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  تــــــــــقديركر و شـــــلمة ـــــك

اللهم الشكر الكبير و الحمد الكثير ،هو اهللا رب  الشكر األول و الخير هللا سبحانه و تعالى 

العالمين الذي رزقنا العقل و حسن التوكل عليه سبحانه و الحمد هللا الذي نسأله أن يكون علما 

  .نافعا إنشاء اهللا 

العرفان بالجميل الى المرشد الذي أعاننا على إظهار الجهد المبذول  الشكر الجزيل الذي نحمل له

نا في الدراسات كل في حدود لمرجو و الصورة األوفى لتأخذ مكافي هذه الدراسة على وجه ا

  اختصاصه

و  على هذه المذكرة بكل رزانة و صبرالتي تفضلت بقبولها اإلشراف  أمال يوسفي : األستاذة 

  ها اهللا كل خير االتعليمات المدققة فجز حكمة التوجيه و 

 الى كل أستاذ لم يدخر جهده على تنويري بأي فكرة تفيد في سبيل هذا العمل وأمد يد العون لنا و

  .لو بكلمة طيبة 

  . العائلة الذين كانوا لي خير عون و دعم طيلة مشواري الدراسي أفرادشكر خاص الى جميع 

   



 

 

  

   اإلهـــــداء

الى  "و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة " اهدي ثمرة جهدي هذا الى من قال فيها عز وجل 

  الوالدين العزيزين الذين تولياني بالرعاية و التوجيه في رحاب اإليمان و العلم 

 

  الكرام  بارك اهللا فيهم  إخوتي و أخواتيالى من شاطرني حياتي حلوة و مرها 

  اهللا خيرا  جزآهم األعزاءتي  زمالئي العون في دراس أمدنيالى من 

   الى كل من علمني أساتذتي األفاضل زادهم اهللا صحة و أجرا 

 

وجل أن  الى أولئك جميعا اهدي ثمرة هذا الجهد البسيط و المتواضع ،راجيا من اهللا عز

اهللا بقلب  يجعله في ميزان حسناتي بعد القيامة يوم ال ينفع مال و ال بنون إال من أتى

  .سليم
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    مـقـدمــــــــــــــــــة

     تطور االهتمام الدولي بحماية حقوق اإلنسان السيما مع تزايد نشوب النزاعات   إن 
من أكثر  الذي يعتبر التدخل اإلنساني آليةبروز  إلى أفضىالداخلية في العديد من الدول 

التي طرحت المفاهيم المختلفة  من حيث هالمواضيع إثارة للجدل، السيما أمام الغموض الذي يعتري
الة قيام ــح في دخالتــو مشروعية هذه الت هجدال قانونيا و أخالقيا واسعا متعدد األبعاد حول أسس

 فتح الباب أمام كثرة التأويالت و الذي األمر، نيهاـــهاك حقوق اإلنسان ضد مواطـــالدولة بانت
التفسيرات والذي خلف جملة من االنقسامات الحادة في أواسط الفقهاء إزاء ما أسفرت عنه 

من تعقيد فكرة التدخل الدولي اإلنساني، غياب ما زاد و  .ممارسات الدول من اختراقات وتجاوزات
  . هذه الفكرةما أدى إلى صعوبة ضبط نظام قانوني منظم لهذه الظاهرة م

بالجديدة على ليست  أن فكرة التدخل اإلنسانيفالحروب  طالما كان اإلنسان ضحية النزاعات وو ل
كما أن تطبيقها هو  الساحة الدولية و إنما هي نظرية قديمة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ،

،عندما قامت بعض عدة تدخالت إنسانية مسلحة فقد شهد العالم ال يعود للسنوات األخيرةاألخر 
الدول األوروبية بالتدخل في شؤون الدول العثمانية بحجة حماية حقوق األقليات، حيث ادعت تلك 
الدول بان الدول العثمانية تعامل األقليات الدينية و القومية الذين يعيشون في كنفها معاملة ال 

   )1( .....)1861في سوريا  و تدخل فرنسا ،1830تدخل روسيا القيصرية في اليونان (منهاإنسانية 
هو قانون أوربي  في ظل القانون الدولي التقليدي، وتتم و المالحظ أن تلك التدخالت أنها كانت 

باألساس، ينظم العالقات بين الدول األوروبية كما أن هذا القانون لم يكن يحرم استخدام القوة في 
  .   العالقات الدولية  كما انه كان يقسم الجماعة الدولية آنذاك إلى دول متمدنة و دول اقل تمدنا

ر سيادة الدول و المساواة بين جميع و بعد نشأة األمم المتحدة و ما تضمنه ميثاقها من قواعد تق   
في حالة  إال من الميثاق )4 فقرة2المادة(في العالقات الدوليةالقوة  استخدام حظر و أعضائها،

   . )7\2 المادة(األعضاءالشؤون الداخلية للدول و عدم التدخل في ) 51المادة ( الدفاع عن النفس
ان مقصدا من اهتم الميثاق بحقوق اإلنسان و حرياته األساسية و جعل من تعزيز حقوق اإلنس كما

على نصوص  )13،55،56،62،68،76(قد احتوت مواد الميثاق هذا و ،مقاصد األمم المتحدة
الدولية من مكانة حقوق اإلنسان في مرحلة بعد الحرب العالمية حيث أضحت الحماية تعزز 

  فقد اعتبر البعض أن   ، الرئيسية و الحاكمة للتنظيم الدولي األهداف برزثل ااإلنسان تملحقوق 
الميثاق بما يحتويه من مبادئ قد أسس لثقافة حقوق اإلنسان في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 

ــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
     03ص ،2011القاهرة،  معمر فيصل خولي، األمم المتحدة و التدخل الدولي اإلنساني، دار العربي للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، ـــ) 1(.
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لحقوق اإلنسان، وأبرمــــــت العــــــــــديد من االتفاقيـــــات الدوليـــــة  العالميكما صيــغ اإلعالن . الثانية
بشكل تدريجي جرى بناء منظومة فعلية لحماية حقوق اإلنسان على الصعيد و العالقة، ذات 

هكذا تبـنت الدول القرارات و خلقت المؤسسات و سنت اإلجراءات في مجال  و العالمي و اإلقليمي
  . حقوق اإلنسان

فالتدخل اإلنساني و الذي رأى فيه بعض الفقه المعاصر الصورة الحديثة لمفهوم الحرب العادلة  
تحت رن التاسع عشر قفي بداية ال أكثرالتي سادت في القرون الوسطى و الذي شاع استخدامه 
تطور مسيرة حركة حقوق اإلنسان أصبح بتبريرات حماية األقليات الدينية و رعايا الدول المتدخلة 

  . يهدف إلى حماية اإلنسان كإنسان بغض النظر عن جنسه أو عرقه
تزايد ذلك االهتمام إثر انتهاء الحرب الباردة و انهيار المنظومة االشتراكية و تفكك االتحاد و قد 

كل أفضى إلى الداخلية في العديد من الدول بش، السيما مع تزايد نشوب النزاعات سابقا السوفيتي
فمنذ مطلع التسعينات القرن المنصرم صدرت دعوات كثيرة " التدخل الدولي اإلنساني"بروز ظاهرة 

مطالبة بالتدخل العسكري الخارجي، من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان و األقليات و معاقبة 
 إلى المناطق التي تشهد  مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية و تامين وصول المساعدات اإلنسانية

  .أزمات إنسانية طارئة
كما ظهرت منذ نهاية القرن العشرين تهديدات و تحديات جديدة شكلت مصدر القلق الدولي نظرا 

الة، المجاعة التلوث لمساسها بحقوق اإلنسان األساسية، و من أهمها الهجرة غير الشرعية، البط
ار الشامل، الجريمة المنظمة عبر الوطن، و تزايد نشوب البيئي، اإلرهاب الدولي انتشار أسلحة الدم

                  .النزاعات المسلحة الداخلية ألسباب عرقية و دينية
ئجها أمام تفاقم هذه التهديدات الجديدة لحياة اإلنسان وعجز الدولة منفردة عن مواجهتها ونتا

ة أكثر فعالية لحقوق اإلنسان، نظرا المباشرة على األمن العالمي برز االتجاه الدولي نحو حماي
  .الدوليينللعالقة الوطيدة بين هذه الحماية و حفظ السلم و األمن 

على هذا األساس، فانه في حالة وقوع االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان األساسية لفئة أو جنس 
اإلنساني  الدوليفكرة التدخل معين، فإن للمجتمع الدولي ليس أمامه من البدائل سوى تطبيق 

    .)1(المضطهدةلمصلحة هذه الفئات المنكوبة و 
  را ــــــياسية، نظــــهية و الســــملة من القيود القانونية و الفقـــهذه اآللية األخيرة اصطدمت بج و الواقع أن

  عنها ميثاق األمــــم المتحدة، و التي ال تزال تمثل الحجر األساس في الـــــــتنظيم للمبادئ التي أفصـــح
ــ ـــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

بجاية جامعة عبد الرحمن ميرة  مجلة األكاديمية للبحث القانوني،ــــ خالد حساني، مبدأ السيادة بين التدخل اإلنساني و مسؤولية الحماية، ال) 1(

  08ص ،2012، 01، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، العدد 
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  الدولي المعاصر كــمبدأ حظر استخــدام القوة في الــعالقات الدوليــة و مبــدأي السيادة و عدم الـــتدخل
التي ترى الدول  "حقوق اإلنسان"مسألة في الشؤون الداخلية للدول و من هذه الشؤون الداخلية 

  .صميم سلطانها الداخليمن  هابأن
طرح العديد من اإلشكاالت في النظام القانوني الدولي على كيفية التوفيق بين حق  األمر الذي 

الداخلــية، و حق الــجــماعة الدولــية في التدخل في حماية سيادتها و عدم التدخل في شؤونـها الدولة 
انتهاكات حقوق اإلنسان، أم أن الدول الكبرى تعمل على توظيف انتهاكات حقوق اإلنسان  لوقـــف

  .في دول مناوئة لها على نحو يخدم مصالحها السياسية
فرز عدم قدرة و في ظل التقارب الحادث بين أطراف المجتمع الدولي، الذي أأمام هذا الوضع 

على مفهوم السيادة  الذي تنافس  ، بدأ يطرأ تحول أساسيعلى تسيير كل شؤونها بمفردهاالدولة 
من صيغته المطلقة إلى الصيغة فهوم مبدأ السيادة متراجع  أدى إلىمع مبادئ حقوق اإلنسان 

اإلنساني لوقف تلك و نظرا لتعاظم انتهاكات حقوق اإلنسان تم إعمال التدخل الدولي ، النسبية
كما بدأت األمم المتحدة بصياغة قراراتها بطريقة تبين أن عدم حماية حقوق اإلنسان  ،االنتهاكات

أين اصدر مجلس األمن في هذا الشأن عدة قرارات  سوف ينعكس سلبا على األمن والسلم الدوليين
      . )1992سنة مال و الصو 1992 سنة  و البوسنة و الهرسك1991 سنة كالعراق (في عدة مناطق

ال األمم المتحدة تفادي المجازر و التطهير ن ذلك لم يستطع المجتمع الدولي و على الرغم م 
 الذي أثيرالتدخل  و" 1994رواندا"في  ما حدث الذي وقع خالل تلك الفترة و كان أبرزهاالعرقي 

تحت مسوغ يستخدم  التدخل اإلنساني أن  أين اتضح ، 1999" كوسوفو"في  الجدل حول شرعيته
  الدفاع عن حقوق اإلنسان ذريعة لتسويغ مصالح الدول الكبرى بعيدا عن تحقيق الحماية اإلنسانية

الصادرة عن كل من الجمعية العامة و مجلس  من جهة أخرى نجد أن القراءة المتأنية للقرارات
بين الحق الئمة أن األمم المتحدة ظلت تعاني عبر تلك القرارات من مشكلة المتظهر األمن 

  .السيادي للدولة و حق المجتمع الدولي المرتبط بصياغة ضوابط القانون الدولي اإلنساني
ق مبدأ التدخل الدولي اإلنساني في تحقيق الحماية انطالقا من هذه االعتبارات  و بالنظر إلى إخفا

 كوفي“ الحين، ذلكفي  المتحدة مملأل عامال ميناأل طرح أن منذ و ،اإلنسانية و صعوبة تطبيقه

 كان إذا ...“ لأللفية، المتحدة األمم قمة مؤتمر في كثيًرا به االستشهاد جرى الذي سؤاله ،”نانع
 نستجيب أن ينبغي فكيف السيادة، على مقبول غير اعتداء الحقيقة في هو اإلنساني التدخل
   مبدأ كل تؤثر على التي اإلنسان لحقوق الممنهجة و الجسيمة لالنتهاكاتو  لسربرنيتشاو  لرواندا،

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
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األمم المتحدة من خالل اللجنة الدولية  ما أدى إلى أن تلجأ )1(”المشتركة؟ إنسانيتنا مبادئ من
مفهوم دولي جديد  حر طو في مقاربة متطورة للتدخل اإلنساني  )2000(للتدخل و سيادة الدول 

انه السبيل الوحيد للرد على أي  من الدول كثيرالفيه الذي رأى  "مسؤولية الحماية"عرف باسم 
. الجديدةالمفاهيم  تضمن من ، و علقت عليه أمال كبيرة من خالل ماانتهاك لحقوق اإلنسان

عندما تم التأكيد على أن ما من مبدأ قانوني حتى مبدأ السيادة نفسه يمكن أن يحمي الفرد  خاصة
لكنه خيار  ، وخيرأملجأ التدخل العسكري بمثابة من الجرائم ضد اإلنسانية و انه ينبغي أن يظل 

   الجماعيال ينبغي التخلي في مواجهة القتل 
و صياغة توفق عالمي " للتدخل اإلنساني"م واسع بلورة مفهو من خالل تقريرها كان الهدف اللجنة 

حول كيفية الرد على االنتهاكات الكبيرة و الممنهجة و المنظمة لحقوق اإلنسان فجاء في تقرير 
التي طرأت على ، و انه بالرغم من التحوالت تمثل حجر الزاوية لألمم المتحدة اللجنة أن السيادة

لذلك فإن االستمرار في حماية هذا المفهوم  الباردة فإنه بجبممارسة السيادة منذ انتهاء الحرب 
، على الدول احترام سيادة الدول األخرى أما داخليا فعلى ادة تفترض مسؤولية مزدوجة خارجياالسي

  . الدول احترام حقوق و الكرامة اإلنسانية لمواطنيها 
سيادتها في حال فشلت في هذا المفهوم الجديد حول نقطة أساسية هي أن الدولة تفقد تمحور 

اسعا في حالة عدم قدرة الدولة أو و بدأت فكرة تدخل المجتمع الدولي تلقى قبوال و حماية مواطنيها، 
، مع الدولي من خالل األمم المتحدةالمجت بحيث تنتقل المهمة إلى رغبتها في حماية مواطنيها عدم

الجرائم و للمساعدة في حماية السكان من اإلبادة الجماعية و جرائم الحرب و التطهير العرقي 
في  الدول الغربية  من طرف مسؤولية الحمايةمفهوم  قد تم  إعمال و. المرتكبة ضد اإلنسانية

  . حماية حقوق اإلنسانعدة مناطق من العالم بغرض 
سياسية و قرارات و فإن طبيعة هذا الموضوع هي طبيعة قانونية دولية شاملة مرتبطة بمواقف  لذا

و عالقات دولية مبنية على أسس متعددة، تلعب المصالح اإلستراتيجية دورا مؤثرا و  ممارسات
  .اكبيرا فيه

تنبع أهمية دراسة و بحث هذا الموضوع الذي يعد في حقيقة األمر بمثابة عدة مواضيع  عليه و 
التعرف على التغيرات التي طرأت على ونية و سياسية بالدرجة األساس، تهدف إلى ذات أبعاد قان

 الدوليةأمام الجوانب القانونية محاولة الوقوف  مع مبادئ القانون الدولي في مجال التدخل اإلنساني
و تأثره بتحول النظام الدولي و التطورات الحاصلة في  "اإلنسانيالتدخل "ة تتعلق بقديم فكرةل

ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة ألغراض إنسانية ؟ : العسكري ألغراض إنسانية التدخل، ـــ ايف ماسينغهام) 1(

  158، ص2009، 876، العدد 91مختارات من المجلة الدولية للصليب األحمر، المجلد 
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الفكر و مساعي المجتمع الدولي  المتعلقة بمسائل أساسية كالسيادة و عدم التدخل و حقوق 
 على رضا و قبول العديد من الدول لم تحض ألغراض إنسانيةالتدخل  فكرة، مما جعل اإلنسان

 تم االنتقالوتم التنديد به من قبل الرأي العام كما اعتبر الجانب التطبيقي تطبيقا مجتزأ و انتقائيا، لي
و  من خالل دراسة مستجداته ،كمبّدأ مستحدث "ولية الحمايةمسؤ " مقاربة جديدة لهدراسة إلى 

تحليلها وبيان موقعها القانوني و مدى تطابقها و انسجامها و مالئمتها مع المبادئ القانونية الدولية 
و مدى استعداد المجتمع سيادة الوطنية ال التصادم بين التدخل و إشكاليةمع التركيز على  العامة

أهم الممارسات  مع التركيز على استعراض ،من أجل ضمان حماية حقوق اإلنسان الدولي لتقبلها
  .العملية و تقييمها

   :التالية نطرح اإلشكالية  على ضوء ما تقدم،
مسؤولية الحماية في الحد من انتهاكات  إلى اإلنسانيالتدخل  مبدأأي مدى ساهم تطور  لىا

  ؟اإلنسانحقوق 

  : التالية الفرعية اإلشكالياتو عليه يتم طرح 
مبدأ مسؤولية الحماية عامل فعال لضمان حماية حقوق هل شكل تطور التدخل اإلنساني إلى ــــ 

