖ اًٖب ٘يع اظ زاليُ َٛال٘يقسٖ زضٌيطيٞب ٖٛٙاٖ قس ٜاؾت.
أب ؾط٘ٛقت ٔساذّٓ٘ ٝبٔي ٘بت ٛزض ِيجي  ٚالسأبت قٛضاي أٙيت ٔٛيٖٛي
اؾت و ٝزض ثرف ثٗسي ثيكتط اظ ٔٓٙط حمٛلي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔيٌيطز.
 .4تبعات حقًقي قطعىامٍَاي  1771ي  1773ي مذاخلٍ وظامي واتً
ٔجبحخبت ٔطث ٌٛث ٝتٛؾُ ث٘ ٝيطٚي لٟطي ٝث ٝثٟب٘ٔ ٝساذّ ٝثكطزٚؾتبْ٘ ٝطف
ز ٚز ٝٞاذيط  ٚثٚ ٝيػٔ ٜتأحط اظ ٚلبيٕ ٘بقي اظ اتٕبْ ج ًٙؾطز ،ض٘ٚس فعايٙسٜاي ضا تجطثٝ
ٕ٘ٛز ٜاؾت .ايٗ ضٚيىطز زض ؾبِيبٖ اذيط ازثيبت حمٛق ثيٗإُِّ ضا ٘يع زؾترٛـ
تغييطاتي ٕ٘ٛز ٚ ٜتجسيُ ثٔ ٝحّٕي ثطاي ٔٙبْطات ض ٚث ٝتعايس نبحت٘ٓطاٖ ٔ ٚفؿطاٖ
نبحت ٘بْ ايٗ حٛظ ٜقس ٜاؾت .لُٗٙبٔٞٝبي ( 1973 ٚ 1970ثٚٝيػ ٜلُٗٙبٔ ٝز)ْٚ
قٛضاي أٙيتٔ ،بٞيتبً  ٚث ٝزِيُ اثٟبٔبت ٔٛجٛز زض آٖ ،اظ ايٗ لبٖسٔ ٜؿتخٙي ٘يؿتٙس.
چ ٝايٗ و ٝتأويس ٔىطض ز ٚلُٗٙبٔ ٝثط ٘مى حمٛق ثكط ،حمٛق ثيٗإُِّ ثكطزٚؾتب٘ٚ ٝ
يطٚضت حٕبيت اظ جبٖ ٔ ٚبَ قٟط٘ٚساٖ ثيزفبٔ٘ ،كبٖ ٔيزٞس قيطاظ ٜجطيبٖ
1.Charles Bouchard
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جٟتزٙٞس ٜثٔ ٝساذّ ٝزض ِيجي زض قٛضاي أٙيت و ٝظٔيٝٙؾبظ السأبت ٘بت ٛزض ايٗ
وكٛض ٌطزيس ٜاؾتٔ ،ؿتٟٓط ث ٝاؾتٙبزات حمٛق ثكطي اؾت.
الف) استذالل مًافقان ي مخالفان مذاخلٍ بشر ديستاوٍ :ثؿيبضي اظ حمٛلسا٘بٖ
ثب اؾتٙبز ث ٝثٙس ٔ 4بزٙٔ 2 ٜكٛض ُّٔ ٔتحس و ٝاقٗبض ٔيزاضز« :وّي ٝاًٖب زض ضٚاثٍ
ثيٗإِّّي ذٛز اظ تٟسيس ث ٝظٚض يب اؾتٕٗبَ آٖ ّٖي ٝتٕبٔيت اضيي يب اؾتمالَ ؾيبؾي
ٞط وكٛضي  ٚيب اظ ٞط ضٚـ زيٍطي و ٝثب اٞساف ُّٔ ٔتحس ٔجبيٙت زاقت ٝثبقس،
ذٛززاضي ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز»ٔ ،ساذّ ٝثكطزٚؾتب٘ ٝضا زض تًبز آقىبض ثب ٔفبز ٔٙكٛض ٔيزا٘ٙس.
زض ٔمبثُٖ ،سٜاي يٕٗ ضز ٞطٌ ٝ٘ٛاؾتجٗبزي ٔيبٖ ثٙس فٛق ٔ ٚساذّ ٝثكطزٚؾتب٘ ٚ ٝثٝ
ٚاؾُ ٝتفؿيط ٔٛؾٕ ٔبزٙٔ 51 ٜكٛض ،وٕه قبيب٘ي ث ٝقىٌُيطي ،تمٛيت  ٚجب افتبزٖ
تسضيجي حك ٔساذّ ٝثكطزٚؾتب٘ ٝزض ازثيبت حمٛق ثيٗإُِّ ٖطفي ٕ٘ٛزٜا٘س.
زض اثتساي ٔبزٙٔ 51 ٜكٛض ٔيذٛا٘يٓ :زض نٛضت ٚل ٔٛحّٕٔ ٝؿّحبّٖ٘ ٝي ٝيه
ًٖٔ ُّٔ ٛتحس تب ظٔب٘ي و ٝقٛضاي أٙيت السأبت الظْ ثطاي حفّ نّح  ٚأٙيت
ثيٗإِّّي ضا ث ُٕٖ ٝآٚضزٞ ،يچيه اظ ٔمطضات ايٗ ٔٙكٛض ث ٝحك شاتي زفبٔ اظ ذٛز،
ذٛا ٜث ٝنٛضت فطزي  ٚذٛا ٜزؾتٝجٕٗي ُِٕٝاي ٚاضز ٘رٛاٞس وطز ( ...ثطذي ٔٗتمس٘س
حك زفبٔ ٔكط ،ٔٚاِعأبً زض نٛضت ا٘جبْ حّّٕٖ ٝي ٝيه وكٛض ثٚ ٝجٛز ٕ٘يآيس  ٚانُ
٘ 51يع چٙيٗ ٔحسٚزيتي ايجبز ٕ٘ٛٙز ٜاؾت ـ تفؿيط ٔٛؾٕ).
ٔجٕٕ ٖٕٔٛي ٘بت ٛزض لُٗٙبٔٔ ٝهٛة ٘ٛأجط  1998ث ٝتفؿيط ٔٛؾٕ ٔبز51 ٜ
ٔٙكٛض ثٖٛٙ ٝاٖ ٔجٙبي حمٛلي ٔساذّ ٝثكطزٚؾتب٘ ٝتٛؾُ جؿت ٝاؾت (ٕٔتبظ:1379 ،
 .)1035اظ َطفي ثطٔجٙبي تفؿيط تحتاِفٓي اظ ثٙس ٔ 4بزٙٔ 2 ٜكٛض ،ثطذي حمٛلسا٘بٖ
آٔطيىبيي اظ اٚاذط ز 60 ٝٞاظ ايٗ ٘ٓط زفبٔ وطزٜا٘س ؤ ٝمطضات ٔٙسضد زض ٔبزٔ ٜصوٛض،
تٟٙب تٛؾُ ث ٝتٟسيس يب وبضثطز ظٚض ٞسايتقسّٖ ٜي « ٝتٕبٔيت ؾطظٔيٙي يب اؾتمالَ
ؾيبؾي يه زِٚت» ضا ٕٔ ٔٛٙؾبذت ٚ ٝثٙبثطايٗ ٔيتٛاٖ ايٌُٗٔ ٝ٘ٛطح ؾبذت و ٝتٛؾُ
ث٘ ٝيطٚي ٘ٓبٔي وٙٔ ٝحهطاً ثطاي پيكٍيطي اظ ٘مى فبحف ٓ٘ ٚبْيبفت ٝحمٛق ثكط يب
ذبتٕٝزازٖ ث ٝايٗ ٚيٗيتٕٞ ،چ ٖٛلًئ ٝساذّ٘ ٝبت( ٛزض وٛظٚ )ٚٚيٕ قس ،ٜلب٘٘ٛي
ذٛاٞس ثٛزٕٔ( ...تبظ.)1034-1035 :1379 ،
تجّٛض ٔفٔ « ْٟٛؿئِٛيت حٕبيت» زض حمٛق ثيٗإُِّ ثب ٔٛي« ٔٛتح َٛزض
ٔف ْٟٛحبوٕيت زِٚتٞب» اضتجبٌ تٍٙبتٍٙي زاضز .ايٗ تح َٛزض ٔف ،ْٟٛثب احتجبجبت
ثطذي چٟطٜٞبي قبذم  ٚنبحت ٘بْ حمٛق ثيٗإُِّ  ٚتالقي و ٝزض جٟت ثبظ تٗطيف
آٖ (ٔف ْٟٛحبوٕيت) زاقتٝا٘س ،ضفت ٝضفتٔ ٝيضٚز تب ثٖٛٙٝاٖ زوتطيٙي جسيس زض ازثيبت
ايٗ حٛظ ٜجبي ذٛز ضا ثبظ وٙس .اظ ٘ٓط پطٚفؿٛض ٚيطاِي ،حبوٕيت زض حمٛق ثيٗإُِّ
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و٘ٛٙي ثب حبوٕيت زض لطٖ ٘ٛظز ٓٞتفبٚت اؾبؾي زاقت ٚ ٝزض ٔمبْ ٔمبيؿ ٝثب ثطزاقت
ؾٙتي ،زٔ ٚحسٚزيت ٖٕس ٜضا ٔتحُٕ قس ٜاؾتٔ .حسٚزيت ٘رؿت زض ظٔي ٝٙتٛؾُ
ذٛزؾطا٘ ٝث ٝظٚض ٔيثبقس و ٝپيكتط ،جعء اليٙفه حبوٕيت ثٝحؿبة ٔيآٔس  ٚزيٍطي
اضتمبي احتطاْ ث ٝحمٛق ثكط و ٝؾبثك ثط ايٗ ،زض ضاثُ ٝزِٚت ثب اتجبٖف ،ثركي اظ اٖٕبَ
حبوٕيت زاذّي لّٕساز ٔيقس .پُ ٔطي زٚپٛيي  ٓٞثط آ٘ؿت و ٝقٙبؾبيي حمٛق ثكط
تٟٗساتي ثيٗإِّّي ثط زٚـ زِٚتٞب ٟ٘بز ٜاؾت و ٝايٗ تٟٗسات ،اٖٕبَ ا٘حهبضي
نالحيت زض ٔحسٚز ٜؾطظٔيٗ ضا تحتتأحيط لطاض زاز ٜاؾت .آلبي وٛفي ٖٙبٖ زثيطوُ
ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس (ؾبَٞبي ٘ )1996 -2007يع زض ٔمبِٝاي يبزآٚض ٌطزيس ٜو ٝتحٛالتي
چٙس اظجّٕٚ ٝلبيٕ وٛظ ٚ ٚٚثبظزاقت غ٘طاَ پيٛٙق( ٝزيىتبتٛض ؾبثك قيّي) ٘كبٖ ٔيزٞس
و ٝضفتبض زِٚتٞب ثب اتجبٔ ذٛز اظ ايٗ پؽ يه ٔؿئّ ٝحمٛق زاذّي ٘يؿت (ٔٛاليي،
. )23 :1384
ب) تفاسير ،وقذَا ي ابُامات مًجًد درقطعىامٍَاي شًراي امىيت درخصًص

ليبي :لُٗٙبٔ ،1970 ٝتهٕيٕبت قٛضاي أٙيت زض ٔٛضز ِيجي ضا زض چبضچٛة ٔبز41 ٜ
فهُ ٞفتٓ ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس ث ٝاجطا ٔيٌصاضز .أب لُٗٙبٔ ،1973 ٝث ٝنٛضت وّي تٟٙب
ث ٝفهُ ٞفتٓ اقبضٕٛ٘ ٜز ٚ ٜثٞ ٝيچيه اظ ٔٛاز ؾيعزٌ ٜب٘ ٝايٗ فهُ اؾتٙبزي ٕ٘يوٙس.
ايٗ ضٚيىطز قٛضاي أٙيت ،ز٘ ٚىت ٝحبئع إٞيت ضا ث ٝشٔ ٗٞتجبزض ٔيؾبظز٘ .رؿت آٖ
و ٝاظ يه ؾ ٛتجٗبت اجطاي زؾتٛضإُِٗ ّٖٕيبت پطٚاظ ٕٔٔ 1ٔٛٙهٛة لُٗٙبٔ ٝز،ْٚ
ٔبٞيتبً ٕ٘يتٛا٘ؿت ٝزض لبِت ٔبز 41 ٜو ٝقبُٔ السأبتي ذبضد اظ اؾتٕٗبَ ٘يطٞٚبي
ٔؿّح اؾت لطاض ٌيطز  ٚاظ ؾٛي زيٍط اؾتٙبز ثٔ ٝبزٖ 42 ٜال ٜٚثط تكجج قٛضا ث ٝآذطيٗ
ٌعي ٝٙجٟت حفّ يب اٖبز ٜنّح  ٚأٙيت ثيٗ إِّّي ،و ٝظٔي ٝٙا٘جبْ آٖ ٚجٛز ٘ساقت،
ٔربِفت ز ًٖٛ ٚضٚؾي ٚ ٝچيٗ ضا ث ٝز٘جبَ زاقتٚ ٚ ٝيٗيت ضا زقٛاضتط ٔيؾبذت ٝاؾت.