بعيدا عن أي اعتبارات  ؟ ما هو دور المجتمع الدولي في تحقيق الحماية اإلنسانية و اإلنسان؟
  .  أخرى

 و ما هي انعكاساتمبدأ مسؤولية الحماية باستخدام القوة العسكرية ألغراض إنسانية ؟  خولهل ي ــــ
  سيادة الدول؟  هذه الحماية على

فهو عبارة عن عدة كبير بين محتوياته و مكوناته ترابط يشمل على  إلى أن هذا الموضوع  نظربال
ليكون  أهالو  حد ما موضوعا مستقال بذاته إلىيشكل متداخلة مع بعضها كل واحد منها  مواضيع

التي لها صلة مباشرة  لذا تم التركيز على أهم المحاور موضوع دراسة و بحث أكاديمي مستقل
   .بموضوعنا

 مناهج عدة على ةدراسال  هاته فيباالعتماد سنحاول البحث  اإلحاطة بهذا الموضوعمن أجل و 
  :و منها بالموضوع المتعلقة الجوانب بجميع اإللمام و التطرق بغية

التتبع من اجل التطرق إلى جميع أفكار ذات صلة بموضوع الدراسة من خالل : المنهج التاريخي
مرورا  اإلنساني التدخل لمفهوم التاريخي التدرج بيان خاصة إشكالية إبراز الزمني و التاريخي في

 مسؤولية المراحل التي تطور من خاللها و تاثره بالمتغيرات الدولية إلى أن تبلورت الفكرة إلى بأهم

  .االنشغاالت الرئيسية للرأي العام الدولي ىيشكل احدو تمثل موضوع الساعة  الحماية التي
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الذي تم االعتماد عليه من خالل تحليل القرارات و المفاهيم و اآلراء ذات الصلة : المنهج التحليلي
  .بموضوع الدراسة باإلضافة إلى المواقف الدولية من ممارسة التدخالت اإلنسانية

من اجل الوقوف على وصف الحاالت اإلنسانية خاصة  المنهج الوصفيو قد تم االعتماد على 
فيما يتعلق بتدهور أوضاع حقوق اإلنسان، أو التجاوزات من طرف الدول المتدخلة لقرارات مجلس 

  .  األمن و قواعد القانون الدولي اإلنساني و القانون الدولي لحقوق اإلنسان
من اجل عرض جميع األفكار المتعلقة  من خالل إشكالية البحث الرئيسية و التساؤالت الفرعية و

  :  بالموضوع تم تقسيم الدراسة إلى فصلين
بإعمال التدخل اإلنساني كآلية لحماية حقوق اإلنسان الذي يعتبر موضوع  الفصل األوليتعلق 

أين مثير للجدل من خالل تباين اآلراء الفقهية بشأنه، كما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، 
الممارسات بروز التدخل اإلنساني، لكن  ساهمت فييان العوامل و التأثيرات التي تبسنبرز إلى 

الغرض اإلنساني و  انعكاسا لعالقات القوة في النظام الدولي و انحراف عن تحقيق أظهرت الدولية
القرار بالتدخل باختالف البواعث السياسية و االقتصادية أو تحقيق المكانة  تخاذتعدد المصالح إل

  .الدولية
في شكل جديد  ةمستحدث أليـــةك" مسؤولية الحماية" فسيتم التطرق إلى موضوع الفصل الثانيأما 

مسائل أساسية تتعلق بالتوفيق بين السيادة  حماية حقوق اإلنسان انطالقا بمعالجةتحت مسوغ 
الوطنية و التدخل، أين تم انتقال الحماية من طرف الدولة لحماية شعبها إلى المجتمع الدولي من 
 خالل األمم المتحدة، لحماية السكان من اإلبادة الجماعية و جرائم الحرب و التطهير العرقي و

نماذج أظهرت دراسة  الممارسة الدولية لبعض الالتطرق الى إال أن  الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية،
نسان مع بقاء انتهاكات حقوق اإل اتخاذ القرار بالتدخل كذلك عودة المصالح و انتقائية المعايير في

  . في مناطق متعددة من العالم
  
  



 

7 

 

  صل األولــــــــــــــلفا

  حماية حقوق اإلنسانكآلية ل اإلنسانيالدولي  التدخل

 
ينبغي على الدول يفرض مفاهيم جديدة في مجاالت متعددة  المجتمع الدولي،استمرار تطور  إن     

لتطور المستمر الذي يواكب ا ال يمكن تفادي مواجهة التغير ومراعاتها و العمل بموجبها، ففي كل األحوال 
حيث أصبح العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان التي كانت تمر بصمت موضوع  ،)1(قضايا حقوق اإلنسان

السيما مع  تزايد نشوب النزاعات الداخلية في العديد من الدول بشكل أفضى  )2( ومقاومة شجب و إدانة
 و ،التاريخ عبر التطور من مستويات عدةعرف كما  ،ة كل من انتهكت حقوقهلحماي التدخلبروز ظاهرة 

بالرغم من كون هذا المصطلح يعود تاريخيا إلى  "التدخل اإلنساني" اسماليوم يحمل أصبح  اآلنإلى حد 
خاصة  هو موضوع أصبح يحض بعناية خاصة من قبل األمم المتحدة التي أنشأت مصالحو  عهود سابقة،
بيل الفعال لحمايته من و ينطبق على االنتهاك الواسع النطاق الذي يجد في التدخل اإلنساني الس )3( لهذا الغرض

ان هذا المفهوم  اصطدم بعدة اختالفات  إال، لكن رغم هذا التطور التي تمس باإلنسانيةو التجاوزات   الخروقات

  .)األول مبحثال ( أول محطة من هذا الفصلحيث سنتعرض الى هذه النقاط في ، قانونية و فقهية 

ذلك انه   ،اإلنساني التدخل لفكرة القانوني النظام األساسية و المقومات تحديد في الفقه اختالفلكن 
 المجال النظرية وفتح بهذه العمل إمكانية في صعوبة األمر زاد تعارض مع أهم مبادئ القانون الدولي، مماي

نسلط الضوء  أنمن هنا كان البد  اإلنسانية، االعتبارات بحجة الضعيفة الدول شؤون في للتدخل الدول أمام
تابع أين  ،بعد انتهاء الحرب الباردةخاصة التي وقعت ، اإلنسانية تلتدخالل الدوليةالممارسات  بعضعلى 

أضحت في  و فرضت نفسها على دائرة األحداث،التي العالم مذهوال تعدد الصراعات و كثرة التدخالت 
نظرية من جانبها التطبيقي ال على هذهمن أجل التعرف  و ذلك ،أنظار المجتمع الدولي ةاآلونة األخيرة محط

  .)المبحث الثاني  (في الدوليو تحليلها و بيان مشروعيتها في ضوء قواعد القانون 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار المطبوعات الجامعية  المتحدة ،حقوق اإلنسان بين االمتثال و اإلكراه في منظمة األمم  صالح عبد الرحمن الحديثي، سالفة طارق الشعالن ،ـــ ) 1(

   54، ص2009اإلسكندرية ، 

  87األهالي، ص نصوص أساسية ــــ  ، الجزء الثاني، تأمالت فكرية ـــ"موسوعة عالمية مختصرة«هيثم المناع، اإلمعان في حقوق اإلنسان، ــــ ) 2(

  112، ص  2007للنشر، الجزائر ، دار القصبة  ،رة النزاعات الدوليةـــ محمد بوعشة ، مدخل إلى إدا )3(
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  األولالمبحث 

  التدخل اإلنساني تحديد مفهوم 

  
 إال )1(الواقع أن فكرة التدخل اإلنساني تحمل أصوال قديمة فقد بدأ بروزها منذ ما يقارب أربعة قرون       

ما زاد من و األكثر استعصاء على الفهم، و  من بين المفاهيم األكثر إشكاال في القانون الدولي،تعد  أنها
ي  جعل الفقه الدولاألمر الذي  ،األمم من أي تعريف لمفهوم التدخلغموض هذا المفهوم هو خلو ميثاق 

  .)المطلب األول( يختلف في تحديد تعريف موحد له
 لوقف جاهدة وتسعى بها المتحدة األمم تهتم التي الدولية المسائل من اإلنسان حقوق أصبحت لماو 

 يذهب مأسوية ألحداث نتيجة واقعية تحديات واجهته الدولي فالمجتمع الدول، داخل اإلنسان حقوق انتهاكات
   .ل من أجل حمايتهاعز  وأناس مدنيون ضحيتها

صبحت الدول  تتدخل بطرق عديدة و متنوعة و لم يحد أ، مقننة غيرظاهرة التدخل اإلنساني  ألن و      
المتحدة  منظمة األمم ال و الدوليين  األمنالمكلف بالسهر على السلم و   األمنمن هذا التدخل ال مجلس 

 على دراسة و تحليل مع التركيز ،المستندة  لتبرير التدخل اإلنسانيسس األ في مما يستدعي البحث، )2(ككل

  .)المطلب الثاني( بشكل يتناسب مع تداعيات التدخل عليها من مناصريهالمعتمد المتحدة ميثاق األمممواد 

ن غراض إنسانية العديد من اإلشكاليات النظرية و العلمية في ميداألكما أثار استخدام القوة المسلحة 
مثل مبدأ السيادة و  كونه يتعلق بأهم أركان و ركائز استقرار النظام الدولي، الدراسات القانونية و السياسية

في العالقات   بها أو التهديد استخدام القوة المسلحة حظر الداخلية للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون
  .)لثالمطلب الثا(الدولية 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  161ص المصرية للقانون الدولي،المجلة في القانون الدولي العام ، التدخل لصالح اإلنسانية نظرية  غسان الجندي ،ــــ  )1( 

 115محمد بوعشة ، مدخل إلى إدارة النزاعات الدولية، المرجع السابق ، ص ـــ ) 2( 
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  األولالمطلب 

  اإلنسانيمفهوم التدخل الدولي 
فهو ليس بالظاهرة الحديثة، وٕانما يعود في نشأته األولى  ،التدخل اإلنساني له أصول قديمة ما دام أن       

الرتباط التاريخي لفكرة التدخل اإلنساني في القانون الدولي و نظرا إلى الفترة التي واكبت نشأة القانون الدولي 
أن كان البد علينا  ،)1(بمبادئ حقوق اإلنسانالعام ارتباطا وثيقا بالتطور التاريخي الهتمام القانون الدولي 

أن شاع مفهوم حق التدخل  إلى ،نعرض بصورة موجزة عن نبذة تاريخية لمعرفة نشأته و تطوره التاريخي
مع حق التدخل اإلنساني دشن عهدا جديد تقوم فيه الدول بالتدخل  اإلنساني في أعقاب الحرب الباردة، و

 .)الفرع األول(في  تاريخية لتطوره التاريخيمما جعلنا  نشير إلى نبذة  )2( دفاعا عن حقوق اإلنسان

 إلى هدفي ألنه ذلك اليسير،ال ريب أن وضع تعريف دقيق للتدخل الدولي اإلنساني ليس باألمر       
 المسلحة النزاعات حاالت في سواء دونها، أو القوة استخدام طريق عن الخارج في دولة ما مواطني حماية

 للدول االنتهاك فيها ينسب التي الحاالت في وكذا أيضا، الطبيعية الكوارث حاالت وفي الداخلية الدولية أو
لتطوره   فإن مرور الفترة الزمنية الطويلةعلى عكس ما كان متوقعا لكن  ،اإلنسان للحقوق والمتكرر الجسيم
و من ثم البد  ،)3(بجوانبها المختلفة إال تبايناد هذه الظاهرة إال غموضا، ولم يزد وجهات النظر المتعلقة لم تز 

  و الضيقأبالمفهوم الواسع  التدخل الدولي اإلنساني لتعريف الفقهية و القانونية من التعرض لبعض محاوالت
  .)الفرع الثاني(

يعكس هذا التدخل وجهه النبيل و يمثل وجها مناقضا لذلك تماما إلخفائه لمصالح ضيقة و أنانية  قد و    
 يخضع أن يجب شروّطا والقانون الفقه وضع المسألة هذه في، )4(يريد تحقيقها على حساب أبرياء و ضحايا

 ،ال يزال دائما هو اإلنسانيةمحورها كان و  أنرغم  .الدولية الشرعية عن يخرج ال حتى، لها إنسانياً  المتدخل
 و ،نساني في حالة النزاعات المسلحةالتدخل هو وقف انتهاكات القانون الدولي اإلمن و إذا كان السعي 

المتبعة  ، مما يدعونا إلى البحث عن شروطاحترام حقوق اإلنسان لفرضأو التدخل التدخل لحماية األقليات، 
   ).الفرع الثالث(كي يكون التدخل مشروع 

ــــــ ــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــ ــ ــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــ  ــ

 ، التدخل الدولي اإلنساني في ظل نصوص و أحكام القانون الدولي ، المجلة األكاديمية للبحث القانوني ، كلية الحقوق و العلوم السياسيةـــ سميرة سالم ) 1(

ـــ بجاية ـــ العدد     107، ص 2014، السنة  01، جامعة عبد الرحمن مـــــيـــرة ــ

  05، ص2003 األولى، عمان، النشر، الطبعةوعات و دائرة المطب خل اإلنساني،حق التد ،ـــ غسان الجندي) 2(

 16، ص2012، للنشر، اإلسكندريةالجامعة الجديدة  البيئي، دارسامح عبد القوي السيد، التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني و ـــ ) 3(

  114، المرجع السابق،ص  شةــــمحمد بوعــ ) 4(
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  لتدخــــل اإلنسانيا تـطــــــورنبذة تاريخية عن : األول الفرع
إلى استعراض المراحل التاريخية التي مر  من أجل تتبع المسار التاريخي للتدخل اإلنساني، البد من العودة 

و التي يمكن أن نلخصها في ثالثة مراحل هي مرحلة ، )1(بها قبل أن يلقى اهتماما في أوساط الفقه المعاصر

   .ما بعد إنشاء ميثاق األمم المتحدة عصبة األمم ثم مرحلة مرحلةب مروراما قبل الحرب العالمية األولى  

  التدخل اإلنساني في مرحلة ما قبل الحرب العالمية األولى: أوال

إن التدخل اإلنساني ظاهرة قديمة في تاريخ العالقات الدولية، فقد عرف القانون الدولي التقليدي الذي كان 
كأداة لتسوية النزاعات القائمة بين الدول، إال انه بتتبع التسلسل  يجيز استخدام القوة واللجوء إلى الحرب

أنها اختلفت تطبيقاتها باختالف مراحل التطور الدولي  ،االت التدخل اإلنساني يكشف بوضوحالتاريخي لح
ة يرجع جانب كبير من الفقه أن الجذور التاريخية لمفهوم التدخل اإلنساني إلى نظريو  )2(السياسي والقانوني

ففكرة التدخل اإلنساني  تعبير عصري عن فكرة  )1645ــــــــــ 1583(لتي طرحها غروسيوسا )3( الحرب العادلة

في الفكر السياسي " أغسطين"، و طورها الفقيه "الحرب العادلة"قديمة أطرها فقهاء القانون الكنسي وهي فكرة 
الباطل والدفاع عن الحق وتغليب الخير على ليبين أن مشروعية الحرب تهدف إلى كونها ترمي إلى هدم 

أنست الفكرة بعد ذلك إلى الفقه  )4(" توماس االكوني" كما ظهرت بصورة خاصة في كتابات الفقيه ،الشر
القانوني فابرزها فيتوريا بصورة جليه، ليؤكد أن معاملة ملك ما لرعاياه بقسوة وظلم وجور تسمح للملوك 

فقام  )5(تقع لمصلحة اإلنسانية جمعاء باسم الحرب العادلة التي ضده ريةاآلخرين استخدام القوة العسك
قانون "بإعادة صياغة هذه المفاهيم في مؤلفة  المتحمسين لفكرة التدخل اإلنسانيوهو أشد " غرسيوس"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
)1( -ADLY ANDRAOS , De  l'intervention dans les affaires  intérieures  des Etats  souverains, Revue Egyptienne de droit 

International public (R.E.D.I), VOL 10 , 1954 P 17 
   322، ص  2007في ضوء مبادئ و أحكام القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية  ،القاهرة  اإلنسانيعماد الدين عطا اهللا ألمحمد، التدخل   ـــ )2( 

(3) - I Okoronye, An appraisal of humanitarian intervention under international law , African Journals Online (AJOL), 

2011, p 138           

 : راجع اإلطارأكثر التفاصيل في هذا ـــ 

  38ص  ،2002،السنة 847فرانسوا بونيون ،الحرب العادلة و حرب العدوان و القانون الدولي اإلنساني، المجلة الدولية للصليب األحمر ، العددـــ 

   31محمد خليل موسى ،استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر ، ص   ـــــ ) 4(

ة مسؤولة لقد استند الفقهاء لتبرير الممارسات التدخلية للدول إلى مفهوم الحد األدنى لمعاملة األفراد داخل الدولة ،والذي بمقتضاه تكون الدول=  )5(
بمستوى معين من المعاملة اإلنسانية لألفراد،هذا المستوى يجد مصدره في القانون الطبيعي الذي يخول األفراد حقوقا لصيقة بأشخاصهم  زامتعن اإلل

الحرب تعد تعبيرا عن قيم العدالة و اإلنسانية بمعناها األخالقي ، بالتالي يصنف التدخل اإلنساني ضمن ما عرف في الحضارة المسيحية  بمفهوم 
  ـعادلةال

 :أنظر التفاصيل أكثر
=Mona Fixdel and Dan SMITH, Humanitarian intervention and just war,(MISR), Mershon International Studies Review 
(1998) 42,pp 283-312 
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عن  أن الحرب تكون عادلة متى كانت تهدف إلى  الدفاع "LURE BELLI AC DE PACIS "الحرب والسلم
إذا كان الهدف منها  في دولة أخرى، في حالة تعضهم للمعاملة الوحشية من قبل حكومتهم بينما المواطنين
العادلة للحد من  أدت نظرية الحرب العادلة وغير )1(الفتح أو العدوان كانت الحرب غير العادلة السيطرة و