ايٗ قٍطز تسٚيٗ ٌطاٖ لُٗٙبٔ ٝز ٚ ْٚآ٘چ ٝپؽ اظ تهٛيت  ٚاجطاي لُٗٙبٔ ٝتٛؾٍ
لسضتٞبي غطثي  ٚزض قبوّ٘ ٝبت ٛزض ِيجي حبزث قس ،زليمبً ٘مُ ٝآغبظ اثٟبٔبت  ٚا٘تمبزات
ُٔطح اظ ؾٛي ثطذي حمٛلسا٘بٖ ٘ ٚيع زِٚتٕطزاٖ وكٛضٞبيي اؾت و ٝاظ اُٖبي ضأي
ٔٛافك ث ٝلُٗٙبٔ ٝأتٙبٔ ٕ٘ٛز ٚ ٜيب ثب ض٘ٚس السأبت ا٘جبْقسٔ ٜربِفت وطزٜا٘س .زض لًيٝ
اقغبَ وٛيت تٛؾٍ ضغيٓ ثٗج ٖطاق زض ؾبَ  1990وٙٔ ٝجط ثٔ ٝساذّٓ٘ ٝبٔي
وكٛضٞبي غطثي ٌطزيس ،قٛضاي أٙيت زض لُٗٙبٔٞٝبي  25( 665آٌٛؾت ٚ )1990
ٛ٘ 29( 678أجط  )1990ذٛز ،ثس ٖٚاؾتٙبز ثٔ ٝبز ٚ 42 ٜيب ٞط ٔبزٜاي اظ ٔٙكٛض ،ظٔيٝٙ
ٔساذّٓ٘ ٝبٔي ّٕٖ ٚيبت ٔٛؾ ْٛث« ٝتٛفبٖ نحطا» وٙٔ ٝجط ثٖ ٝمتضا٘سٖ ٘يطٞٚبي
1. No Fly Zone
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نساْ اظ ذبن وٛيت قس ضا فطإٛ٘ ٓٞز .ايٗ زض حبِي ثٛز و ٝزض لُٗٙبٔٞٝبي پيكيٗ زض
ايٗ ضاثُٓ٘ ،ٝيط لُٗٙبٔٔ( 660 ٝهٛة ز ْٚآٌٛؾت  ٚ 1990ثالفبنّ ٝپؽ اظ تجبٚظ
ٖطاق ث ٝوٛيت) ثٛٔ ٝاز ٙٔ 40 ٚ 39كٛض اؾتٙبز قس ٜثٛز (ٔٛاليي.)175-181 :1384 ،
ِصا اظ ايٗ ِحبِٔ ،كبثٟتٞبيي ضا ٔيتٛاٖ زض ٘ح ٜٛتٓٙيٓ لُٗٙبٔٞٝبي قٛضا  ٚتىطاض آٖ
زض لًيِ ٝيجي ٔكبٞس ٜوطز و ٝا٘تربة ٌعيٞٝٙبي ثيٙبثيٙي (ٔيبٖ ٔبز )42 ٚ41 ٜثب
1
اٖٕبَ ُٔٙم ٝپطٚاظ ٕٔ ٚ ٔٛٙحفبْت اظ غيط٘ٓبٔيبٖ اظ آٖ جّٕ ٝاؾت.
آ٘چ ٝتحت ٖٛٙاٖ السأبت ٘بقي اظ تفؿيط ٔٛؾٕ اظ لُٗٙبٔ 1973 ٝزض ِيجي
ُٔطح ٔيقٛز ،ثيف اظ  ،ٕٝٞا٘تمبز ٞ ٚجٌٕ ٝؿتطز ٜزِٚتٕطزاٖ  ٚنبحت٘ٓطاٖ ضٚؾي ضا
زض پي زاقت ٝاؾت .زض حبِي ؤ ٝمبٔبت ٘بتّٕٖ ،ٛيبت زض حبَ ا٘جبْ زض ِيجي ضا زليمبً زض
ٔؿيط اجطاي لُٗٙبٔٞٝبي قٛضا تفؿيط ٔيوٙٙسٔ ،مبٔبت ضٚؼ ،السأبت ٘بت ٛزض ِيجي ضا
٘مى آقىبض لٛا٘يٗ ثيٗإِّّي لّٕساز ٕ٘ٛزٜا٘س .زيٕيتطي ٔسٚزف ،ضئيؽ جٕٟٛضي
ضٚؾي ٝزض ٚاوٙف ثّٕٖ ٝىطز ٘بت ٛزض ِيجي اْٟبض زاقت ٝاؾت و ٝؾٙسي و ٝضٚؾئ ٝبٕ٘
تهٛيت آٖ زض قٛضاي أٙيت ٘كس٘ ،يطٞٚبي ثيٗإِّّي ضا ٔؤْف ث ٝايجبز ُٔٙم ٝپطٚاظ
ٕٕٔٛ٘ ٔٛٙز ٜثٛز ّٕٖ ٝ٘ ٚيبت ٘ٓبٔي ٌؿتطز ٜزض ايٗ وكٛض  ٚايٗ ٔؿئّ ٝثطاي ضٚؾيٝ
غيطلبثُلج َٛاؾت (پبيٍب ٜذجطي فبضؼ .)90/1/26 :ؾطٌئي الٚضٚف ٚظيط أٛض ذبضجٝ
ضٚؾي٘ ٝيع ٞكساض زاز ٜاؾت ٞطٌ ٝ٘ٛتساضن تؿّيحبتي (ثطاي ٔربِفبٖ) ّٕٖ ٚيبت ظٔيٙي
زضِيجي ٘مى لُٗٙبٔ ٝقٛضاي أٙيت تّمي ذٛاٞس قس (پبيٍب ٜذجطي ضيب٘ٚٛؾتي18 :
آٚضيُ  .)2011زيٕيتطي ضاٌٛظيٗ زيپّٕبت ضٚؼ ٕ٘ ٚبيٙس ٜزائٕي وكٛض ٔتجٖٛف زض
٘بت ٓٞ ٛذٛاؾتبض تٛلف ٘مى لُٗٙبٔ ٝقٛضاي أٙيت قس٘ ٚ ٜؿجت ث ٝزضٌيطقسٖ ثيكتط