من جانب المجتمع التي  ،الحروب وكثرتها، وكانت الحرب العادلة تقوم على أساس الردع والعقاب انتشار
كل حاكم سولت له نفسه اإلقدام على ارتكاب جرائم ال  الدولي في ظل غياب التنظيم الدولي ومن ثم فإن

طنيه ال بد أن يتعرض لعقاب المجتمع الدولي الذي كان يعطي الدول العظمى سلطة او مإنسانية في حق 
تنبيه الدول  و لها اكبر األثر في الحد من الحروبكتب لهذه النظرية انه كان ي ، و)2(توقيع العقاب آنذاك

لحل  الحلول السلمية بالبحث عن  المجتمع الدولي تدريجيا إلى نبذها ه اتج و وخطورتها في هذا العصر
  . لمنازعات الدوليةا

المرتبطة مع نشأت الحاجة إلى فكرة التدخل اإلنساني لحماية األقليات الدينية أو العرقية من قبل الدول  و قد
حربية وصفت رسميا بأنها ردود أعماال شهدت القرون الوسطى  لما )3(هذه األقليات برابطة الدين أو القومية

البروتستانتي  مع ما وكب انشقاق المذهب األقليات الدينية،على عدة إضطهادات مورست في حق  أفعال
حدة الصراع بين الكاثوليك و  مع ازديادو  ،الديانة المسيحية في أوروبا خالل القرن السادس عشر عن

الذي  األمرمهددة بالخطر  األقلياتمعهما حقوق  أصبحتعنه خالف وصراع شديدين انجر  ،البروتستانت
امتدت هذه التبريرات لتنفيذ و )4(على التدخل لحمايتها خاصة التي  تقيم في بلدان أوربية األوربيةبعث الدول 

 الخاضعة لسلطان المناطق الجغرافية األوروبية للتدخل في لطرف الدو اإلنساني من التدخل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

   23، ص  2010ساني في ضوء القانون الدولي العام ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى محمد غازي ناصر الجنابي ، التدخل اإلن ـــــ ) 1(

     37، ص  2011ـــ ليلى نقوال الرحباني ، التدخل الدولي مفهوم في طور التبدل، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة األولى ، ) 2(

  :انظر كذلك

= J. Patrnogic, collaboration Z ,Meriboute , intervention humanitaire aspects juridiques, annales de droit international 

de la Croix-Rouge, n 33 , 1986, p22 

   

بررت التدخالت باألهداف الدينية التي كانت تسمو على أي اعتبار أخر، نتجت عنها الحروب الدينية في أوروبا ،والتي انتهت  ،16في القرن ) 3(
كفلت حرية العقيدة الدينية في أوروبا،و اعتبرت البداية الحقيقية لتأسيس الدولة  و التي  أنهت حرب الثالثين عام ، 1648بتوقيع معاهدة وستفاليا

  .في تعزيز و تقوية الدول األوروبية  يةالقومية ، أين أعطيت إشارة البدا
  

  : أنظر في هذا اإلطار مقال ــ ) 4(

 03ص 2003-،السنة 849المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد  ،"الماضي في إطار الحداثة: النزاعات الجديدة " ودانيل بالميري، , إيرين هرمانـــ   
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، واألمثلة كثيرة منها العثمانية لحماية الجماعات الكاثوليكية المقيمة في هذه المناطق اإلمبراطورية
من تعهدها  العثمانية بدعوى اضطهادها لألقليات المسيحية بالرغماالحتجاجات المقدمة من قبل روسيا للدولة 

  . )1(1774سنة " كوتشك كيناجي" من معاهدة 07 بموجب المادة، بكفالة حرية األقليات
نجد أن الدول الغربية الكبرى قد استخدمت في بداية األمر  )2(وبالنظر إلى التدخالت اإلنسانية السابقة 

عندما  فيما عرف بالمسألة الشرقية، ي اإلمبراطورية العثمانية تحديدالحماية الرعايا المسيحيين اليونانيين ف
أصبحت حماية حرية العقيدة في الدولة  1856و مع ابرام معاهدة باريس عام  )3( 1827أول مرة في طبقته 
انية حماية جماعية من قبل الدول األوروبية الكبرى و اتضح ذلك من  خالل التدخل فرنسا عسكريا في العثم

نيابة عن الدول األوربية لحماية المسحيين من المجازر التي تعرضوا لها على أيدي   1860سوريا عام 
  . )4( الدروز

ني فيما بعد و أصبح هدف الدول التي و لكن األمر لم يقف عند ذلك الحد فقد تطورت فكرة التدخل اإلنسا
، بل في اإلمبراطورية العثمانية  فقط تستخدم فكرة التدخل اإلنساني ال يقتصر على حماية الرعايا المسيحيين

أيضا حماية رعايا هذه الدول في الخارج  في حالة تعرضهم ألي أذى أو خطر و بدأت فكرة التدخل 
تعكس استخدامات الدول األوربية لمسالة التدخل اإلنساني في الدول  و اإلنساني في التطور شيئا فشيئا،

  ـ )5(العثمانية أهدافا استعمارية
لسياسي واالقتصادي امن رعايا الدول العثمانية بهدف مد نفوذها  المسيحيينتشرع بحماية  األوربيةفالدول 

وبريطانيا فتسعيان لتدعيم مركزهما في  فرنسا أما ،فروسيا تريد طرد النفوذ العثماني من البلقان للحلول محله
 حرب العالميةـــاء الـــد انتهـــدول بعـــذه الــمارسات هــبجالء  م أوضحتها ــتركة الرجل المريض قبل موته وهذا م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
، دار الخلدونية للنشر والتوزيع "دولي العام ونظرية االستنفاذ في اإلسالم التدخل اإلنساني لحماية األقليات بين القانون ال"ندير بومعالي ، مقال بعنوان  )1(

   47ص . 2009،الجزائر ،
 :راجع في هذا الخصوص) 2(

  13. 12ص  ،2003سمير ستيتي ، من التدخل لصالح اإلنسانية إلى التدخل اإلنساني، مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة تيزي وزو ،  ــ  
  111ص ،2005ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، اهللا ، معجم في القانون الدولي المعاصر ،عمر سعد ) 3( 

 إن التدخل الذي حدث في الدول األوربية ضد الدول العثمانية كان له أهداف خفية فلم تكن ذو طابع إنساني بل كان ذو طابع استعماري ، ثم= 
 ماية أرواح وممتلكات الرعايا في الخارج بغض النظر عن الدين أو القومية أو الجنسية اتسعت ظاهرة التدخل بدواعي إنسانية لتشمل ح

  : أنظر أكثر التفاصيل )4( 

   305ص  2008 ،01االقتصادية، العدد  رات، المجلة الجزائرية  للعلوم القانونية وـــــعبد القادر البقيــ 

السياسية، جامعة  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية و يوسفي، التدخل بالوسائل العسكرية بين الحق و العمل غير مشروع، أمال: كذلك أنظر

  265، ص 2011 ،01العدد الحقوق،الجزائر كلية 

الطبعة  المتحدة،اإلمارات العربية  اإلستراتيجية، و الدراساتالتدخل اإلنساني في العالقات الدولية، مركز اإلمارات للبحوث  ،يعقوب عبد الرحمان محمدـــ  )5(

  33ص  ، 2004، األولى
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تدخلت كل   ، حينما1900و من النماذج الشهيرة على تطور فكرة التدخل اإلنساني ما حدث عام  )1(األولى
و و فرنسا و بريطانيا و ايطاليا  األمريكيةمن ألمانيا و اإلمبراطورية النمساوية المجرية و الواليات المتحدة 

حين اندالع الثورة و كان هذا التدخل الجماعي العسكري بدوافع " مانشو "حكم  ناليابان في الصين إبا
الالجئين إلى مقار البعثات الدبلوماسية لقتل و إنسانية بهدف حماية المسيحيين و األجانب المهددين با

 . )2( المعتمدة لدى الصين
من المالحظ في هذه المرحلة أن حماية األقليات اقتصرت فقط على طائفة معينة من األقليات، على      

طوائف تختلف عرقيا و دينيا و لغويا  حماية أساس وجود عدة نصوص دولية تم فرضها على الدول لتشمل 
  .حصول اعتراف الدول الكبرى لك الدول الجديدة التي تسعى على ، خاصة ت)3(
  عصبة األمم خالل فترةالتدخل اإلنساني : نياثا

سيما بعد الحرب  بعد أن ذاق المجتمع البشري مرارة الحروب التي كانت سائدة في معظم أرجاء العالم و ال
، حيث تم إنشاء عصبة األمم نظيم دولي لتحقيق السالم العالميأصبحت ضرورة إلقامة ت ،العالمية األولى

)4(كان من أهدافها استئباب السلم و األمن الدوليين و منع الحروبو  ،1919في عام 
وتنشيط التعاون  

كما و احترام قواعد القانون الدولي  ،قيام العالقات الدولية ، ومن مبادئها عدم اللجوء إلى الحرب و الدولي،
ما يسمى نظام في إطار عصبة األمم عرف و  )5(كانت لها نظرة واقعية في حماية األقليات بشكل خاص

وبقيت  المتحدة عالم السياسة مشتمال على أقاليم خاضعة لوصاية األمم الى وقت قريب ظل و )6(الوصاية

، هذا المركزية الغربية ذيهمة للمجتمع الدولي مالوصاية فترة طويلة من الزمن إحدى الممارسات والسمات ال
كان سكانها يعتبرون  األقاليم غير الغربية التيمن  منخرط في الشؤون الداخلية لكثير المجتمع الذي كان

ت كما شكل )7(يالداخلالذاتي  حتى التمتع بحق الحكم أوغير مؤهلين للحصول على االستقالل السياسي 
 دوليــطابع الـــال هاـــبإضفائ اإلنسانيمة في تطور التدخل ــنقطة حاس ياتــاألقلماية ـــال حــفي مج مــاألمة عصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  33ص  ، سبق ذكره ، مرجعمحمد يعقوب عبد الرحمانـــ  )1(

  162ص  المرجع السابق،غسان الجندي، نظرية التدخل لصالح اإلنسانية، ــــ  )2(
- LINDA A. MALONE, Les droits de l'homme dans le droit international, nouveaux HORIZONS, PARIS, 2004, P 23   

انتهاء عد كان الهدف األساسي في هذه المرحلة هو إعادة تنظيم أوروبا بعد حروب نابليون، وحفظ السلم العالمي من خالل النظام الدولي الذي أقيم بـــ ـ )4(

  ).1878( ، ومجلس برلين)1871(، ولندن )1856(كمؤتمرات باريس عام  - تلك الحروب عن طريق نظام المؤتمرات
(5)- PATRRICK Wachsmann ,Les droits de l'homme, DALLOZ, FRANCE, 2008 , P07 

 61ص ، 2009 العلوم السياسية و اإلعالم ، عالقات دولية ،جامعة الجزائر، األجنبي، كليةأزمة دارفور وأبعاد التدخل  ،رتيمذكرة ماجس ،مراد جوابي ـــــ  )6( 
،الطبعة 2005و المواثيق الدولية و الدستور العراقي لسنة  اإلسالميةـــ علي يوسف الشكري، حقوق اإلنسان بين النص و التطبيق،دراسة في الشريعة ) 7(

  35،ص 2009االولى ،مصر ،
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ما يراه مناسبا من تدابير فله الحق في تلقي مجلس العصبة ليقرر  المهمة إلىحيث تم إسناد هذه  ،عليه
و تضمن عهد العصبة العديد من ) 1(الشكاوي و البالغات من أفراد األقليات ليقرر فيما بعد قبوله لها آم ال 

أخرى فإن  من ناحية ،لكنها لم تكن شاملة لكل الحقوق و األفراد  ،نصوص الخاصة بحماية حقوق اإلنسانال
هذا النظام دفع األقليات ذاتها إلى اللجوء إلى الدول المجاورة التي تشاركها خصائصها الخاصة أكثر من 

الذي  ، لهذا لم يكن باإلمكان اإلبقاء على هذا النظام و استمراره ، األمرتمادها على الدول التي تقيم فيهااع
ظهور بوادر حرب عالمية ثانية تالشي معها هذا  إلىأدى  و ،عمل العصبة أهميةساعد على التقليل من 

مع بداية القرن العشرين شهد والدة منظمات دولية أن  إلى اإلشارةتجدر  و )2(1943سنة  ال نهائياز النظام و 

وفقدت سندها القانوني المستمد من  ،الدول نوعا ما سلوكيات من اإلنسانيظاهرة التدخل  اختفتعالمية 
  .العرف الدولي

  ميثاق األمم المتحدة في مرحلة ما بعد التدخل اإلنساني :ثالثا

و في سبيل تحقيق تلك الغايات  ،ابتداء من الديباجة غايات سامية 1945األمم المتحدة سنة  جاء في ميثاق
يجب على الدول أن تبادر إلى التسامح و أن نعيش معا في سالم و حسن جوار و أن نكفل بقبولنا مبادئ 

في هذا  )3( الخطط الالزمة لها أن ال تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركةمعينة و رسم 
المجال عكف فقهاء القانون الدولي على إيجاد تنظيم دولي جديد لحماية األقليات و يساعد على حفظ السلم 

االهتمام الدولي بحقوق  أنكما  )4( توج هذا االهتمام بميالد منظمة األمم المتحدة و و األمن الدوليين،
متصاعد بأهمية حقوق  يالمتحدة ضمن مقاصدها وترتب على ذلك وع األممفي ميثاق  أدرج اإلنسان 
 الخاصة لة بالحمايةأالمس أضحت و ،نا مع االهتمام الوطني واإلقليميمتواز ، في السياسة الدولية اإلنسان
 دغيرها تمثل اح السياسية أو أونية يالد أوالعرقية  أوعن االنتماءات الوطنية  النظر بصرف اإلنسان لحقوق 
كانت قد طالت كل بني البشر دون أن  السيما أن جرائم الحرب )5(رللتنظيم الدولي المعاص األساسية المبادئ

  .)6(ا يقتصر األمر على فئة معينة بعينه

  أحرزت المنظمة تأييدا عالميا في مجال التدخل اإلنساني و الذي أصبح يتميز بالعالمية و يقر حماية بهذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  36ص ، الموجع السابق ،  علي يوسف الشكري ــــ) 1(
  171ص  ،2009دار الجامعة الجديدة  ،ني و تراجع مبدأ السيادة الوطنية، التدخل الدولي اإلنساعبد القادر بوراس ـــ  )2(
  38ص ،2010 ،األولىمؤسسة الحديث للكتاب الطبعة  التدخل الهدام و القانون الدولي العام دراسة مقارنة ، ،محمد رضا يونس عدي ــــ) 3(
  161ص ،2000،  اإلسكندريةالمنظمات الدولية المعاصرة ، منشأة المعارف ،  ، مصطفى سالمة حسن ،محمد سعيد الدقاقـــ  )4(
، 01العدد  ،و السياسية، جامعة الجزائر كلية الحقوق المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية ،اإلنسانيةمن أجل  التدخل عبد القادر البقيرات،ــــ  )5(

   300ص   ،2008
  39المرجع السابق ، ص  ـــ علي يوسف الشكري ،) 6(
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 تصدر أنهامن المنظور القانوني والسياسي الدولي في  اإلنسانحقوق  أهميةو تكمن لكافة حقوق اإلنسان، 
المستفيدة من الحماية الدولية  األطرافعد الفرد والمجموعات القومية الدينية والشعوب ي و ،بوثائق دولية

  . )1( في االستراتيجيات الدولية اإلنسانلحقوق 
كما عقدت مؤتمرات عديدة حول حقوق اإلنسان و صدرت عدة وثائق دولية و تم وضع عدة اتفاقيات مختلفة 

، و االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 1948ية و المعاقبة عليها أهمها اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماع
لحرب والجرائم ضد اإلنسانية اتفاقية عدم تقادم جرائم ا ، و1973أشكال التمييز العنصري والمعاقبةعليها

فإن ) 2(، 1984، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة القاسية و غير اإلنسانية و المهينة1970
لتها على أمام المجتمع الدولي فيمكنه مسائ مخالفة هذه االلتزامات الدولية تحرك المسؤولية الدولية للدولة

  .اللتزامات الدوليةأساس ما ارتكبته من مخالفات ل
كما شهدت الممارسة الدولية للتدخل اإلنساني بعد ميالد األمم المتحدة حيث لم تول أي اعتبار لمبادئ 

في الميثاق كتدخل الواليات المتحدة األمريكية عسكريا لحماية رعاياها في   المنصوص عليهاالقانون الدولي 
، و تدخل )3(1971، و تدخل الهند في باكستان الشرقية 1960تدخل بلجيكا في الكونغو  ، و1958 لبنان

  .1980، و الواليات المتحدة في إيران 1974تركيا في قبرص 
و هكذا تعددت حاالت التدخل اإلنساني و أخذت أطوار كثيرة من حاالت التدخل ترتكب تحت مسمى الدفاع 

على مشارف القرن الواحد و العشرين  كمبرر عام و ظاهري للدوافع اإلنسانية، و" حقوق اإلنسان"عن 
ى مستوى الفرد و تبلورت حقيقة سياسية و قانونية تتمثل في االرتباط بين انتهاك حقوق اإلنسان عل

من المالحظ في هذه  و .تهديد السلم و األمن الدوليين كما يحدده ميثاق األمم المتحدة الجماعات و بين
التدخالت اإلنسانية أنها لم تمارس لحق شرعي صريح إال بعد انتهاء الحرب الباردة بتراجع الكتلة الشرقية في 