غطة زض ِيجي و ٝثب ٞسف ظٔيٝٙؾبظي ٚضٚز ثّٕٖ ٝيبت ظٔيٙي نٛضت ٔيٌيطز ،اثطاظ
ٍ٘طا٘ي ٕ٘ٛز (پبيٍب ٜذجطي ضيب٘ٚٛؾتي 18 :آٚضيُ  .)2011پطٚفؿٛض ذّؿتٛف اظ ا٘جٕٗ
حمٛلسا٘بٖ ثيٗإِّّي ضٚؾي٘ ٝيع ثط ايٗ ٖميس ٜاؾت وٞ ٝسف لُٗٙبٔٔ 17 ٝبضؼ،
ٖبزيؾبظي اٚيبٔ ِيجي ثٛز ٜوٛٔ ٝضز تحطيف لطاض ٌطفت ٝاؾت  ٚالسأبت ٘بت ٛزض ٔؿيط

 .0تزخي حقَق داًاى تز ايي تاٍرًذ كِ ػذم استٌاد ٍ اشارُ صزيح قغؼٌاهِّاي شَراي اهٌيت (ًظيز قغؼٌاهِّاي
 )296 ٍ 226تِ هادُ  16هٌشَرً ،اشي اس الشاهات دشَار ٍ غيزػولي هادُ  11است .تِسػن ايي افزاد ،تاتَجِ تِ
ضزٍرت اًؼقاد هَافقتًاهِ هياى اػضاي هلل هتحذ تِ هٌظَر قزاردادى ًيزٍّاي ًظاهي خَيش در اختيار شَراي
اهٌيت (هادُ  ٍ )11در راستاي ػولياتيًوَدى هادُ  ،16اجزاي ايي هادُ را ػوالً غيزهوکي ساختِ لذا در ًصّ
قغؼٌاهِّ اي هتوايل تِ اجزاي تزتيثات ًظاهي تذاى اشارُاي ًويشَد .ايي تزداشت در ًقغِ هقاتل ديذگاّي قزار
هيگيزد كِ ػذم استٌاد تِ هادُ  16در قغؼٌاهِّاي هشتولتز ايي هادُ را قزار دادى اتْاهات ػوذي در آًْا تلقي
هيكٌذ (تزداشت اس ّواى).
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فطٚپبقي ايٗ وكٛض نٛضت ٔيپصيطز (پبيٍب ٜاَالٔضؾب٘ي ذجطٌعاضي ضٚؾي 25 :ٝآٚضيُ
.)2011
زض ؾٕيٙبضي و ٝتحت ٖٛٙاٖ «آظازؾبظي ِيجي؟» زض ٔؤؾؿ ٝثيٗإِّّي ٚ
حمٛق تُجيمي ثطيتب٘يب زض تبضيد ٔ 25بضؼ  2011ثطٌعاض ٌطزيس ،حمٛلسا٘بٖ ث٘ ٝمس ٚ
ثطضؾي لُٗٙبٔ 1973 ٝپطزاذتٙس .زض ايٗ ٌطزٕٞبيي ،پطٚفؿٛض قب٘ ٚمُٓ٘ٝطات ذٛز زض
ايٗذهٛل ضا ثب اقبض ٜث ٝتٙف ٔيبٖ «لب٘٘ٛي ثٛزٖ» ٔ« ٚكطٖٚيت» زض حمٛق ثيٗإُِّ
آغبظ ٕ٘ٛز .ثٖ ٝميسٚ ٜي حتي اٌط تٛؾُ ث ٝظٚض لب٘٘ٛي ثبقسٕٞ ،يكٔ ٝكط٘ ٔٚيؿت .اظ
َطفي زضن نحيح اظ «حمٛق ثيٗإُِّ» ٕٛٞاضٔ ٜؿتّعْ اضائ ٝتحّيّي زضؾت اظ
«ؾيبؾت ثيٗإُِّ» ثٛزٚ ٚ ٜيٗيت فّٗي زض ِيجي اظ ايٗ لبٖسٔ ٜؿتخٙي ٕ٘يثبقس .ايٗ
ٔٛيٖٛبت َيف ٚؾيٗي اظ ٔؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝلب٘٘ٛيثٛزٖ تٛؾُ ث ٝظٚض ٘ ٚيع لٛاٖس ٔطتجٍ
ثب ٔسيطيت ٔربنٕبت ضا زض ثط ٔيٌيطز .ثٝظٖٓ پطٚفؿٛض قب ،ٚثٙس چٟبضْ لُٗٙبٔ1973 ٝ
ثب ايٗ ًٕٔ ٖٛو(« ٝقٛضا) ث ٝزِٚتٞبي ًٖ ٛاجبظٔ ٜيزٞس ...تب اظ تٕبٔي السأبت الظْ
ثٛٓٙٔٝض حفبْت اظ غيط٘ٓبٔيبٖ ٙٔ ٚبَك ٔؿى٘ٛي ثٟط ٜجٛيٙس» ،زض حبِي وٓٞ ٝظٔبٖ
ٞطٌّٕٖ ٝ٘ٛيبت اقغبَ تٛؾٍ ٘يطٞٚبي ذبضجي زض ٞط ٘مُ ٝاظ ذبن ِيجي ضا ٘في ٔيوٙس،
يىي اظ لؿٕتٞبي ثحجثطاٍ٘يع لُٗٙبٔ ٝثٝقٕبض ٔيضٚز.