و  ،1991ل المتحالفة في شمال العراق و أبرزها تدخل الدو المسرح العالمي إلفساح المجال للكتلة الغربية 
  .)4( و أنغوال و ليبريا وصوال إلى الموزنبيق و أذربيجان ،1992الصومال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   82ص 2011األولى فيصل خولي، األمم المتحدة والتدخل الدولي اإلنساني ، دار العربي  للنشر والتوزيع القاهرة، الطبعة ــــ معمر)  1(

   1948ديسمبر  10الصادر بتاريخ  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان : كما يمكن التنويه الى هذه الحقوق من خالل = 

   :ــــ أكثر التفاصيل  بخصوص هذه االتفاقيات أنظر ) 2( 
  و مايليها 155،ص2010القاهرة ،1، الوافي  في حقوق اإلنسان ،دار الكتاب الحديث ،ط نعيمة عميمر ــــ

)3( - I Okoronye, op. cit, p142 

، ص 2010مبدأ عدم التدخل و التدخل في الشؤون الداخلية للدول في ظل القانون الدولي العام، دار الكتب القانونية، مصر، ،الرواندوزيعثمان علي ــ  )4(

397،398  
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 الفقهية و القانونية  مفاهيمال أهمالبد أن نتعرف على  ،التاريخي للتدخل الدولي اإلنسانيعرض التطور  بعد
  .هذه التدخالتل

، إلى أنه مع نهاية الحرب الباردة و ما صاحبها من إعالء لقيمة حقوق اإلنسان و حرياته تجدر اإلشارة هنا
عن انتهاكات حقوق اإلنسان بصفة عامة دون تفرقة بين مواطن وأجنبي،  األساسية أصبحت الدول مسؤولة

، فالتدخل الدولي اإلنساني التدخل غير منطقية و ال أساس لهامن ثم فإن أي محاولة للتمييز بين نوعي  و
، ساسية سواء كان مواطنا أو أجنبياو حرياته األ تدخال لحماية حقوق اإلنسان أصبحبالنسبة إلى أنصاره 

       .)1( عالمية حقوق اإلنسان من هذا المنظور ساوت بين جميع األفراد في الحقوق و االلتزاماتف
حقوق  من أجل الدفاع عن للتدخل ذريعة يشكل قد الذي و اإلنساني التدخل إليه يسعى الذي الهدفذا كان إ

  صـــول العاملـــين في المــجال اإلنـــسانيرائم ضد اإلنسانية أو تامين و ـــوقف الج و لياتـــاإلنسان  و حماية األق
أن التدخل اإلنساني كان مثار للجدل، ومازال ثمة خالف حول ما إذا كان ينبغي  تبين بوضوحقد اال انه 

مما  )2(؟ و الحيز اإلنساني الذي يكون التدخل مشروع ضمن حدوده ه ماممارسة التدخل اإلنساني و 

  .عن التدخل اإلنسانيالفقهية و القانونية بشان تعريف  االختالفاتاستعراض يستدعي علينا 

  التدخل الدولي اإلنسانيمفهوم إشكالية ضبط : الثانيالفرع 

 من يدافع عن المفهومبين  الفقه الدولي اختلف في تحديد مفهوم التدخل اإلنساني،تكمن المشكلة في أن 

استخدام القوة يتم إال من خالل العمل العسكري و هو الذي ال يمكن أن  نساني وإلاالضيق للتدخل 

يمكن أن يتم  الذيللتدخل اإلنساني لمفهوم الواسع لصالح ا االتجاه الثاني عن يدافعبين من  و ،المسلحة

  .الدبلوماسية وغيرها االقتصادية ، وكالضغوط السياسية،  بوسائل أخرى 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 32ــــ معمر فيصل خولي ، المرجع السابق ، ص) 1(

، مجلة كلية "في نظام الحماية الدولية لالجئين و النازحين في إطار نظرية مسؤولية الحمايةمعالجة الفجوات " سرمد عامر عباس، بعنوان :ـــ أنظر مقال ) 2(

  230،ص2014، مارس 03، العدد 16جامعة النهرين، بغداد ، المجلد  الحقوق ،

 http://www.mlawnahrain.org/issue.php?i=38 :                                                                                  أنظر الموقع
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  اإلنساني المفهوم الضيق التدخل  :أوال

على قتصر تنفيذه على ذلك التدخل الذي ي"التدخل الدولي اإلنساني "صرحيذهب أنصار هذا االتجاه إلى 
    .عسكرية، فاستخدام القوة يمثل األساس لهذا النوع من التدخالتاستخدام القوة ال

وصف التدخل الدولي اإلنساني  الذيBAXTER  المعنى يرى جانب من الفقه و من بينهم األستاذوفق هذا 
تعرضون له استخدام للقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة أخرى لحماية رعايا هذه األخيرة مما يعلى كل "

تقوم بتنفيذه عن كما يمكن أن يستهدف فعل التدخل حماية رعايا الدولة التي  ،من موت أو أخطار جسيمة
  .)1( "طريق ترحيلهم من الدولة التي يتعرضون على إقليمها لخطر الموت

 إلى تعريف التدخل اإلنساني بأنه كل استخدام للقوة لهدف مبرر STOWELLهو ما ذهب إليه الفقيه  و
و التي تجاوز حدود السلطة  يتمثل في حماية رعايا دولة أخرى من المعاملة االستبدادية والتعسفية المتواصلة

    )2(المعنية على أساس العدالة والحكمةالدولة  التي يفترض أن تتصرف ضمن حدودها حكومة
لة ما للحقوق األساسية التدخل اإلنساني يعني تجاهل دو  أن " EDWIN BORCHARDبور شارد ينأيدو "أما 

 الدولية بهدف وقف الجماعة القانون الدولي باسمفيمنح الدول األخرى في أن تتدخل طبقا لمبادئ لرعاياها 
يعرفه على انه يقوم باستخدام القوة  "توماس فريك" الفقيه، كما جاء أيضا االنتهاكات الصارخة و المستديمة

المسلحة أو التهديد باستخدامها من قبل دولة أو مجموعة من الدول أو هيئة دولية بغرض حماية حقوق 
فيها إنكار لحقوقهم بشكل  بها دولة ما ضد مواطنيها بطريقة الصارخة التي تقوم اإلنسان من االنتهاكات

  .)3( يصدم اإلنسانية
حيث أكد هذا األخير أن الهدف   BAYERLIN, SCHEFFER et BROWNLIEهذا الرأي أخذ به كل من

الرغبة في  ليست لهامن التدخل يكمن في حماية الرعايا و حرياتهم متى كانت دولتهم عاجزة عن حمايتهم أو 
هو ما سبق أن عبر عنه الفقيه  ، ول اإلنساني يرتبط بالقوة المسلحةيتضح أن المفهوم الضيق للتدخ ، وذلك

LILLICHE الذي وظف التدخل لحماية رعايا الدول األخرى متى كانوا في أوضاع معرضين 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  

، القاهرة دار النهضة العربية ،الدوليانون حسام أحمد محمد هنداوي ،التدخل الدولي اإلنساني ــ دراسة فقهية و تطبيقية في ضوء قواعد الق ـــــ )1(  

  43،ص 1997،

  )2(  -  STOWELL, ELLERY C ,Intervention in international law, WASHINGTON, D. C.) JOHN BYRNE & CO), Copyright, 

1921  p 53  
– Book Available online: http://matrixfiles.com/int/int.pdf 

  21ص  سابق،مرجع التدخل اإلنساني في العالقات الدولية،  الرحمان،يعقوب عبد  ـــــ محمد) 3(

  

  



 

18 

كما يذهب جانبا من هذا االتجاه إلى تعريف التدخل الدولي اإلنساني على أنه الحالة التي  )1(فيها للخطر
بغرض حماية جماعات من السكان في دولة أخرى المسلحة للتدخل  منفردة القوةتستخدم فيها الدولة بطريقة 

الحكومة التي ترتكبها حقوقهم اإلنسانية و االنتهاكات األخرى التي تهدد  حياتهم، أو يهدداألصليين مما 
أن التدخل  "إبراهيم الدراجي "كتورالد و هو ما يمكن استخالصه من تعريف )2(المحلية أو تشارك فيها 

الدولي اإلنساني هو استخدام القوة المسلحة من جانب أحد أشخاص القانون الدولي ضد إحدى الدول بسبب 
بتسهيل منها وبصورة  أو التي يتم ارتكابها من قبل سلطات تلك الدولةاالنتهاكات الوحشية الواسعة النطاق 

  .)3(المقيمين على إقليمهاو من األجانب سواء من المواطنين أ و متكررة ضد جماعات من األفراد عمديه

لمنع انتهاكات  ،استخدام دولة أو أكثر القوة العسكرية ضد دولة أخرى دون رضاها نعنيه التدخل اإلنساني
فالتدخل  )4(عن جنسية الضحايا بغض النظر و ،هاقفواسعة لحقوق اإلنسان األساسية أو لو و  جسيمة

الدول المتدخلة أنها أقدمت  أو الدولة تعلنتدخل عسكري  الضيق، أي انهتدخل بمعناه  اإلنساني عبارة عن
وقد يشكل التهديد ، يه كوسيلة قسرية في حسم النزاعاتفقد يكون اللجوء إل) 5( عليه إلغراض إنسانية محضة

  .)6( إنهائه وحاسما في التخفيف من حدة األزمة به عامال 
التدخل بالصورة اإلنسانية إذا كانت سلطات الدولة قد تجاوزت في تعاملها مع االتجاه أنه ربط من المالحظ في هذا 

بينما لم يوضح ما إذا كانت هذه التجاوزات قد وصلت إلى حد  ،هو مفترض منها في ممارسة سلطتها شعبها ما
  .ارتكاب جرائم معينة أم ال

أساسية لتنفيذ التدخل اإلنساني إلى تقديرهم أن  يعود السبب في اعتماد أنصار هذا االتجاه إلى القوة المسلحة كوسيلة
الوسائل غير العسكرية ذات الطابع االقتصادي و السياسي دائما ما تحتاج إلى وقت طويل لكي تحقق أهدافها 
الخاصة بإنقاذ حياة األفراد الذين يتعرضون في دول أخرى لخطر الموت و ال يستقيم هذا الوضع و ما يستوجبه إزالة 

 من ناحية أخرى أن هذه الوسائل غير و األفراد،بتقديم العون و المساعدة لهؤالء  اإلسراعر من المبادرة و هذا الخط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    213ص ،  03،2011 ، العددقانونية و االقتصادية و السياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم ال التدخل اإلنساني، ،محمد ناصر بوغزالةـــ ) 1(

  279ص  ،1992دار النهضة العربية ، ،األولىطبعة ، الالدولي و مأساة البوسنة و الهرسكصالح عبد البديع شلبي، التدخل ـــ ) 2(

  30، صالمرجع السابق ،البيئيالتدخل الدولي بين المنظور اإلنساني و  السيد،سامح عبد القوي ـــ ) 3(

 
   (4) - JEAN-BAPTISTE JEANGÈNE VILMER , "Quand intervenir ? Le critère du dernier recours dans la théorie de 

l’intervention humanitaire armée", Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P) raisons politiques, n° 45, 2012 p 02 (pp -1 -103) 

   25، ص2004، دار وائل للنشر، الطبعة األولى ،القوة في القانون الدولي المعاصراستخدام خليل موسى،  محمد ـــ) 5( 

 210،ص  2010الجزائر، الطبعة الثانية ، ،زاعات، دار هومة للطباعة والنشرعمر سعد اهللا ، القانون الدولي لحل الن ــــ )6(
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بمصير هؤالء بسبب اختالف سياسات الدول المعنية المنشودة  أهدافهاعن تحقيق  العسكرية كثيرا ما تعجز
  . )1(ااألفراد و تضارب مصالحه

قواعد على  الحديثة المبنية أصبح غير مقبول في العالقات الدولية ،إال أن األخذ بهذا الجانب من الفقه
الوسائل الغير عسكرية  ببطء  م، وعلى صعيد أخر فإن التسليتنبذ القوة والتهديد بها ،قانونية دولية معاصرة

في تحقيق األهداف اإلنسانية و إذا كان له جانب من المأخذ في بعض األحيان إال انه يحمل على االرتياح 
  .     من نتائج إيجابية لها لما

  المفهوم الواسع للتدخل الدولي اإلنساني   : ثانيا

التهديد بها، حيث  يتم دون استخدام القوة أو ، ذلك التدخل الذيالواسع للتدخل اإلنسانييقصد بالمفهوم 
، قبل اللجوء إلى الوسيلة العسكرية، لتحقيق أهداف ام الوسائل السياسية واالقتصاديةإلى استخد يستند أنصاره

ود على ، فرض قي، وقف المساعدات االقتصاديةتدابير قطع العالقات الدبلوماسيةهذه المن  ذلك التدخل و
) 2( ، األمر الذي يجعل الدولة المتهمة بانتهاك حقوق اإلنسان تتوقف عن ممارستهاحركة التبادل لهذه الدولة

  .  و أن المعيار اإلنساني هو الهدف من استعمال هذه الوسائل
الضوء  الذي أوضح في أعماله الهادفة إلى تسليط "LESLIE Enotron"األستاذ من أنصار هذا االتجاه 

لحقوق اإلنسان وجود درجات متعددة من التدخل كإبداء اآلراء العلنية   المتكررة و على االنتهاكات الجسيمة

مشيرا حول واقع حقوق اإلنسان في إحدى الدول أو وقف المساعدات اإلنسانية، أو توقيع جزاءات تجارية 

، التي نسبت إليها أعمال المارقة جوء إلى القوة المسلحة ضد الدولإلى أنه بعد استنفاذ هذه الوسائل يمكن الل

 .)3(التعذيب بشكل تنتهك فيه حقوق مواطنيها األساسية ويصدم الضمير اإلنساني القسوة و

التدخل اإلنساني بمفهومه  تبنوا فكرةفهو األخر من الفقهاء المعاصرين الذين " Mario Bettati"أما الفقيه 
اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية  ةإنما يمتد إلى إمكاني ، ويتم تنفيذ دون اللجوء إلى القوة ، بمعنى الذيالواسع

  .)4( بشرط وقف االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  31صالسابق،  المرجع البيئي،التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني و  السيد،سامح عبد القوي ــ ) 1(

  16ص  السابق، المرجع ،معمر فيصل خوليــ ) 2(

  178، ص 2009بد القادر بوراس، التدخل الدولي اإلنساني و تراجع مبدأ السيادة الوطنية ،دار الجامعة الجديدة ،ـــعـــ ) 3(

  22ص  السابق، المرجعمحمد يعقوب عبد الرحمن، ـــ ) 4(
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من خالل  ،المفهوم الواسع للتدخل اإلنساني  OLIVER Corten  et Pierre Kleinبينما يؤكد األستاذان 
، توقيع الجزاءات أبرزها في تنظيم الحمالت الصحفيةإدراجهما للوسائل التي يتم بها هذا النوع من التدخل، تتلخص 

  )1( ، منع إرسال مواد اإلغاثة للسكانفرض القيود على بيع األسلحةدية، االقتصا
إلى التدخل اإلنساني على انه كل ضغط تمارسه حكومة  " ELISA PERYZ VERA" فيرا زيبير  اليزا"  رتوقد نظ

من خالل احترام الحقوق  اإلنسانية،للقوانين  ااألخيرة مطابق فكون تصر يمن اجل أن  ،دولة على حكومة دولة أخرى

  .)2(ما دام بشرا جنسيتهللفرد مهما كانت  األساسية
 التدخل اإلنساني ال يمكن أن يقام باسم دولة و إن"برنارد كشنار"ينبغي اإلشارة إلى الفقيه  السياقفي هذا 

   )3(دون اللجوء إلى استخدام القوة إال عند الضرورة  لكن يجب أن يكون جماعيا و

التدخل اإلنساني انه التصرف الذي تقوم به الدولة ضد حكومة أجنبية بهدف  "بوكرا إدريس "أما الدكتور 
 .)4(حملها على وقف المعاملة المتنافية مع القوانين اإلنسانية لرعاياها

، إذ يمكن حالة إلى أخرىفي ظل هذا التصور للتدخل الدولي اإلنساني، فإن الهدف من التدخل يختلف من 
ة و توطين ، احتواء الهجر ماية األقليات، إنهاء االعتداءات الداخليةح التدخل لحماية الرعايا،أن يشمل 

 .)5(البشرية، التصدي للمآسي اإلنسانية نتيجة الكوارث الطبيعية أو المهاجرين من الالجئين

صل على العالقات الدولية وحالحقيقة أن التدخل الدولي اإلنساني بمفهومه الواسع قد اخذ نصيبه في  و 

وحدة سياسية  أنه عمل إرادي ومنظم تقوم به" ، يمكن استخالص التعريف األتيتأييد جانب كبير من الفقه

 و الضغط، بوسائل اإلكراه ليمية، سواء كانت دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية عالمية أو إقدولية

العسكري أو بعضها من اجل وقف االنتهاكات  لدبلوماسي وا التي تشمل جميع أشكال الضغط السياسي و

ة مواطنيها الصارخة المنظمة لحقوق اإلنسان األساسية في دولة معنية، في حالة عدم قدرة األخيرة على حماي

معاملة تتنافى  باعتبارها نفسها بمعاملتهم بقسوة و اضطهاد ، أو في حالة قيام الدولةأو عدم رغبتها في ذلك

 .)6(قوانين اإلنسانيةال مبادئ والمع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  48مرجع سابق ،ص ، حسام أحمد محمد هنداوي ــــ )1(
  21المرجع ص  نفس، محمد يعقوب عبد الرحمنـــــ ) 2(
  179نفس المرجع السابق ص ، بوراســـ عبد القادر ) 3(