اثٟبْ زيٍط ثٓ٘ ٝط آلبي قبٖ ،ٚسْ اقبض ٜنطيح لُٗٙبٔ ٝث ٝاضاز ٜتغييط ( ٚيب
ٖسْتغييط) ضغيٓ حبوٓ ثط ِيجي  ٚيب ٔساذّ ٝضؾٕي زض ج ًٙزاذّي ايٗ وكٛض اؾت
(پبيٍب ٜاَالٔضؾب٘ي ٔؤؾؿ ٝثيٗإِّّي  ٚحمٛق تُجيمي ثطيتب٘يبٔ 25 :بضؼ .)2011
ٔٛي ٔٛحبئع إٞيتي و ٝثط اثٟبٔبت ٔٛجٛز زض لُٗٙبٔ 1973 ٝافعٚزٖ ٚ ٜبٔسا٘ٝ
يب غيطٖبٔساٖ٘ٛ٘ ٝي ٚيٗيت ذبل  ٚپيچيس ٜزض تفؿيط ٘ ٚح ٜٛاجطاي لُٗٙبٔٔ ٝصوٛض ضا
ثٚ ٝجٛز آٚضزٔ ٚ ٜيتٛا٘س ٔٙجط ث ٝذّك ضٚي ٝحمٛلي جسيسي قٛز (اٌطچٛٔ ٝاضزي وٓ ٚ
ثيف ٔكبث ٝزض لُٗٙبٔٞٝبي قٛضاي أٙيت ثٝذهٛل پؽ اظ زٚضاٖ ج ًٙؾطز ٔؿجٛق
ث ٝؾبثمٔ ٝيثبقس)٘ ،ح ٜٛاجطاي «ّٖٕيبت پطٚاظ ٕٔ »ٔٛٙاؾت و ٝثب ٞسف «حٕبيت اظ
غيط٘ٓبٔيبٖ  ٚحفبْت اظ ٔٙبَك ٔؿى٘ٛي» زض ِيجي نٛضت ٌطفت ٝاؾت .آيب ٔؿئِٛيت
ٔتِٛيبٖ اجطاي لُٗٙبٔٙٔ ،ٝحهطاً ثٕٔ ٝب٘ٗت اظ پطٚاظ جٍٙٙسٜٞبي ِيجيبيي و ٝلهس حّٕٝ
ث ٝقٛضقيبٖ ضا زاض٘س  ٚيب الساْ ٔتمبثُ زض نٛضت ٔكبٞسّٕٖ ٜيبت ٘ٓبٔي ٛٞ ٚايي اظ
ؾٛي ٘ٓبٔيبٖ ضغيٓ ِيجيّٖ ،ي ٝقٟط٘ٚساٖ ثيزفبٔ  ٚيب ٔربِفبٖ ذٛز ٔحسٚز ٔيقٛز  ٚيب
ايٗ و ٝثٖٛ٘ ٝي ثطزاقت اظ «َطح اٖٕبَ پطٚاظ ٕٔ ،»ٔٛٙا٘جبْ ّٖٕيبت پيكٍيطا٘ 1ٝثب
فطو تٟبجٓ ٘ٓبٔي احتٕبِي َطف ٔمبثُ ثٛز ٚ ٜثب ٞسف اظ وبض ا٘ساذتٗ ٔبقيٗ جٍٙي
1. Pre-emptive Attack
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ضغيٓ لصافي ّٖي ٝغيط٘ٓبٔيبٖ نٛضت ٔيٌيطز؟ قٛاٞس ٘كبٖ ٔيزٞس ٞطچ ٝاظ آغبظ
حٕالت لسضتٞبي ثطتط ٘بت ٛثٛٔ ٝايٕ ٘يطٞٚبي لصافي ٔيٌصضز ،ثطزاقت زُٔ ْٚبثمت
ثيكتطي ثب آ٘چ ٝزض ايٗ وكٛض حبزث قس ٜاؾت زاضز٘ .م لُٗٙبٔ ٝث ٝثطزاقت ٘رؿت
٘عزيهتط اؾت .ايٗ ٘ىت ،ٝزليمبً ٕٞبٖ ٔٛيٖٛي اؾت ؤ ٝربِفبٖ ٌؿتطزٜقسٖ اثٗبز
ّٖٕيبت ٘ٓبٔي زض ِيجي  ٚثطذي اظ حمٛلسا٘بٖ ثط آٖ تأويس زاض٘س ٔ ٚيتٛا٘س زض آيٙسٜ
ٔحُ اذتالف ٔ ٚجبزِ ٝا٘سيكٕٙساٖ ايٗ حٛظ ٜلطاض ٌيطز.
 .5ارجاع يضعيت ليبي بٍ ديًان بيهالمللي کيفري
لُٗٙبٔ 1970 ٝقٛضاي أٙيت ،ؾطفهّي چٟبض ٔبزٜاي ضا ثٛٔ ٝي« ٔٛاضجبٔ
ٚيٗيت ِيجي ث ٝزيٛاٖ ثيٗإِّّي ويفطي» اذتهبل زاز ٜاؾت .زض ايٗ ثرف ،لُٗٙبٔٝ
يٕٗ تهطيح ثط ا٘ٗىبؼ ٚيٗيت ِيجي اظ تبضيد پب٘عز ٓٞفٛضي 2011 ٝث ٝزيٛاٖ
ثيٗإِّّي ويفطي ٘ ٚيع ثب ث ٝضؾٕيتقٙبذتٗ ّٔ ٚح ِٛزاقتٗ (حك) ٖسْ اِتعاْ
وكٛضٞبيي و ٝاؾبؾٙبٔ ٝضْ ضا تٛقيح ٕ٘ٛٙزٜا٘س ،اظحىٔٛت ِيجي ذٛاؾت ٝاؾت ٕٞىبضي
تٕبْٖيبضي ضا ثب زيٛاٖ ثيٗإِّّي ويفطي زاقت ٚ ٝظٔي ٝٙضا ثطاي تٗبُٔ ثب زازؾتبٖ زيٛاٖ
ثطاؾبؼ ٔهٛث ٝايٗ لُٗٙبٔ ٝفطا ٓٞآٚضز ٕٝٞ .زِٚتٞب  ٚؾبظٔبٖٞبي ُٔٙمٝاي ٚ
ثيٗإِّّي ثٕٞ ٝىبضي ٕٝٞجب٘ج ٝثب زيٛاٖ  ٚزازؾتبٖ تٗميتوٙٙسٔ( ٜهٛث )ٝايٗ لُٗٙبٔٝ
تطغيت قسٜا٘س .زض ثٙسي زيٍط ،قٛضاي أٙيت اظ زازؾتبٖ ذٛاؾت ٝاؾت زٔ ٚب ٜپؽ اظ
تهٛيت لُٗٙبٔ ٚ 1970 ٝپؽ اظ آٖٞ ،ط قف ٔب ٜيهثبض ،السأبت ا٘جبْ قس ٜزض
چبضچٛة لُٗٙبٔ ٝضا ث ٝقٛضاي أٙيت ٌعاضـ ٕ٘بيس.
ا٘ٗىبؼ ٚيٗيت ِيجي ث ٝزيٛاٖ ثيٗإِّّي ويفطي زض لُٗٙبٔ 1973 ٝقٛضاي
أٙيت ٘يع ٔجسزاً ٔٛضز اقبض ٜلطاض ٌطفت ٚ ٝتأويس قس ٜاؾت افطازي ؤ ٝؿئ َٛحٕالت
ّٖيٙٔ ٝبَك ٔؿى٘ٛي ثٛز ٚ ٜيب زض ا٘جبْ آٖ ٔكبضوت زاقتٝا٘س ثبيس ٔٛضز ٔجبظات لطاض
ٌيط٘سٔ .تٗبلت نسٚض ز ٚلُٗٙبٔٔ ٚ ٝمبضٖ ثب اجطاي ؾبيط ثرفٞب ٔ ٚهٛثبت آٖ ،زض
تبضيد ٔ 16ي ِٛ ،2011ئيؽ ٔٛض٘ ٛاٚوبٔپ 1ٛزازؾتبٖ زيٛاٖ ثيٗإِّّي ويفطي زض
٘كؿتي ذجطي زضذهٛل ٚيٗيت زض ِيجيٕٗٔ« ،ط لصافي»  ٚفطظ٘سـ «ؾيفاالؾالْ»
ضا ثٕٞ ٝطاٖ« ٜجساهلل اِؿٛٙؾي» ضئيؽ ازاض ٜاَالٖبت ِيجي ثٖٛٙ ٝاٖ ٔطتىجيٗ جٙبيت
ّٖي ٝثكطيت ٔٗطفي ٕ٘ٛز ٚ ٜاظ لًبت زيٛاٖ زضذٛاؾت ٕ٘ٛز ٔجٛظ ثبظزاقت ٘بٔجطزٌبٖ ضا
نبزض ٕ٘بيٙسٚ .ي زض اْٟبضات ذٛز ثب اؾتٙبز ث ٝقٛاٞس ٔٛجٛز ،لصافي ضا ٔؿئ َٛنسٚض
2. Luis Moreno Ocampo
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فطٔبٖ حٕالت ث ٝغيط٘ٓبٔيبٖ ٔٗ طفي ٕ٘ٛز ٚ ٜاشٖبٖ زاقت فطظ٘س ٚي ٔؿئٔ َٛؿتميٓ
ث ٝوبضٌيطي ٘يطٞٚبي ٔعزٚض جٟت ؾطوٛة ٔطزْ ثٛز ٜاؾت.
ٚي ٕٞچٙيٗ ضئيؽ ازاض ٜاَالٖبت ايٗ وكٛض ضا ثٔ ٝكبضوت زض حّٕ ٝثٝ
تٓبٞطوٙٙسٌبٖ ٔت ٟٓوطز ٜاؾت .حّٕ ٝث ٝأبوٗ ٔؿى٘ٛي ،يٛضـ ث ٝتجٕٗبت ٚ
قٟط٘ٚساٖ ِيجيبيي ثٚ ٝؾيٌِّّٞٝٛ ٝبي جٍٙي ،اؾتفبز ٜاظ آتف تٛپرب٘ ٝؾٍٙيٗ ّٖيٝ
قطوت وٙٙسٌبٖ زض ٔطاؾٓ تكييٕ  ٚذبوؿپبضي وكتٞٝبي حٛازث  ٚتيطا٘ساظي ث ٝؾٛي
ٕ٘بظٌعاضا٘ي و ٝپؽ اظ ازاي فطيً ٝزض ٔؿبجس ٔب٘سٜا٘س ،ا٘جبْ السأبت ايصايي ّٖيٝ
قٟط٘ٚساٖ زض ٔٙبَك تحتوٙتطَ حىٔٛت ،جٕٕآٚضي  ٚحجت اؾبٔي ٔربِفيٗ،
زؾتٍيطي ،قىٙجٔ ٚ ٝتٗبلجبً ٘بپسيسٕ٘ٛزٖ آٖٞب ،اظجّٕٛٔ ٝاضز فٟطؾت جطايٕي ٞؿتٙس
و ٝزض ٌعاضـ زازؾتبٖ زيٛاٖ ثب اؾتٙبز ث ٝلطايٗ ٔٛجٛز ،ثساٖٞب اقبضٌ ٜطزيس ٚ ٜاظ آٖٞب
ثٖٛٙ ٝاٖ جطايٕي ٘بثركٛزٌي يبز قس ٜاؾت.
ثطاؾبؼ زضذٛاؾت ٔصوٛض ،لًبت زيٛاٖ ثبيس ٔطاتت ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زازٚ ٜ
تهٕيٓ ث ٝپصيطـ ذٛاؾت ٝزازؾتبٖ يب ضز آٖ ٌطفت ٚ ٝيب تمبيبي تحميمبت ثيكتط زض ايٗ
ظٔيٕ٘ ٝٙبيٙس .زازؾتبٖ زيٛاٖ زض ايٗ فمط ٜتمبيبيي ٔجٙيثط ٔساذّ٘ ٝيطٞٚبي ثيٗإِّّي
جٟت اجطاي حىٓ ثبظزاقت ٔٛضز ُٔبِج٘ ٝساقت ٝثٙبثطايٗ زض نٛضت نسٚض حىٓ  ٚاجبثت
زضذٛاؾت زازؾتبٖ ،افطاز يبزقس ٜثبيس تٛؾٍ حبوٕيت ٚلت ِيجي ثبظزاقت ق٘ٛس.
تحمك  ٚيب ٖسْ تحمك ايٗ ٔٛي ٔٛثؿتٍي ث ٝضأي لًبت زيٛاٖ ،آيٙس ٜقطايٍ
ِيجي ٘ ٚيع ظٔبٖ ٘ ٚح ٜٛثط ٖٚضفت لسضتٞبي غطثي اظ ايٗ ٔبجطا زاضز ؤ ٝيتٛا٘س َي
السأبتي ٕٞبٛٔ ٚ ًٙٞاظي زض آيٙس ٜنٛضت پصيطز (پبيٍب ٜاَالٔضؾب٘ي زيٛاٖ ثيٗإِّّي
ويفطي.)2011 ٝٔ 16 :
 .6ارزيابي ي وتيجٍگيري
ٔساذّٓ٘ ٝبٔي لسضتٞبي ثطتط ًٖ٘ ٛبت ٛث ٝثٟب٘ ٝاٖبز ٜنّح  ٚأٙيت ثيٗإِّّي،
٘مى فبحف ٓ٘ ٚبْ يبفت ٝحمٛق ثكطٔ ،جبضظ ٜثب تطٚضيؿٓ  ٚتؿّيحبت وكتبضجٕٗي زض
الهي ٘مبٌ جٟبٖ ٔؿجٛق ث ٝؾبثم ٝاؾتٔ .ساذّ٘ ٝبت ٛزض وٛظ )1999( ٚٚثسٔ ٖٚجٛظ
قٛضاي أٙيت ٘ ٚيع لُٗٙبٔ 1441 ٝقٛضاي أٙيت زضذهٛل ٖطاق و ٝظٔيٝٙؾبظ تٟبجٓ
آ ٔطيىب ث ٝايٗ وكٛض  ٚؾم ٌٛضغيٓ نساْ حؿيٗ ٌطزيسٕٞ ،چٙيٗ لُٗٙبٔ 1483 ٝوٝ
اقغبٍِطاٖ ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ٔمبٔبتٗٔ 1طفي ٕ٘ٛز ٚ ٜثط الساْ ٘ٓبٔي ا٘جبْ قسٟٔ ٜط تأئيس ٟ٘بز
(ٔٛاليي ،)268 :1384 ،اظجّٕٛٔ ٝاضزي ٞؿتٙس و ٝزض ثسٖتٌصاضي  ٚلبٖسٜؾبظي ثٝ
1. Authority
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ٔٛٓٙض تٛؾُ ث ٝل ٜٛلٟطي ٝاظ َطيك ؾبظٔبٖٞبي ُٔٙمٝاي  ٚثيٗإِّّي ٚاثؿت ٝثٝ
لسضتٞبي ثعضي ٘مف ث ٝؾعايي زاقتٝا٘س.