   76ـــ ـ75ص  1990الجزائر ،  المؤسسة الوطنية للكتاب، لتدخل في القانون الدولي المعاصرمبدأ عدم ا، بوكرا إدريس ــــ) 4(

  214مرجع سابق ،ص التدخل اإلنساني ، ، ــــ  محمد ناصر بوغزالة) 5(

    237، ص1999، 1، مبدأ التدخل و السيادة لماذا؟ و كيف ؟، دار الكتاب الحديث، الجزائر، ط أوصد يق فوزي ــــ )6(
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 نميل فنحن الموضوع، هذا في رأي إبداء من بد ال فإنه اآلخر على فريق تأييد و ترجيح الصعب من كان إذا
 القوة باستخدام فقط يحدث أن يمكن ال الذي و اإلنساني للتدخل الموسع المعنى أو التفسير تأييد نحو

 االقتصادية و السياسية و الدبلوماسية الضغوطات مثل أخرى بوسائل أيضا يحدث أن يمكن إنما و المسلحة،
  .اإلنسان حقوق انتهاكات وقف ذلك وراء من الهدف مادام غيرها و

فقد  المعاني، مختلفة كثيرة أحياناً  تبدو بل متنوعة،ال و عديدةال اإلنساني للتدخل التفاسير هذه من خالل
 حق ومن اإلنساني التدخل إلى اإلنسانية أجل من تدخل منف ،مصطلحاتللتغيرا  تطورا وممارسته عرفت 

التدخل باسم  و الجدير بالذكر في المرحلة األخيرة عرف اإلنساني التدخل واجب إلى التدخل اإلنساني
  .الوقائي

  بين الحق و الواجب  اإلنساني التدخل: ثالثا

 الجسيمة الخروقات و زاتتجاو لل احد لوضعبحق التدخل  الواسعه نطاق في يقر الذي خلالتد مو فهم نإ
 الدولة ىليجب ع هأن غير المتحدة، مماأل ميثاق  صريحا في  ار تعبي هل نجد ال الذي المبدأن اإلنسا حقوقل

 لما مخالفا ذلك يعد إذ بالتدخل اهقيام أثناء تزالتجاو مجال ارتكابها  في هب تتحجج ال أن الحق ذاه صاحبة
 اإلنسان حماية حقوق في لحقا صفة يأخذ قد اإلنسانيذلك فإن التدخل ب و المتحدة مماأل ه ميثاقإلي يسمو

 إنسانية مساعداتذلك حق تقديم  ك و ادهاالضط نم ياتلاألق لحماية أو الخارج في دولة رعايا لحماية أو
  .)1(الحرب نزم في و ملالس وقت في عامة بصفة

 العمل هذا ّقدم حيث 1991 سنة العراق أكراد أزمة في  "Droit D’ingérence"التدخل حق " مرة أول ذكر
 .)2(العراقية السلطات من طرف بشدة حينها المقموعين األكراد لحماية موجه أنه على

 ودخول الدولية زاعاتــوالن الصراعات وتطور الدولي المجتمع خاصـأش بين ما الدولي التفاعل تبلور بعد و

  "اإلنساني تدخلــال" علــف على آخر تطور دخل ديد،ــالج الدولي امــبالنظ سميت ديدةج مرحلة في األخير هذا

ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ض ليس من اليسير القول بتعريف محدد للتدخل الدولي اإلنساني و يعود ذلك إلى كون هذا الموضوع التي تختلط فية السياسة بالقانون و تتعار = 
ف المعنية بهذا ن اختالف وجهات النظر بين االطراالقواعد القانونية المعمول بها ،و تلك التي ترنو الى تطبيقها الجماعة الدولية ، ناهيك ع بشأنه

  . الموضوع دوال و منظمات دولية

  49، المرجع السابق ، ص حسام أحمد هنداوي= 

  220عبد القادر بوراس نفس المرجع السابق صــــ ) 1(
   : راجع في هذا الخصوص ـــ) 2(
، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الدولية والعالقات الدولي القانون في ماجستير شهادة لنيل مذكرة ،التدخل الدولي اإلنساني المسلح  ربيع ، رافعي 

  27، ص2012 الطاهر موالي سعيدة،
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 العام الدولي القانون في "اإلنساني التدخل واجب" مصطلح إلدراج محاوالت عدة الدولي السطح على فطغت
 في " اإلنساني والرواق 1991 سنة العراق كردستانفي  " ةأمن بمناطق يسمى ما "فكان .فرنسا طرف من

  .1994 سنة رواندا في " المضمونة اإلنسانية المنطقة و1992 سنة يوغسالفيا
 بذلك فأعطته " التدخل أي واجب "Droit D’ingérence"المصطلح الحكومية غير المنظمات تبنت مث من
  .به القيام عن االمتناع يمكن ال الواجب ألن قانونيا بعدا

  D’ingérence Droitالتدخل  واجب ليس بالقول هذا "ويبدي ماري بيار "الفرنسي الفقيه عليه اصطلح قد و
 واجب يشبه ،له إنسانية لتقديم مساعدات الغير حق هذا يعتبر بل . أخرى لدولة الداخلية الشؤون في الحقيقي
  .)1(برضا الستقباله اإلقليمي الدولة
 حةلمس عاتالنز خالل انتشار  الكوارث حالة في مساعدات ىلع ولالحص في اهبحق الدولة تمتع ار يأخ يعتبر
 ذلك إلى بحاجةن تكو  التي األخرى لالدو  لدىدخل الت واجب اهيلع يقع أخرى ةهج نمه فإن أشكالها،بكل 
 الذي التدخل لمبدأ المزدوج الطابع يؤكد ما ذاه غذائي، منأ توفير أون اإلنساحقوق  حماية إطار في سواء

  .)2(هو حق و واجب في  أن واحد 
تين في فضاء معين من خالل أن يجمع على األقل دول ، البدالتدخل حتى يكون دولياإن أخرى، من جهة 

أهمها الشكل العسكري و قد يحدث التدخل الخارجي أو الدولي في شؤون شكال العديدة للتدخل، يبقى أحد األ
  .كلين دور واضح في إدارة النزاعاتشلو ل. الداخلية لدولة ما

مع هذا فإن أقوى و أبرز و أوضح مظاهر التدخل الدولي تتجلى في انحياز و مساعدة دولة معينة و 
، أي تدخل في د القوى المتصارعة في حرب أهليةحأ..... بالسالح و المساعدات االقتصادية و المالية

  .)3( شؤون داخلية لدولة ذات سيادة
سواء كان حق  أو المصطلح  ظاهرة التدخل اإلنساني مضمونها واحد مع التغيير في الشكل من المالحظ أن

د بالشروط المتبعة لكن الواجب هو التقيمن االنتهاكات، أو واجب آو تقديم مساعدة أو رفع المعاناة اإلنسانية 
إعطاء صورة شاملة عن التدخل الدولي اإلنساني سوف نحاول إبراز أهم من أجل لذا كي يكون مشروع، 

  .الشروط الواجب توفرها في التدخل اإلنساني المشروع في الفرع الثالث من هذا المطلب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  27، المرجع السابق ، ص التدخل الدولي اإلنساني المسلح ،ربيع رافعي  :أنظرــــ  )1( 

  221عبد القادر بوراس نفس المرجع السابق صـــ ) 2(

  124ـــ  117، المرجع السابق ،  ــــ  محمد بوعشة)3(
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  المشروع  التدخل اإلنساني: الثالثالفرع 

يرى جانبا من الفقه أن التدخل اإلنساني لغرض حماية اإلنسانية يعد من بين التصرفات التي تتسم 

تخفيف ال و تداركالمبدأ يلزم السعي إلى   أصبح فتطور مفهوم اإلنسانية الذي ،بطابع المشروعية

هذا  عدم االكتراث بالحاالت اإلنسانية المأساوية والركود في دائرة  ، فال يجبلبشرمن معاناة  ا

نظرا لخطورة السماح باستخدام  و ،ورة وضع حد النتهاك حقوق اإلنسانضر  بعد بروز فكرة و

وضع ضوابط تجعل  اإلنسان فإنه من الضروريالتدخل اإلنساني العسكري لوقف انتهاكات حقوق 

   .استخدامه رشيدا

   المصلحة اإلنسانيةالتدخل اإلنساني لحماية :  أوال

نساني هو السعي وراء لذي يجب توفره في شرعية أي تدخل إالشرط ا وإن الهدف األساسي 

 فاالعتبارات اإلنسانية هي الدافع ،دون غيرها من طرف الدول الحامية )1(المصلحة اإلنسانية

بمعنى أن ال ترمي الدولة المتدخلة من وراء تحقيق فيكون له ما يبرره  الرئيسي وراء فعل التدخل،

 نتيجة أزمة إنسانية خطيرة ، إذ يجب أن يكون تدخلها )2(أهداف سياسية أو اقتصادية أو غيرها

أن التدخل  "روسوو هو ما أكده الفقيه )3(يرفالهدف من التدخل اإلنساني هو قيد اإلنسانية ال غ

أنه ال  روجيفي هذا السياق يؤكد األستاذ  ،"إنسانيةني يكون بغرض وقف المعامالت الالاإلنسا

جاوز الحدود بقبول إذا كانت للدولة المتدخلة مصلحة في تباليمكن للتدخل اإلنساني أن يحظى 

 أيفي  على عاتق المجموعة الدولية واجب التدخل اإلنسانية مبدأ فيضع التي رسمتها لنشاطها
ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

م دع دائرة في الركود يجب البشر فال معاناة ارك و تخفيف منتد إلى السعي مز لي مبدأ أصبح الذي اإلنسانية مو همف تطور أدى=  

أين  ، 1999سنة كوسوفو في حالة  تدخلال بمناسبة  هينبغي في هذا اإلطار اإلشارة إلى أنو  المأساوية اإلنسانية بالحاالتراث  االكت

 مجلس من قرار هناك يكن لم ولو حتى العسكري اإلنساني التدخل يمكن فحسبها المذهب، هذا تشكيل في بعيداً  بريطانياجاء تبرير 

  .مقاومتها يمكن ال إنسانية ضرورة على للرد األمن
(1)- JAMES PATTISON, Humanitarian intervention and the responsibility to protect who should intervene?, 

OXFORD, 2012, P 28    

(2) – JEAN -Baptiste Jeangène Vilmer, Éthique et politique de l’intervention humanitaire armée, Critique       

internationale, 39, avril-juin 2008, p163 

)3( -JAMES PATTISON , Op ,cit P 27    
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بمعنى أخر أن يكون  )1( مأساوية أثارو يرتب  اإلنسانفيه انتهاك خطير لحقوق حظ يالمكان 
أي وقف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان دون غيره من  ،الهدف من التدخل هو إنساني صرف

و دون إحداث تغيير في نظام الحكم في ، للدول المتدخلة مصلحة في تحقيقهااألهداف التي يكون 
  .)2( الدول المستهدفة

غير أن واقع الممارسة الدولية للتدخل اإلنساني يثبت عكس ذلك، نظرا انه ال يمكن الفصل بين 
، فالدولة المتدخلة بمجرد إقرار التدخل اإلنساني )3(السياسي و الباعث اإلنساني ألي تدخلالباعث 

لمسلحة إذ طالما كان الباعث الحقيقي لمختلف التدخالت ا ،تضع في الحسبان مصالحها الخاصة
و االقتصادية و اإلستراتيجية  هو السعي إلى تحقيق المصالح السياسية تحت ستار حماية اإلنسانية

   .الدولة المستهدفة من التدخل في
  وجود انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان :ثانيا

ت أخرى عات داخل الدولة تهدد بقاء جماعاإن قيام أعمال عنف من دولة ضد مواطنيها أو جما
ولية ، كل هذا يستدعي تحرك مناسب من الجماعة الدفي ظل عجز الدولة عن ضبط األوضاع

دولة أو  أي تدخل من جانب يبرر لذا فإثبات هذه االنتهاكات ،اإلنسانلوقف انتهاكات حقوق 
  أو وشيكة الحالة التي يكون فيها خروقاتمن  )4( منظمة دولية  لحماية هذه الجماعات أو األقليات

  .)5( رواحالجارية أو خسائر في األ المعاناة الخطيرة
، و تهديد خطير ألمن و سالمة الشعوب بشكل واسع النطاق و ممنهج مما يؤدي إلىو قد يمارس 

، األمر الذي يبرر التدخل اإلنساني من أجل فرض احترام لي تهديد للسلم و األمن الدوليينبالتا
  .ياألطراف المعنية لقواعد القانون الدولي خاصة القانون الدولي اإلنسان

 و الخطيرة و المستفحلةنسانية في شكل انتهاكات لحقوق اإلنسان تصرفات الالإالفعندما تبلغ 
تمارس بطريقة منهجية كما هو الحال في جرائم اإلبادة أو أعمال التطهير العرقي أو أن تشكل 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
 

   108ص ، 2010 ،الطبعة األولى ، الجزائر، التوزيع  ، دار األكاديمية للنشر وعلي ، دراسات في التدخل اإلنسانيــــ أحمد سي  )1(

  242 ، صسابقالمرجع ال،  فوزي أصديق) 2(

 :أنظرأكثر التفاصيل ـــ ) 3(

،الطبعة األولى  ليبيا و حق التدخل لفرض احترام حقوق اإلنسان ،منشورات جامعة قار يونس، األمن، مجلس عمران عبد السالم الصفرانيـــ 

  114ص  ،2008

  :راجع في هذا الشأن  ـــــ  )4(

   يليها ما ،و475نفس المرجع السابق ،ص  عماد الدين العطا اهللا ألمحمد ،المرجع السابق ، 

 )5( - JAMES PATTISON , op.cit, p28  
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فاالعتداء على حقوق اإلنسان هو اعتداء  معرفة في الوثائق الدولية، اإلنسانية كما هي ـجرائم ضد
التي صار بإمكان القول بأن هذه الحقوق باتت تشكل تراث  ،عدد معين من مواد الميثاق الملزمة

اإلسراع في وضع حد لالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان  مما يستوجب، مشترك للبشرية جمعاء
  . )1(يتم في الوقت المناسب و لفترة محددة الذي يجب أن 

  أن يكون التدخل بإرادة دولية جماعية :ثالثا

إن الطرف الذي يحق له التدخل من أجل حماية حقوق اإلنسان و انتقاد انتهاكات حقوق اإلنسان  
الدولية المخولة بموجب االتفاقيات الدولية الدفاع عن حقوق  و الهيأت منظمة األمم المتحدةهي 

ال تستطيع أن تكتسب حقيقة إال في إطار نظام دولي مؤهل أو  فشرعية التدخل، )2(اإلنسان
  .)3(ترخيص جماعي أو قوة دولية تملك إمكانية التدخل باسم المبادئ الشاملة للمجتمع الدولي

الوحيد الذي يملك و ق األمم المتحدة ، فمجلس األمن هو بناء على ما ينص عليه ميثاكما انه 
يقرر الشروع بتطبيق المعايير الضرورية إلحالل السلم و األمن الدوليين  أي أن ترخيص مجلس 

  .ضروري لتشريع التدخالت اإلنسانيةاألمن 
بل إلى توجه إلى دولة عضو في األمم المتحدة قد ال يللفصل السابع  اوفق ،األمنمجلس  أن غير

غير ملزمة قانونا باحترام القواعد القانونية التي يثيرها مجلس األمن  أحالفو من الدول أ جماعات
 .)4( في مواجهتها

بمعنى متى : اإلنسانيللتدخل  القانوني األساستثور العديد من التساؤالت حول  اإلطارفـى هذا 
 األسسي ه ما و ؟اإلنسانيما هو معيار تحقيق الهدف و   المتحدة األممأن تتدخل  ينبغي

 ؟ اإلنسانيةالمهام  ن تحكم عمل بعثات األمم المتحدة لتحقيقأينبغي  التي القانونية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و ما يليها  597ـــ أنظر عماد الدين العطا اهللا المحمد ، المرجع السابق ،  ) 1(

 األولى ، الطبعة ، القاهرةالعربية لنهضةا دار ،الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسانالتدخل في شؤون  عمر حسين حنفي، ـــــ )2(

  333ص  ،2004/2005

 )3(  PATRICK Dallier, ALIAN PELLET ,Droit international Public, librairie générale de droit et de jurisprudence, 

PARIS, 1994, p17 

  101، المرجع السابق ، ص عمران عبد السالم الصفراني  /أنظرــــ )4(

  : اإلطاركذلك انظر في هذا 

مذكرة ماجستير في قانون دولي وعالقات دولية ، جامعة الجزائر، كلية  مصطفى ، الحدود القانونية لشرعية التدخل الدولي اإلنساني ، قزران= 

  21، ص 2008الحقوق ،

  

 



 
26 

 

  المطلب الثاني                                        

 لتدخل اإلنسانيل لتبرير القانونيةس األس

ة الحماية ، فأصبح يجد له مكان ضمن دائر قبوال دوليالقد القى التدخل اإلنساني                 

مشروعيته تطرح عدة  تحديد طبيعة هذا النوع من التدخل ومدى أن إال ،الدولية لحقوق اإلنسان

ة و لم يعطي ، ما دام أن القانون الدولي لم يرسوا إلى قاعدة واضحنظرا لغموضهإشكاالت قانونية 

 ، هذا ما جعل مؤيدو التدخل اإلنساني اللجوء إلى تفسير بعض القواعدرأيه في هذا الموضوع

   .يخدم مشروعيتهالدولية تفسيرا 

يستند مناصري التدخل اإلنساني في عرض مبرراتهم إلى عدة أسس تستدعي االعتراف بحق 

االعتماد على ظاهر النصوص فقط ال يفيد في الوصول إلى قيمتها  أنالتدخل اإلنساني، ذلك 

المتحدة، فهذا الميثاق وضع في ظروف دولية القانونية، خاصة فيما يتعلق بنصوص ميثاق األمم 