أب ٔساذّ٘ ٝبت ٛزض ِيجي ثِ ٝحبِ ٔبٞيت ّٖٕيبت ٘ٓبٔئ ،كبضوت ٔحسٚز اًٖب
ٖ ٚسْ اجٕبٔ  ٚچٙس زؾتٍي ٔيبٖ آٖٞب لجُ  ٚثٗس اظ تهٛيت لُٗٙبٔ ،1973 ٝاثٟبٔبت
احتٕبالً ٖبٔسا٘ٛٔ ٝجٛز زض ٘م لُٗٙبٔ ٝز ،ْٚاظ جٙج ٝحمٛليٛٔ ،ضز ُٔبِٗبتي اضظ٘سٜاي
ثٝقٕبض ٔيضٚز .ثحطاٖ التهبزي جٟب٘ي ٞ ٚعيٞٝٙبي ؾطؾبْآٚض ّٖٕيبت ٘ٓبٔي ،تٓبٞط
زِٚتٕطزاٖ حبوٓ زض آٔطيىب ثٌ ٝطايف ث ٝؾٕت چٙسجب٘جٌٝطايي ْطف چٙس ؾبَ اذيط ٚ
حطوت زض ٖمج٘ ٝبت ٛثٛٓٙٔ ٝض اجتٙبة اظ لطاض ٌطفتٗ زض ٔمبثُ زٖ َٚطة ُٔٙم ٚ ٝاحتطاظ
اظ ترطيت ثيكتط ٚج ٟٝايٗ وكٛض زض ٔمبثُ ٔؿّٕب٘بٖ جٟبٖ ،اظجّٕٔ ٝتغيطٞبيي ٞؿتٙس
و ٝزض ذّك ايٗ ضٚيساز ذبل زذيُ ٔيثبقٙس.
تفؿيط ٔٛؾٕ اظ ٔبزٙٔ 51 ٜكٛض ُّٔ ٔتحس  ٚثطزاقت ٔتفبٚت اظ ثٙس ٔ 4بز2 ٜ
ٔٙكٛض ،پط ضً٘ ٕ٘ٛزٖ تطْٞبي جسيسي چ ٖٛحك زفبٔ پيفٌيطا٘ ٚ ٝزٌطٌكت ٔفْٟٛ
«حبوٕيت زِٚتٞب»  ...ٚاظجّٕ ٝاحتجبجبت جسيس لسضتٞبي ثعضي زض جٟت ٔكطٔٚ
جّٜٛزازٖ السأبت ٘ٓبٔي ذٛز زض اَطاف  ٚاوٙبف جٟبٖ ثٝقٕبض ٔيض٘ٚس .اظ ؾٛي زيٍط،
ٌعيٙكيثٛزٖ ٔساذالت ٘ٓبٔي ثب تكجج ث ٝلُٗٙبٔٞٝبي قٛضاي أٙيت اظ ٔٛيٖٛبتي
اؾت و ٝزض  ٓٞتٙيسٌي ز ٚحٛظ ٜؾيبؾت ثيٗإُِّ  ٚحمٛق ثيٗإُِّ ضا ثيف اظ پيف
آقىبض ؾبذت ٚ ٝاؾتب٘ساضزٞبي زٌٚب٘ ٝضا ثٕ٘ ٝبيف ٔيٌصاضزٔ .ساذّ ٝزض ِيجي ٖ ٚسْتٛجٝ
ث٘ ٝمى فبحف حمٛق ثكط تٛؾٍ زيٍط وكٛضٞب ٘ٓيط آٖ چ ٝزض ثطذي وكٛضٞبي ٖطة
ُٔٙم ٝزض حبَ ٚل ٔٛاؾتٟٔ ،ط تأييسي ثط ايٗ فطيي ٝاؾت .زض ايٗ ٔيبٖ اِجت ٝؾٛاثك
ؾٛء زيىتبتٛض ِيجي ،لًي ٝالوطثي  ٚلُٗٙبٔٞٝبي  748 ٚ 731قٛضاي أٙيت و ٝزض
چبضچٛة فهُ ٞفتٓ ٔٙكٛض ّٖي ٝايٗ وكٛض نبزض قس ٜثٛز (٘ ٚ )1992يع ٔٙبفٕ
اؾتطاتػيه غطة زض ُٔٙم ٝقٕبَ آفطيمب  ٚحٛظٔ ٜسيتطا٘ٔ ٚ ٝجبٚضت آٖ ثب اضٚپب،
(زضتجييٗ ٖعْ غطثي ٞب ثطاي ٔساذّ ٝزض ِيجي) ضا ٘جبيس اظ ٘ٓط زٚض زاقت.
ثطجؿت ٝثٛزٖ ٖ٘ٛي تٗبُٔ ٔؿتٕط  ٚتٗبَي ايسٞ ٜب  ٚافىبض ٔيبٖ قٛضاي أٙيت
ؾبظٔبٖ ُّٔ  ٚلسضتٞبي ثطتط جٟبٖ  ٚؾبظٔبٖٞبي ُٔٙمٝاي  ٚثيٗإِّّي ٚاثؿت ٝثٝ
آٟ٘بؾت و ٝزض ايجبز ضٚيٞٝبي جسيس ٔ ٚسيطيت ؾّيمٝاي ثحطاٖٞبي ُٔٙمٝاي  ٚجٟب٘ي
٘مفآفطيٙي ٔيوٙٙس .ثبٚض ث ٝايٗ و ٝقٛضاي أٙيت ثب احطاظ قٛاٞس  ٚازِ ٝوبفي ثٝ
تهٕيٕي ضؾ يس ٚ ٜاًٖبي زائٕي غطثي قٛضأ ،جطي نطف ٔهٛثبت آٖ ٞؿتٙس ،پٙساضي
ؾبزٜاٍ٘بضا٘ ٝاؾت .زض ٚالٕ ،اغّت ايٗ ؾٙبضيٞٛبي غطثي ٞؿتٙس و ٝاثتسا ث ٝؾبوٗ زض
الثيٞبي ز ٚؾٛي آتال٘تيه پطزاظـ قس ٚ ٜثبظذٛضز تٗسيُقس ٜآٖٞب زض ٞيأت
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لُٗٙبٔٞٝبي قٛضاي أٙيت تجّي ٔييبثٙس .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ،ثحج اجطاي َطح ُٔٙمٝ
پطٚاظ ٕٔ ٔٛٙزض ِيجي حتي پيف اظ تهٛيت لُٗٙبٔ 1970 ٝزض افٛأ ٚ ٜحبفُ آٔطيىبيي
ُٔطح ٌطزيس (ضٚيتطظ 25 :فٛضي ٚ )2011 ٝزثيطوُ ٘بت ٛلجُ اظ تهٛيت لُٗٙبٔ،1973 ٝ
اٖٕبَ آٖ ضا ٔ ٌٛٙث ٝنسٚض ٔجٛظ  ٚزؾتٛض وبض ضٚقٗ اظ ؾٛي ؾبظٔبٖ ُّٔ ٕ٘ٛز ٜثٛز.