عليه فإن التدخل يجد سنده في تحليل  و) 1(تشكل عامل تحول و تطور في تاريخ المجتمع الدولي 

ومن الناحية القانونية، تعد ديباجة الميثاق جزءا  )الفرع األول( مواد الميثاق من جهة  وص نص

االلتزام في تفعيل  تدور حوله جميع نصوص الميثاقلذي من المعاهدة الدولية، بل أنها المحور ا

  .)الفرع الثاني(الدولي باحترام حقوق اإلنسان و حرياته األساسية 

  

 

 

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،) دراسة تحليلية في مضمونه و الرقابة على تنفيذه ( ـــ إبراهيم أحمد خليفة ،االلتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان و حرياته األساسية  )1(

  75،ص 2007دار الجامعة الجديدة ،
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  أساس قانوني للتدخل اإلنساني 4فقرة  2لمادة ا :األولالفرع 

 المادة تنفيذ محتوى  تفسير و مجال الدفاع عن أفكارهم فيإلى التدخل اإلنساني  أنصار قد لجأل

أحد المبادئ التي يتوجب على األمم المتحدة  تقرر التي  )1( من ميثاق األمم المتحدة 4فقرة 2

. أ جامدا، فهو مضمون نشط و متطورأن هذا المبدأ ليس مبد لعمل وفقا لمقتضاها و حكمها، إلىا

 ،و ذو دالالت متطورة ال تقف عند حد معين "ديناميكي"دولي فالميثاق يتصف بأنه صك اتفاقي 

باستعمال القوة المسلحة اقترنت  جديدةالمتغيرات الدولية ظهرت ممارسات  التطورات و إلىالنظر ب

ليست  4فقرة  2 وفقا لهذه الحجة المادة و، )2(من أجل وقف االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان

هي تتضمن حكما قانونيا ذا داللة و مضمون  القانوني الدولي ون تطور النظام نص منعزل ع

  .الدولية ذاتهاالحياة  موضوعات  نسبيين يعتمدان على تطور

، باعتبار 4فقرة  2ال يتعارض مع نص المادة أنه التدخل اإلنساني من جهة أخرى يستند أنصار 

السياسي ألي دولة أو على أي وجه ستقالل السالمة أو االضد أن المادة تحظر استعمال القوة  

، فالتدخل مؤسس على قناعات إنسانية فهذه الفقرة المتحدةمقاصد منظمة األمم  مع أخر ال يتفق

ن حقيقة تم االعتراف بها حتى م و هي ،تحظر العمل العدواني بصفة قطعية من المادة الثانية لم

  .أشد خصوم فكرة التدخل اإلنساني

حسب مضمون المادة فإن القوة العسكرية تحرم إذا كانت مستهدفة ضد الوحدة اإلقليمية للدولة، أو 

موجهة ضد استقالل الدولة أو إذا كانت ال تنسجم مع أهداف ومقاصد األمم المتحدة، لذا فالتدخل 

فقرة  2تحليل المادة  إلى للجوءالبد من ا بل )3( 4فقرة 2اإلنساني العسكري ال يخل بأحكام المادة 

  .يتذرع به مؤيدو التدخل اإلنساني كسند قانوني 4

 للدولة اإلقليميةالتدخل اإلنساني ال يمس الوحدة  :أوال

من الميثاق، أنه يمكن استخدام قدر من القوة  4فقرة 2لقد لجأ جانب من الفقه في تفسير المادة  

   مالــ، فاألعألية دولةياسي ـــقالل الســـــاالستي أو ــالمة األراضــهة ضد ســموجإذا لم تكن  لكن

 ألن حماية هذه الحقوق يعد كون عمال مشروعا،لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان ت المسلحة
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

)1(  - J.Patnogic , et, Z. Meriboute, Intervention humanitaire aspects juridique , annales du droit 

internationale de la Croix Rouge , 1986 n 33 p 23 

  33ــــ محمد خليل موسى، مرجع سابق، ص ـــ ) 2( 

ـــ  191، ص 2008ار الجامعة الجديدة، مصر، ، دإطار قواعد القانون الدولي العامواصل، إرهاب الدولة في  ــــ سامي جاد عبد الرحمن) 3( 

195   

  



 
28 

إذا لم يترتب على ذلك المساس استخدام القوة ضد دولة أخرى  فيحق للدول )1(عمال مشروع 

ال يخل بأحكام المادة  ني، لذا فالتدخل العسكري اإلنساأو باستقاللها السياسياإلقليمية  بسيادتها

جزء ، ألنه ال يهدف إلى تغيير حدود الدولة المتدخل في شؤونها أو اكتساب إقليمها أو 4فقرة 2

، ألنه ال يسعى إلى فرض الهيمنة السياسية ليس فيه مساس باستقاللها السياسيكما أنه  منه،

الدفاع عن حقوق  إطاركما أن العمل المسلح من اجل احترام القانون و التصرف في  ،)2( عليها

  .اإلقليميةاإلنسان و حمايتها ال يتطلب بالضرورة ضما لإلقليم و بالتالي فإنه ال ينتهك الوحدة 

بخصوص هذه النقطة أن التصرفات المسلحة العابرة للحدود دون تملك في هذا الصدد يمكن القول 

، لكن يرى جانب من أنها انتهاكات للسيادة اإلقليميةأو اكتساب اإلقليم كيفت في أحيانا كثيرة على 

 .)3(الفقه أن مرورا بسيطا ال يكون بالضرورة موجها ضد الوحدة اإلقليمية 

  للدولاالستقالل السياسي التدخل اإلنساني ال ينتهك  :ثانيا

استعمال القوة ضد سالمة االستقالل السياسي للدول  حظرالتي تقضي ب، فيما يخص هذه الحالة 

رة عليه فهو يخرج من دائ و ،الدول أي ليس له طابع احتاللي لستقالافالتدخل ليس موجه ضد 

فإذا تدخلت دولة في  ،ليس فيه مساس باستقاللها السياسيكما انه ، الممنوعات المذكورة في المادة

لن تفرض إطالقا إرادتها الحرة على الدولة المتدخل فيها إذ أن تصرفها  هامواجهة دولة غير فإن

 .الل السياسي للدولة المتدخل فيهايكون مؤسسا على القانون الدولي و ال يهدد بذلك االستق

أن الممارسات الدولية ليس ذو طابع احتاللي و دليل ذلك من جهة أخرى فإن التدخل اإلنساني     

المتدخل فيها  للتدخل لم يثبت في أي حال منها، إن قامت الدول المتدخلة بمصادرة استقالل الدول
 يكون لصالح شعب محروم منفخل اإلنساني حقيقيا و ليس زائفا، فإذا كان التد )4(

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
 (1) - OLIVER CORTEN , Droit d’intervention versus souveraineté, Actualité et antécédents d’une tension 

protéiforme, Droits (n° 56)  2/2012. 33-48  

– ARTICLE DISPONIBLE SUR  LE SITE INTERNET ; http://www.cairn.info.www.sndl1.arn.dz 

(2)- MICHAEL j. Glennon, “The new interventionism; The search for a just international law “Foreign Affairs, 

1999, p 07 

 46ص المرجع السابق ،  ، اإلنسانيلحدود القانونية لشرعية التدخل الدولي ا ،قزران مصطفىــ  )3(
 

 

(4) - OLIVIER CORTEN et KLEIN (Pierre), Droit d‘ingérence, ou obligation du réaction ? , Les 

possibilités d'action visant à assurer le respect des droits de la personne face au principe de non-

intervention, éditions Bruylant, collection droit international public, Bruxelles, 1992 , P 163 
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فإن وضع حد  ،قبل حكومته أو بموافقتها و رضاهاحقوق اإلنسان األساسية و مضطهدا سواء من 

، تستلزم بالضرورة إحداث تغيير في بنية النظام الحاكم في المنافية للقانون الدوليممارسات لهذه ال

  .)1 (الدولة المستهدفة من التدخل

 التدخل اإلنساني ينسجم مع أهداف و مقاصد األمم المتحدة  :ثالثا

المتحدة  األممو مقاصد  أهدافمن بين  اإلنسانحماية حقوق  نأ اإلنساني،يزعم مؤيدو التدخل  

    التي ورد فيها من الميثاق 03الفقرة  األولىو المادة  )2(جاء في ديباجة ميثاق األمم المتحدة  إذ

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة ......المتحدةمن مقاصد األمم " 

حقوق اإلنسان و الحريات االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و اإلنسانية و على تعزيز احترام 

األساسية للناس جميعا و التشجيع على ذلك إطالقا بال تمييز بسبب الجنس آو اللغة أو الدين 

 . )3( "و ال تفريق بين الرجال و النساء 

 السياسي للدولةستقالل ديا لالعت ال و اإلقليمي تغييرال إلىال يسعى  التدخل اإلنساني بما أن

ثمة ما  القول بأن تشويهميثاق، فمن األساسية للقواعد القطعية لا ال يتعارض مع لب المعنية فقط،

مقاصد األمم  و ما دام أن التدخل اإلنساني ال يتعارض مع )4( 4" الفقرة 2المادة  من قبل يمنع

المتحدة التي تكرس ضرورة احترام حقوق اإلنسان و التي يتعين على جميع الدول األعضاء في 

اإلنساني ال يدخل في   المتحدة كفالة احترامها، و بناء على ذلك فان التدخل العسكرياألمم 

  .)5( 4فقرة 2إطار الحظر الوارد في نص المادة 
  

أن استعمال القوة ألهداف سياسية ليس فقط يتفق مع   TESONفي هذا اإلطار يؤكد الفقيه 

، و عليه و ضمان حقوق اإلنسان احتراميع غايات األمم المتحدة بل يزيد على ذلك تشج مقاصد و

   . )6(من اإلجحاف اعتبار التدخل اإلنساني محظور
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   592 ص مرجع سابق ،،  ألمحمداهللا  العطا ـــ عماد الدين )1(

و أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان و ..... انحن شعوب األمم المتحدة وقد ألينا على أنفسن"ـــــ جاء في ديباجة الميثاق ) 2(

 "     بكرامة الفرد و قدره و بما للرجال و النساء و األمم كبيرها و صغيرها من حقوق متساوية

 من ميثاق األمم المتحدة   3فقرة  1المادة أنظر ــــ  ) 3(

)4(  Jovac Patnogic .et Zidane  Meriboute , op cit, p23 

)5( - OLIVER CORTEN ,Droit d’intervention versus souveraineté. Actualité et antécédents d’une tension 

protéiforme, op, cit , p p. 33-48 

    172ص المرجع السابق، غسان الجندي، نظرية التدخل لصالح اإلنسانية،  ــــ  )6(
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 كل صور استخدام القوة لفعلوا ذلكو يضيفون انه لو أراد واضعو الميثاق فرض حظر شامل على 

فإنها تشير إلى أن اللجوء إلى  4فقرة  2إال انه وفقا للمفردات المستخدمة في صياغة المادة 

أو  سياستخدام القوة محظور فقط إذا كان ينال من السالمة اإلقليمية أو يؤثر على استقاللها السيا

  . يتوافق مع مقاصد األمم المتحدة ال

دولة  إقليمة أو مجموعة دول فوق لبل دو ق أنه ال يمكن تصور تدخل عسكري من من جهة نظرنا

، و ولة المستهدفةدهذه  ال إقليميؤدي اعتداء على  أنبدون ) إنسانية ألهدافن تى لو كاح(أخرى 

إخضاعها للسيطرة السياسية محاولة و  أراضيها دون موافقتهاه تمركز القوات العسكرية فوق قلأ

كذلك القيام بهجمات عليها أال يعتبر انتهاك  يها من هاته الدول المتدخلة فيها،المفروضة عل

  صارخا لسيادتها و استقاللها ؟

ربما يستلزم بالضرورة إحداث تغيير في بنية النظام الحاكم  و عسكري،ثم انه من نتائج أي تدخل  

في الدولة المستهدفة من التدخل، فكيف يمكن تخيل تدخل عسكري إنساني ال يستهدف االستقالل 

السياسي للدولة المتدخل فيها ؟ إذ من الصعب إثبات أن التدخل اإلنساني ال يمس السالمة 

  .)1(فيها  لة المتدخلاإلقليمية أو االستقالل السياسي للدو 

أن مجلس األمن ، باعتبار تذرع  بمسالة حماية حقوق اإلنسانإلى ال التدخل اإلنسانيتبرير لينتقل 

يتولى بموجب الميثاق المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم و األمن الدوليين، خاصة اهتمامه بحقوق 

، فعندما ال السلم و األمن في العالما أوضاع اإلنسان و حمايتها انطالقا من مسالة تأثير انتهاكه

تتمتع حقوق اإلنسان األساسية بالحماية فإنه من المرجح ان تشهد الدول و شعوبها صراعا و فقرا 

  .)2(و ظلما 

  

 من هذا انيدراسة هذا األساس ما دام له عالقة مباشرة بموضوعنا في الفرع الث إلىما جعلنا ننتقل 

    . المطلب
  

  

  

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
  

  1، مرجع سابق، ص"التدخل الدولي اإلنساني في ظل نصوص و أحكام القانون الدولي"سميرة سالم، ـ ـــــ )1(
ص المرجع السابق ،  ــــ سرمد  عامر عباس ، معالجة الفجوات في نظام الحماية الدولية لالجئين و النازحيين في إطار مسؤولية الحماية ، )2(

231  
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  حماية حقوق اإلنسان لضمان اإلنسانيالتدخل : الفرع الثاني

دعاة التدخل اإلنساني أن القيم المتعلقة باحترام حقوق اإلنسان و حريته و حقه في  يعتبر    

تسود و يتعين أن تكون الهدف المبتغى و الغاية األسمى ألي نظام  ينبغي أنالحياة هي القيم التي 

هكذا فإن كثرة الصراعات و تعدد مصادرها و تزايد وحشيتها كل هذا يبرر إعمال التدخل  و ،دولي 

 اإلبادةأن األعمال الوحشية قد بلغت في بعض الحاالت درجة ــ ال سيما  ــ وفق هذا الرأيإلنساني ا

  . )1( الجماعية

االستقرار و احترام حقوق اإلنسان على الصعيد الدولي أو الداخلي، من شأنه إرساء دعائم إن 

فإن قيام المجتمع الدولي األفراد على السواء، لذلك م و الشعوب و األم ، والسلم و األمن للدول

لسالم  ، يهدف إلى حفظ األمن و االستقرار و افيلة بالمحافظة على حقوق اإلنسانباإلجراءات الك

، على الصعيد الدولي أو الداخلي، يقوم على بالتالي فإن ضمان حقوق اإلنسان و ،للناس جميعا

ناية خاصة بحقوق المتحدة ع و قد عنى ميثاق األمم )2(أساس حفظ السلم و األمن للجميع 

نحن شعوب األمم المتحدة و قد ألينا على أنفسنا أن ننقذ (، حيث نجد في ديباجته اإلنسان

أحزانا نية مرتين األجيال المقبلة من ويالت الحرب التي في خالل جيل واحد جلبت على اإلنسا

ن و بكرامة الفرد  و ، و أن نؤكد من جديد إيمانا بالحقوق األساسية لإلنسايعجز عن الوصف

   .) 3(....) قدره 

و هو ، الميثاق من  و لم يقف الميثاق عند هذا الحد بل ذهب إلى النص على ذلك في مواد أخرى

منه على التزام المجموعة الدولية بحماية حقوق اإلنسان و العمل  55 ادةالم ما تجلى في نص

االستقرار و الرفاهية الضروريين لقيام ئة دواعي يرغبة في ته" 01 فقرةال في على احترامها

أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان و ..... "3و الفقرة  "عالقات سلمية ودية بين األمم

ال تفريق بين الرجال و  الحريات األساسية للجميع بال تمييز، بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و

   ."فعالالنساء، ومراعاة تلك الحقوق و الحريات 

فإن التدخل من أجل حماية حقوق اإلنسان ال يتعارض مع هدف حفظ السلم واألمن  ،و بالتالي

  سان ـالدوليين بل على العكس فهو يدعم هذا الهدف األساسي الن االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلن
ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــ

 210،ص 2006ـــ أيمن عبد العزيز سالمة ، المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، ) 1( 

  170،ص2010، األولىمنشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة نسان في التشريع الديني و الدولي،أسس حقوق اإل سعدى محمد الخطيب،ـــــ ) 2(

  غيرها و ،68، 2/ 57،62،   56: ـــ  اكد الميثاق تلك المقاصد في العديد من المواد ـ )3(
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 ، فضال على أن حق التدخل اإلنساني يعتبراألمن الدوليين إلى تهديد السلم وهي التي تؤدي 

انطالقا من أولوية حقوق  ،تخدام القوة في العالقات الدوليةاستثناءا من الحظر العام لمبدأ عدم اس

على هذا األساس فإن استخدام القوة  و على ما عداها من حقوق تتعلق بسيادة الدولة،اإلنسان 

المسلحة إنما يتم لتفعيل أحد المبادئ األساسية لألمم المتحدة  و هو االرتقاء بحقوق اإلنسان و 

  .)1(تنميتها 

من   تجلى و هو ماينسجم مع أغراض األمم المتحدة،  اإلنسانااللتزام باحترام حقوق  أنكما 

يتعهد جميع األعضاء أن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب " بنصها 56 خالل نص المادة

  ." 55عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة إلدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 

اعتراف بوجود مصلحة حقيقية و أكيدة للمجتمع الدولي في تقرير يثبت على هاتين المادتان  بناء

الدول  القول بخالف ذلك يعني تخويل ، وفي جميع المجاالت بهااحترام حقوق اإلنسان و االرتقاء 

  ـ)2(عدم االعتراف بحقوق اإلنسان و انتهاكها 

يشمل "أن  1967 لسنة  "Nullity and Révision "في كتابه  "مايكل ريزمان "ما تبناه هو و  