ٔهساق زيٍط زض احجبت ايٗ ٔٛيٕٞ ،ٔٛبٍٙٞي  ٚتجبزَ٘ٓط غطة ثب اتحبزيٖ ٝطة
زضذهٛل الساْ ّٖيِ ٝيجي اؾت و ٝزض ازثيبت ٞط ز ٚلُٗٙبٕٔٛ٘ ٝز زاقت .زثيطوُ ٘بتٛ
زض جطيبٖ ٘كؿت ٚظضاي زفبٔ ايٗ ؾبظٔبٖ زض ثطٚوؿُ (ٔ 10 -11بضؼ  )2011يىي اظ
پيفقطٌٞبي ٔساذّ ٝزض ِيجي ضا «حٕبيت ُٔٙمٝاي لبَٕ» ٖٛٙاٖ وطز ٜثٛز .پؽ اظ آٖ
زض ٔمسٔ ٝلُٗٙبٔ ،1970ٝقٛضا ،اظ ٔحىٔٛيت السأبت نٛضتپصيطفت ٝزض ِيجي تٛؾٍ
اتحبزيٖ ٝطة اؾتمجبَ ث ُٕٖ ٝآٚضز ٚ ٜلُٗٙبٔ 1973 ٝثب اؾتٙبز ث ٝتهٕيٓ ٔٛضخ 12
ٔبضؼ  2011قٛضاي اتحبزيٖ ٝطة ٔجٙي ثط زضذٛاؾت اجطاي َطح ُٔٙم ٝپطٚاظ ٕٔٔٛٙ
ثطاي ِيجي ،تّٛيحبً يىي اظ ٖٛأُ ظٔيٝٙؾبظ ايٗ الساْ اظ ؾٛي قٛضاي أٙيت ضا ٚن َٛايٗ
تمبيب اظ ؾٛي اتحبزيٖ ٝطة ٔٗطفي ٕ٘ٛز.
ٔساذّ٘ ٝبت ٛزض ِيجي ،ظٚايبي زيٍطي اظ ضٚيٞٝب  ٚقٍطزٞبي ثسيٕ زض چٍٍ٘ٛي
اجطاي لُٗٙبٔٞٝبي قٛضاي أٙيت ضا ثٕ٘ ٝبيف ٌصاقت .ثب ثبال ٌطفتٗ ج ًٙزاذّي ٚ
فجبيٕ ا٘ؿب٘ي زضحبَٚل ٔٛزض ايٗ وكٛض ،آيٙسِ ٜيجي زض ٞبِٝاي اظ اثٟبْ لطاض زاضز .قست
حٕالت جٍٙٙسٜٞبي ائتالف ٘بتّٖ ٛي ٝحىٔٛت ِيجي ٘ؿجت ث ٝضٚظٞبي آغبظيٗ ضٚيبضٚيي،
ض٘ٚس فعايٙس ٜاي ضا تجطثٕٛ٘ ٝز ٚ ٜايٗ السأبت ،ثب حٕبيت ٕٝٞجب٘ج ٝزِٚتٕطزاٖ آٔطيىب
ٔمبضٖ ثٛز ٜاؾت .ثًٗي وكٛضٞبي غطثي پيكٟٙبز لصافي ٔجٙيثط ٌطزٖ ٟ٘بزٖ ثٝ
لُٗٙبٔٞٝبي قٛضاي أٙيت زض نٛضت تٛلف ّٖٕيبت ٘ٓبٔي ضا ضز ٕ٘ٛز ٚ ٜثط وٙبضٌٜيطي
ٚي اظ لسضت انطاض ٔيٚضظ٘س٘ .بذكٛٙزي ثطذي اًٖبي زائٓ قٛضاي أٙيت اظجّٕٝ
ضٚؾي ٝث ٝزِيُ آ٘چ ٝآٖٞب ٖس٘ َٚبت ٛاظ ٔفبز لُٗٙبٔٔ 1973 ٝي٘بٔٙس ،چكٓا٘ساظ ضٚقٙي
اظ تهٛيت لُٗٙبٔ ٝاي قسيستط وٖ ٝطن ٝضا ثطاي تٟبجٓ ظٔيٙي ّٖي ٝضغيٓ لصافي فطآٞ
ٕ٘بيس ،ث ٝزؾت ٕ٘يزٞس .ثب ايٗ حبَ ،ثٝضغٓ ثئيّي ْبٞطي لسضتٞبي زضٌيط زض جًٙ
ثٞ ٝعيٕٛ٘ٝٙزٖ ثيكتط زض ايٗ ٖطن ٚ ٝؾيبؾتٞبيي و ٝزض پكت نح ٝٙزض ايٗ ذهٛل
ز٘جبَ ٔيقٛز ،زض نٛضت تسا ْٚحًٛض لصافي ثط ؾط لسضت ،احتٕبَ ٚضٚز ّٕٔٛؼتط ٚ
ٔؿتميٓ آٔطيىب  ٚا٘جبْ ّٖٕيبتي ٌؿتطزٜتط ثسٔ ٖٚجٛظ قٛضاي أٙيت ،قجي ٝآ٘چ ٝزض
ٌصقت ٝزض وٛظ )1999( ٚٚحبزث قس ،چٙساٖ زٚض اظ ا٘تٓبض ٘يؿت.
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مىابغ
:ٕٝ تطج،»ضٚ ظٝؾُ ثٛ انُ ٖسْ تٚ ٚٚظٛ زض وٛ ٘بتٝ٘ؾتبٚ ثكطزّٝ «ٔساذ، جٕكيس، ٕٔتبظ.1
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