هكذا  و 56و  55العالم من ميثاق أيضا مصدر قلق لحماية حقوق اإلنسان وجدت في المادتين 

   )3(استخدام القوة ومبدأ عدم التدخل في ضوء األهداف األخرى للميثاق حظر ينبغي النظر في هفإن

من مجمل ما تقدم يخلص أنصار التدخل  اإلنساني إلى وجود أساس قانوني سليم  لإلقرار بشرعية 

يؤكدون بالتالي على حق المجتمع الدولي بفرض عقوبات قد تصل إلى التدخل  عمال التدخل، وإ

العسكري لضمان حقوق اإلنسان في إقليم  الدولة، و يكون التدخل في مثل هذه الحالة قانونيا و 

  .)4(في إطار نصوص الميثاق و قواعد القانون الدولي

و الواقع أن المجتمع الدولي في هذه الحالة ال يؤسس على االعتقاد بالحق المالزم أو المصاحب 

 لألمم المتحدة بمعالجة مسائل حقوق اإلنسان و إنما على فحوى أن االعتداء على حقوق اإلنسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 07، ص  2010، ماي "موقف الفقه و العمل الدوليين من استخدام القوة المسلحة ألغراض إنسانية "مقال بعنوانمحمد صدفة محمود،  ــ )1(

  :الموقع التاليعلى  ـــ متاح

    www.academia.edu/4097149   

  17ص , مرجع سابق ناصر الجنابي ، غازي ـــ محمد ) 2(

  : اإلطارراجع في هذا 

، 43جعفر عبد السالم، تطور النظام القانوني لحقوق اإلنسان في إطار القانون الدولي العام، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد = 

  45ـــ 39، ص 1987

)3(ـــ  Jovac Patnogic et Zidane  Meriboute  ,op cit, p23 

  211ص ذكره،مرجع سبق  سالمة،أيمن عبد العزيز ـــ ) 4(
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األمر الذي يبرر وجوب  هو اعتداء على عدد محدد من مواد ميثاق األمم المتحدة الملزمة

  .)1( االعتراف بمشروعية التدخل اإلنساني

األمن الدوليين، بل و  ال تهدف فحسب للمحافظة على السلم و و يتضح أن منظمة األمم المتحدة

كذلك حماية حقوق اإلنسان إما بصورة جماعية من طرفها أو بصفة فردية من قبل الدول أو 

فإن الدول  ،نظمة الدولية في تحقيق هذا الهدففإذا عجزت الم ،)2( بالتعاون مع األمم المتحدة

لقواعد القانون الدولي التقليدي التي كان معموال بها قبل إقرار تسترد حقها في استخدام القوة وفقا 

ميثاق األمم المتحدة و التي كانت تجيز للدول التدخل العسكري ضد الدول األخرى لحماية 

  .)3(المواطنين في الخارج أو ألي سبب أخر

القانون "و يضاف إلى ما تقدم أن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، أصبحت بمقتضى أحكام 

، فلم تعد )لة الجنائية الوطنية و الدوليةئالمسا(، جرائم دولية يعاقب عليها األفراد "الدولي اإلنساني

لكنها أصبحت قضية دولية  ، وي النطاق االختصاص الداخلي للدولحقوق اإلنسان محصورة ف

هذه القيم مع  فإذا تعارضت ،ا من قيم المجتمع الدولي المعاصرألنها أصبحت تمثل جزءا أساسي

فالدفاع عن المقهورين  ،كون لنفاذ هذه القيم الجديدة، فإن األولوية تمبدأ السيادة اإلقليمية التقليدي

ينبغي أن يتجاوز جمود صياغة القواعد القانونية و التخلي عن أسلوب التفسير الحرفي لها و هكذا 

من أو في شكل مبدأ  .)4(أمرا الزما، لكنه أصبح أيضا اإلنساني لم يعد أمرا ممكنا فحسبفالتدخل 

  .قانون التي تقرها النظم القانونية الوطنية الرئيسية في العالملل لعامة مبادئال

القواعد الدولية الخاصة بحماية حقوق اإلنسان أصبحت قواعد موضوعية عامة بعبارة أخرى، فإن 

  .تلتزم بها الدول دون استثناء

غير انه بتحليل هذا الطرح الذي استند به دعاة التدخل اإلنساني يتبين أنه يغض الطرف عن 

  جتمع الدولي حقـــانه أصبح للمراد بحقوق اإلنسان، و ـــبح تمتع األفـــأصا ــالحقيقة،  فعلى الرغم مم

ــ ــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

السنة  ،31الدولي، العددالمجلة المصرية للقانون  المتحدة،ــــ نجاة قصار، الحدود القانونية الستخدام القوة الدولية من خالل ممارسة األمم ) 1(

  267، ص 1975

، كان تدخال إنسانيا محضا من جانب دولة الفيتنام  1979و يستدلون  أن التدخل الفيتنامي العسكري المسلح في كمبوديا عام  ) = 2(

في كمبوديا و هو ما دفع الدول االشتراكية أثناء مداوالت مجلس " بول بوت "، وذلك نتيجة الممارسات اإلنسانية التي مارستها عصابة 

من بشأن الحالة  في كمبوديا إلى أن نؤيد ذلك التدخل العسكري من جانب فيتنام و كانت هذه الدول هي االتحاد السوفيتي و بولندا األ

  .تشيكوسلوفاكيا ،و ألمانيا  الديمقراطية ، وبلغاريا و و كوبا

  07، ص المرجع السابق، محمودصدفة محمد ــــ ) 3(

  08المرجع السابق ،ص ــــ صدفة محمد محمود، نفس  )4(
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أو  ، لكن ذلك ال يعني أنه يحق للدول منفردةاإلنساناالنتهاكات الصارخة لحقوق  قفالتدخل لو 

نيابة عن المجتمع الدولي بحجة االنتصار  األخرى، التدخل في شؤون الدول لجماعة من الدول

  .احترام حقوق اإلنسانللقيم المجتمعية الجديدة التي تؤكد ضرورة 

في إقليم  الفظائع القوة لمواجهة ارتكابتسمح باستخدام  إلى المبررات اإلنسانية، التياالستناد ف  

سخط الرأي العام العالمي؟ سيكون من الصعب للغاية اليوم لتولي الحق في  أثارتمعين التي 

في ظل مبدأ تقرير المصير للشعوب يسمح لكل دولة بشأن القيمة المحلية لبلد معين، اتخاذ قرار 

 . )1(لديها الحرية في تبني شكل الحكومة األنسب لمزاجه واالحتياجات

، فال توجد عالقة و السلم الدوليين لألمنال تمثل بالضرورة تهديدا انتهاكات حقوق اإلنسان  أنكما 

 إتباعهفي الداخل و  اإلنسانرة بين الطبيعة التسلطية لنظام حكم معين ينتهك حقوق سببية مباش

ا ، فكثير الدوليين األمنتهديد السلم و  إلى، بما يؤدي  األخرىسياسة عدوانية في تعامله مع الدول 

في الداخل لم  اإلنسانو بشكل منظم حقوق على نطاق واسع من النظم التسلطية التي انتهكت 

فرانكو االسباني و على ذلك نظام   األمثلةمن  ، واألخرىسياسة عدوانية خارجية ضد الدول تتبع 

   (2)شيه في الشيليو نفي البرتغال، و بي زارساالنظام 

لية تهدد السلم ن انتهاكات حقوق اإلنسان في دولة معينة تكون له مردودات دو أفإذا افترضنا جدال 

، فإن هذا الوضع يثير مسؤولية المنظمات الدولية المكلفة بتحقيق األمن الجماعي و األمن الدوليين

، نيابة عن هدف، رخصة التدخل العسكري لتحقيق هذا الو ال يخول الدول منفردة أو مجمعة

إال إذا حصلت على تفويض صريح من مجلس األمن فالقول بمشروعية التدخل  ،المجتمع الدولي

تم التخلي عنها  التي الحرب العادلةيعود بنا إلى نظرية  مشروعية الهدف،العسكري استنادا إلى 

ن هذا اإلدعاء يؤدي بنا إلى إفراغ مبدأ استخدام القوة أمنذ ما يقارب أربعة قرون من الزمن، كما 

القوة المسلحة  ألنه يعني مشروعية استخدام المسلحة في العالقات الدولية من كل مضمون حقيقي،

تنمية االقتصادية و الالعمل على  منها حماية حقوق اإلنسان و مقاصد األمم المتحدة ولتحقيق 

  .)3( شعوب جميعاللاالجتماعية 
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

)1( - ADLY ANDRAOS,  De  l'intervention dans les affaires  intérieures  des Etats  souverains, op.cit , p 17  

   11ـــ10محمود،المرجع السابق ،صصدفة محمد ـــ  :ـــ راجع في هذا الخصوص  )2(

  38صمرجع سابق ،  ليلى نقوال الرحباني ،: ـــ  أنظر (3) 

بدأ الفكر القانوني األوروبي نحو تأسيس االلتزامات الدولية على إرادة الدول فيما عرف بمدرسة القانون  ،19في بداية القرن  =

لكن مفهوم الحرب العادلة القديم الفكر الديني المسيحي و القانون الطبيعي،  بذلك تبددت  فكرة الحرب العادلة المستندة الى الوضعي و

بأس به من المثقفين عريضة اعتبروا فيها أن الحرب التي  فقد وقع عدد ال 2001سبتمبر  11األمريكيون بعد أحداث  استعادههذا 

  .لعادلةادخل ضمن إطار الحرب أفغانستان والعراق ت بالتحديد على و تشنها الواليات المتحدة على اإلرهاب
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و إذا سلمنا بهذا الطرح المستند إليه كان لزاما علينا أن نعرج إلى أهم مبادئ القانون الدولي و 

  المرتبطة بموضوع بحثنا 

موضوع التدخل  تبين أن اإلنساني،بعد دراسة أهم األسس المعتمد عليها في تبريرات التدخل 

االختالف بطبيعته، نظرا انه يتناول أكثر  يحمل بذور حقوق اإلنسان اإلنساني من أجل حماية

و عدم التدخل في الشؤون الداخلية  المتمثلة في مبدأ السيادةائل حساسية في القانون الدولي، المس

  .و مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية للدول

 

  ثـــــــثالـــــب الـــــلـــطـــــالم  

  مشروعية التدخل الدولي اإلنساني    

  وفق أحكام ميثاق األمم المتحدة     

 

يضع التدخل الدولي اإلنساني الجماعة الدولية القائمة على أسس احترام سيادة الدول و          

قد التزمت  و. خدام القوة أمام أقسى االختباراتاستو حظر عدم التدخل في شؤونها الداخلية، 

تي تحرم اإلبادة ال اإلنسانحقوق بعد الحرب العالمية الثانية بثقافة  في مرحلة ما الجماعة الدولية

إال أن هذه المبادئ ذات  و االنتهاك الفاضح لحقوق اإلنسان ، كما تحرم التعذيبالجماعية للشعوب

التدخل في الشؤون الداخلية عدم  تصطدم بمبادئ السيادة و أنمن شأنها الطابع اإلنساني 

    )1(للدول

العسكرية من قبل دولة أو عدة  التدخل اإلنساني ينطوي على اللجوء إلى استخدام القوة و ما دام

يصطدم مع  قوق اإلنسان فإنه أي تدخل إنسانيدول على إقليم دولة أخرى بهدف وقف انتهاكات ح

 )2( األمم المتحدةقوة في العالقات الدولية المنصوص عليه في ميثاق مبدأ حظر استخدام ال

و هي المبررات التي استند إليها  رافضي فكرة مبادئ راسخة في العالقات الدولية، باعتبارها 

دولية و إعالنات الجمعية التدخل اإلنساني كما  تبنته المواقف الدولية من خالل  محكمة العدل ال

  .ع الشرعي و تدابير األمن الجماعي، باستثناء حاالت الدفاالعامة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  33ــــ معمر فيصل خولي ، المرجع السابق ، ص) 1(

  109ص مرجع  سابق، في ظل نصوص و احكام القانون الدولي ،  اإلنسانيسالم سميرة ، التدخل الدولي  ــــ) 2(
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  تصادم مبدأ السيادة الوطنية مع التدخل اإلنساني: الفرع األول

أنه تقف  ، ذلكاب سيادة الدول ليس باألمر السهليجب أن ننوه بأن التدخل اإلنساني على حس     

، يخولها القدرة  ميز الدولة كوحدة سياسية قانونيةالمعيار الذي ي، فالسيادة هي أمامه كثير من المعوقات

ذا عدنا إلى سلوك التدخل نجده يصطدم بسيادة الدولة و هذا ما إ، و )1(إقليمهافي تسيير شؤونها على  

   .يبرره االتجاه الرافض لمشروعية التدخل اإلنساني

  مضمون مبدأ السيادة الوطنية :  أوال

السيادة منذ نموها في ظل نموذج الدولة القومية مكانة مركزية في السياسة الحديثة فكرا و اكتسبت فكرة  

رية و االستقالل و ممارسة ، مما جعلها تصبح شعارا للكرامة الوطنية باعتبارها أفضل تجسيد لمعاني الح

ليها صرح القانون األساسية التي أسس ع، فالسيادة من األفكار )2(على اإلقليم و سكانهالسلطة العليا 

  . )4( و تعود نشأتها و تطورها  إلى القرون الوسطى )3(الدولي المعاصر

 16بمعناها الحديث إلى القرن  يعد وضوح ظهورها وأين ، فكرة قديمة قدم تكون الدول تعتبرسيادة الف

و في الخارج للتحرر من  ،ولة في الداخل تجاه نفوذ اإلقطاعكفكرة سياسية ابتداء للمناداة بتقوية سلطة الد

سلطة الكنيسة و اإلمبراطورية الجرمانية و قد اقترنت محاولة تحديد السيادة من الناحية القانونية بالفقيه 

حينما كتب عن نظرية السيادة التي ضمها في كتبه الست المعروفة للجمهورية "جون بودان "الفرنسي 

أنها السلطة العليا "و جاء تعريفه للسيادة  نية،،و صاغها في شكل نظرية قانو 1576عام التي نشرها 

هي سلطة مطلقة و مستقلة ال يمكن أن تغير أو تحرف  على المواطنين و الرعايا وال تخضع للقوانين و

ففكرة اإلطالق في تسيير أمور و شؤون الرعية بدون منازع و إطالق  ،)5("قوانين الخالق و الطبيعة 

سلطة األمر و النهي من طرف أشخاص الملوك، جعلت من فكرة السيادة شيئا مقدسا ال يمكن المساس 

  )6(به 

 
ــ ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

) 1(ـــ    DAVID Ruzié , Droit international public , 14
eme

 édition, Dalloz , 1999, p 72   

  233ص ،2011الطبعة األولى ،  أحمد سي علي ، التدخل اإلنساني بين القانون الدولي اإلنساني و الممارسة ، دار األكاديمية، الجزائر،ــــ  )2(

     38ص ،1996ـــــ  1995دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ، الوسيط في القانون الدولي العام ،الطبعة األولى ، أحمد أبو الوفا) 3(

محمد ارزقي نسيب ،مدى تأثر السيادة الوطنية في مظهرها االقتصادي بظاهرة العولمة ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و :  اكثر التفاصيل راجعـــ ) 4(

  376، ص2009،السنة 01دية و السياسية، العدداالقتصا

 28ي ، مرجع سابق ،صوز ـــ عثمان علي الرواند) 5(

  :ــــ  كذالك أنظر   24ص ـــ عبد القادر بوراس ، مرجع سابق ،) 6(
 Voirــــ  EMAIL GIRAUD, Le rejet de l'idée de souveraineté L'aspect juridique et L'aspect politique in La technique et 

les principes du droit public études en l’honneur Georges Scelle, T. I, Paris, L.G.D.J., 1950, p253 
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في " ليو بولدن" ألول مرة من قبل الكاردينالقانوني محاولة صياغة فكرة السيادة في إطار  كما ظهرت

  .)1( وضع أصولها في ضوء القيصر و البابا ميالدي  و 1340سنة 

أصبح أهم خصائصها و  و ،فالسيادة مفهوم قانوني، سياسي ارتبط بوجود الدولة القومية الحديثة     

لدولة تمتلك سلطة ال فحين توصف الدولة بأنها كيان يتمتع بالسيادة فالمقصود أن ا ،سماتها الرئيسية

تكون  و في إطار مبدأ السيادة أن تتمتع كل دولة بالحرية الكاملة في اتخاذ القرار،ف، )2(تعلوها سلطة 

، فال توجد هناك أي قيمة تعلو ر اعتبار ألي سلطة أو قرار خارجيمن غي ،)3(قراراتها نافذة على إقليمها 

   .على سيادة الدولة و يمكن قبولها كمبرر النتهاك هذه السيادة

انطالقا من هذه المفاهيم فإن الدولة وحدها هي المسؤولة عن سن القوانين و فرض االلتزام بها و تحقيق 

هي وحدها المسؤولة في الوقت نفسه عن الدفاع عن الوطن  ، والنظام و االستقرار في الداخل األمن و

  .)4(رجية طماع الخاالقوى و األ حماية أمنه و سالمته و تكامله اإلقليمي في مواجهةو 

عليه يجب إعالء سيادة و استقالل الدولة، و حكومة أي دولة هي التي تمثل شعبها في العالقات و 

الدولية بغض النظر عن مدى مراعاتها لحقوق اإلنسان ألن القول بخالف ذلك يعني إعطاء فرصة للدول 

 حققت استقاللها السياسية بعد أن الكبرى للهيمنة على مقدرات الدول الصغرى السياسية و االقتصادي

فالتدخل العتبارات إنسانية يفسح المجال للقوى الفاعلة في النظام الدولي الزدواجية التعامل في مجال 

و مدلول السيادة مدلول حيوي و أساسي في الشؤون الدولية، فالسيادة  .)5(المحافظة على حقوق اإلنسان

 كما عليها، ذلك يسعى من ال يملكونها إلى الحصولبسبب  تمثل مفتاح الدخول إلى الساحة الدولية، و

  .)6( يعمل من يملكونها على الحفاظ عليها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 591، ص1972سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم، دار النهضة العربية القاهرة، مصر،  حامدـــ ) 1( 

  207،  ص2006أيمن عبد العزيز سالمة ،المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،  ــ) 2(

 : أنظر كذلك

  :تحوالت موازين القوة في النظام الدولي، مقال متاح على موقع االنترنت حسن نافعة، سيادة الدول في ظل ــــ 

 http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=7921 
 
(3) -JEAN Combacau et SERGE SUR , Droit international  Public , 4

EME 
édition , Montchrestien , Paris , 1999 , P256 

19الرحباني ، مرجع سابق ، ص ــــ ليال نقوال) 4(     

جامعة بسكرة،  التدخل ألغراض إنسانية وٕاشكالية المشروعية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، مجلة الفكر ،:حتحوت ، مقال بعنوان  ـــ  نور الدين) 5(

   325ص

 الجديدة للنشرولي بين المشروعية و عدم المشروعية و انعكاساته على الساحة الدولية، دار الجامعة دـــ سامح عبد القوي السيد، التدخل ال) 6(

  50،ص 2012،
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للدولة بالسيادة في مواجهة أشخاص على اإلقرار  القانون الدولي بعدة نتائج تترتبقد اعترف  هذا و

و المساواة مع الدول  االستقالل و الكاملة،أهمها تمتع الدولة بالشخصية القانونية القانون الدولي األخرى، 

  )1( األخرى

عن السيادة في نطاق القانون يئان، سيادة داخلية تعني التعبير من مظاهر السيادة نجدها تظهر في شف

هي حرية الدولة في إدارة شؤونها العامة باختيارها لشكل النظام السياسي و  و )2(الدولي الداخلي

مع طبيعة هذا النظام و تحديد كيفية التعامل مع مواطنيها و ال يحق ألي دولة أو اعتمادها لدستور يتفق 

أما الشكل الخارجي للسيادة فيعني حريتها في  .)3(جهة أخرى أن تتدخل في شؤونها الداخلية بشكل قسري

القات إدارة شؤونها الخارجية و تحديد عالقتها بسائر الدول األخرى كحريتها بتبادل أو عدم تبادل الع

  .)4(من معاهدات دولية حريتها في إبرام ما تشاء الدبلوماسية و

  الوطنية مبدأ السيادة  تكريس :ثانيا
، في " محكمة العدل الدائمة الدولية" ت، فقد قضفي كثير من المواضعالسيادة  لقد تطرق القضاء لتعزيز مبدأ

بأنها ترفض القول بأن إبرام الدولة لمعاهدة ما يعد هجرا  1923سنة   Wimbildon"السفينة ويمبلدون"قضية 

لسيادتها ألنه إذا كان إبرام المعاهدات يشكل تقييدا لممارسة الدولة لحقوقها السيادية و يجعل هذه الممارسة في 

  .)5(اتجاه معين فإن أهلية إبرام المعاهدات تعد خاصية من خاصية السيادة 

بان المعاهدات تتقدم على القوانين  ،1926ماي  25در منها فيفي نفس السياق صرحت في حكم صا

في فرنسا بحكمها الصادر  المناطق الحرةبخصوص  1930\12\28الوطنية،و كررت نفس الموقف في

 .)6("زج الحرةدانت" لبولونيين الذين يقيمون فيا ،معاملة المواطنينو بخصوص  ،1932فيفري  04بتاريخ 

الصادر  )7( "مضيق كورفو"فقد جاءت في حكم لها بخصوص قضية  "محكمة العدل الدولية"أما 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

                    245ــ ص 233ص، مرجع سابق، علي ، التدخل اإلنساني بين القانون الدولي اإلنساني و الممارسة  أحمد سي: اكثر التفاصيل أنظر) 1(

  54ـــ 50ص ، ، المرجع السابقولي بين المشروعية و عدم المشروعية دسامح عبد القوي السيد، التدخل ال:  كذلكأنظر 

  28بذريعة حماية حقوق اإلنسان، مرجع سابق،ص حسين حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول  ـــ) 2(

  59نذير بومعالي، مرجع سابق ، ص  ـــ ) 3(

  29صنفس المرجع، حسين حنفي عمر،  ــــ  )4(

العدد الثالث ،كلية الحقوق و العلوم  ،مجلة الفكر ،القانون الداخليموقف القضاء الدولي من التعارض بين االتفاقيات و  ،شرون حسينةـــــ ) 5(

  188السياسية ،جامعة بسكرة ، ص 

  12، ص1979ــــ محمد حافظ غانم، الوجيز في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية القاهرة، ) 6(

  20 سابق، ص موسى، مرجعــــ محمد خليل  :أنظرــــــ )7(

، و قد قام 1946تتلخص وقائع هذه القضية برفض ألبانيا مرور السفن في مياهها اإلقليمية بعد إن شهدت منطقة مضيق كورفو توترا عام = " 

ة  أشخاص مجهولون بزرع ألغام بحرية في  المضيق ، فتدخلت بريطانيا عسكريا حماية لحقها في المرور البريء ،وقامت بإزالة األلغام المزروع

محكمة د تدمرت سفينتان حربيتان بريطانيتان جراء انفجار ألغام بحرية في المنطقة أثناء قيام القوات البريطانية بإزالة األلغام ، و قد قضت ،وق

 بمسؤولية ألبانيا عن زرع األلغام في مياهها اإلقليمية  ،بغض النظر عن قيامها هي بذاتها بوضع هذه األلغام ، فليس1949العدل الدولية 

  " اإلقليمية ،كما أنها لم تبلغ عابري المضيق بوجود األلغام معقوال القول بعدم علم ألبانيا عما يحدث في مياهها
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إلى أن احترام السيادة اإلقليمية فيما بين الدول المستقلة يعد أساسا جوهريا من  ،1949|04|09في

انه ال يمكن اعتبار حق التدخل المزعوم سوى مظهر من  و ،)1( األسس التي تقوم عليها العالقات الدولية

من ثم ال يمكن ان يحتل  مظاهر سياسة القوة التي استخدمت استخدما نسبيا في الماضي بشكل خطير و

لذلك اعتبرت المحكمة الدولية حق التدخل الفردي  أي مكانة في القانون الدولي مهما كانت نواقصه و

في حين أن السيادة حق ، )2(لدولية وسيلة سياسية محظورة وغير مشروعةالذي يتم بموافقة المنظمة ا

  .)3( يجب أن يبقى مصونا و مميزا

، من خالل )4(1970|12|16المؤرخ في  ،2734رقم  الجمعية العامةكما ينبغي اإلشارة إلى قرار 

طبقا ألحكام الميثاق و اإلعالن الخاص بتعزيز األمن الدولي بما في ذلك اإلقليمي و الثنائي بين الدول 

  .على أساس مبدأ التساوي في الحقوق و االحترام التام لسيادة الدول و استقاللها

مبدأ السيادة  و عليه فإن التدخل اإلنساني غير مبرر و غير شرعي لكونه يتعارض مع أحكام الميثاق و

يبيح التدخل العتبارات إنسانية، اإلقليمية ال تتضمن نص  لكون المواثيق لدولية و )5(اإلقليمية للدول

فالتدخل اإلنساني يمكن اعتباره تقنين و حيلة شرعية الستعمار دولة و انتهاك سيادتها حتى تصبح 

كما أن ميثاق األمم المتحدة لم يتضمن صراحة إباحة هذه األفعال  )6ّ(ناقصة و خاضعة للدولة المتدخلة

مرة في القانون الدولي التي أجمعت على سيادة الدول و التي تتناقض مع مبادئ الميثاق و القواعد اآل

  .، من ميثاق األمم المتحدة7فقرة 2ممارسة سلطاتها على جميع شؤونها الداخلية حسب المادة 

إلى جانب مبدأ السيادة جاء ميثاق األمم المتحدة بمبدأ عدم التدخل اللذان يعتبران وجهان يكمالن 

  . دولة ينتج عنه عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولاحترام سيادة ال أن بعضهما، حيث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  77ــــ حامد سلطان، مرجع سبق ذكره، ص ) 1( 

  87ــــ محمد يعقوب عبد الرحمن ، مرجع سابق ،ص) 2( 

دار الفكر الجامعي  ، دراسة في أحكام القانون الدولي اإلنساني و حقوق اإلنسان،الحق في المساعدة اإلنسانيةــــ صالح الدين بوجالل، ) 3( 

  71، ص2008اإلسكندرية، 

  :ــــ  راحع في هذا الخصوص) 4(

 وثيقة األمم المتحدة - ، المتعلق باإلعالن الخاص بتعزيز األمن الدولي1970|12|16، المؤرخ في 2734قرار الجمعية العامة رقم  

A/RES/2734(XXV  

     201سابق،ص، مرجع ، التدخل اإلنسانيــــ  بوغزالة محمد ناصر) 5( 

  242ص سابق،مرجع    ــــ  فوزي أوصد يق،) 6( 
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  في مواجهة مبدأ التدخل اإلنساني  دوللل مبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية:  الثاني الفرع

تبنى الفقه الدولي مبدأ عدم التدخل كأساس للتفاعالت الدولية، انطالقا من كون هذا المبدأ يقيد من  

عدم "أن بما  ، ويشكل اعتداء على سيادة دولة أخرىيمنع ارتكابها سلوك  سلوك الدولة الخارجي، و

بر ضامنا يعت ىهو الحالة المعبرة عن ظروف عدم المساس بالوحدة الترابية و استقالل دولة أخر " التدخل

  )1( مصالحها الوطنية من و سالمة الدول وألحافظا  ، والستقرار النظام الدولي

   اإلطار القانوني لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول:  أوال 

فإن  )2(األمم المتحدة يعتبر من الوثائق الرئيسية التي تحدد و تعكس موقف القانون الدوليبما أن ميثاق 

لتي هو الوثيقة األساسية ا 07فقرة 2كثير من الفقهاء القانون الدولي المعاصر يقرون بأن نص المادة 

مشروعيته في نطاق يؤكدون على أنها األساس القانوني الذي يبرر  ، ويستند إليها مبدأ عدم التدخل

  .العالقات الدولية

ليس في هذا الميثاق ما يسمح لألمم المتحدة أن "  حيث جاء نص المادة ،من الميثاق 07|02المادة 

أن  ة ما و ليس فيه ما يقتضي لألعضاءتتدخل في الشؤون التي تكون من السلطان الداخلي لدول

أن هذا المبدأ ال يخل بتدابير القمع الواردة في   ،علىسائل لتحل بحكم هذا الميثاقمذه اليعرضوا مثل ه

  .)3("الفصل السابع

 منعميثاق األمم المتحدة هو من  07فقرة  02ور في نص المادة إن المقصود بمبدأ عدم التدخل و المذك

 حظركذلك  كل أوجه التدخالت ضد شخصية الدولة و مكوناتها السياسية و االقتصادية و الثقافية ، و

  .دخل في الشؤون الداخلية لدولة مامساعدة دولة أخرى على القيام بأعمال الت

و يعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من بين المبادئ األساسية في القانون الدولي و 

و أن ال  االلتزام الدولي الذي يفرض على الدولة واجب مباشرة اختصاصها داخل إقليمها،"يقصد به 

  )4( "ارس أي عمل يعد من االختصاص اإلقليمي لدولة أخرىتم

تدخل التحرم نفسها  07فقرة  02المادة  أن ألمم المتحدة نجدافبتحليل تاريخ العالقات الدولية في إطار 

و أن هذا المبدأ يمثل القاعدة في الحياة الدولية و يظل مبدأ و غيرها من المنظمات  في الشؤون الداخلية

ال يجوز  والقاعدة أن االستثناء ال يقاس عليه و ،ن ما يرد عليه من قيد هو استثناءأ مستمرا وثابت و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  22، مرجع سابق، ص  ليلى نقوال الرحباني)  1(

  89عبد القادر بوراس ، مرجع سابق، ص )  2(

  المتحدة  األمممن ميثاق  7فقرة  2ـــ المادة  )3(

  215ص 1983، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر كلية الحقوق ، لتدخل في القانون الدولي المعاصر، مبدأ عدم اــــ بوكرا إدريس) 4(
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 لنصوص التي تذهب في مجملها الحظرالميثاق تضمين العديد من افي تفسيره فقد شاء واضعو  التوسع

  .)1(في الشؤون الداخلية للدول

عمل الميثاق على تأكيد هاته الفكرة في أكثر من موضع تشجيعا للدول الحريصة على سيادتها في  كما 

إلى المنظمة الدولية و سبيال لتبديد مخاوفها الناشئة عن الصالحيات الواسعة لألمم المتحدة  االنضمام

أن هذه  خاصة و وضوح، بصراحة وو الشؤون الداخلية  عدم التدخل في لذلك كان واجب إثبات

القومية األساسية  حقوقال منها إلىالصالحيات وفقا للفصل السابع من الميثاق تتعلق بمسائل تمد كثيرا 

اإلشكاالت التي أثيرت بهذا الصدد هو التعارض بين مبدأ عدم التدخل و طبيعة  أهمبصالت وثيقة و 

هذا بدوره يسمح  القائمة على ممارسة نشاط معين، و في سبيل تحقيق غاية معينة و المنظمة الدولية

الدولة  كون فقط في ال يكمن التدخل فإن بالتالي )2(بممارسة سلطات صريحة و ضمنية في نفس الوقت

  .السيادية للدولة لتقويض الحقوق مجرد محاولة لكن أيضا في و دولة أخرى  سيادة تخضعأن  تحاول

ا يمهقلتباشر كل دولة اختصاصاتها داخل إ نذلك االلتزام الدولي الذي يقضي بأبما أن عدم التدخل هو 

تدخال في الشؤون الداخلية أي متعلق باالختصاص اإلقليمي لدولة  يعدفقط و أن تكف عن كل عمل 

، فإن هذه الفكرة تقودنا إلى فترة التنظيم الدولي في عهد عصبة األمم، فمؤسسوه اهتموا بهذا )3(أخرى

إذا ما أدعى أحد األطراف بأن " التي نصت  08فقرة 15المبدأ و ترجم هذا االهتمام بإدراجه في المادة 

تعلق بمسألة يعتبرها القانون الدولي من األمور الداخلة في إطار االختصاص المانع لألعضاء النزاع ي

و أعترف بذلك مجلس العصبة تعيين على هذا األخير مالحظة  ذلك في تقريره مع االمتناع عن 

   .) 4(" إصدار التوصية في مثل هذا النزاع

من عهد عصبة  08فقرة 15ادة المإن الصيغة الحالية تتميز عن الصياغة الواردة في الفقرة الثامنة من 

كان القصد من وراء إدراج هذه الفقرة في المادة الثانية لميثاق األمم المتحدة هو تقييد  ، واألمم

يع أوجه نشاط يشمل هذا القيد جم و ،حدة بقيد االختصاص الداخلي للدولاختصاصات األمم المت

 .)5(اموجه لكافة فروعها و هيئاته المنظمة و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

   :ــ راجع هذه الفكرة  )1(

  298حتحوت نور الدين ، مرجع سابق ،ص ـــ  

  454ص  ـــ عدنان نعيمة ، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، بيروت ، لبنان،) 2(
(3) - ERIC DAVID,  Portée et limite du principe de Non-intervention, Revue BELGE de droit international, 2ème 

édition, BRUYLANT, BRUXELLES, 1990, p 354 

 من عهد عصبة األمم  15المادة  ـــ  )4(

  15المرجع سابق ، ص ، ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر كلية الحقوق لتدخل في القانون الدولي المعاصرمبدأ عدم ابوكرا إدريس ، ـــ ) 5(
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 ن الوسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان تدخل في صلب االختصاص الداخلي للدول، وإفعلى هذا أساس، 

اإلنساني يعد تعديا على هذا االختصاص و هو ما يشكل جريمة دولية تستوجب بالتالي فإن التدخل 

من صميم  فمن غير الالئق التطرق  للمسائل التي تكون )1(العقاب و المسائلة ال اإلباحة و التبرير

  .)2( ماالسلطان الداخلي لدولة 

دون التصرف و حرية تتمتع الدولة بوالية قضائية التي األنشطة  هو المجال لنطاق المحجوز للدولفا

غاية هذا الحظر هو كفالة احترام استقالل الدول و احترام سيادتها و ال  ، و)3(من القانون الدولي تقييد

 شك أن التدخل في شؤون الداخلية للدول األعضاء يعتبر اعتداء سافرا على سيادتها و يهدر استقاللها

صعوبة تحديد مضمون االلتزام بعدم التدخل يرجع إلى عدم تحديد معيار موضوعي دقيق يفصل  إال أن

بين المسائل الداخلية التي تحظر المساس بها ألنها تدخل في نطاق المحجوز للدول و بين المسائل 

 ى بقاءالدولية التي يجوز للدول و الهيئات الدولية التطرق إليها و التدخل فيها من أجل الحفاظ عل

  .)4(المجتمع الدولي و كرامة اإلنسان

يل ألن محاولة وضع معيار فاصل البد أن نتوصل إلى معيار مرن و غير مستقل ومن المستحذلك 

ألن ما يعد مسائل داخلية اليوم قد يتحول غدا إلى دائرة اهتمام ، التوصل إلى معيار ثابت و قاطع

األمن الدولي لذلك هاجرت الكثير من المسائل الداخلية إلى  القانون الدولي إذا كانت مؤثرة على السلم و

 .المجال الدولي
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ـ

  206ص  ــ أيمن عزيز سالمة، مرجع سابق،) 1( 
(2) JEAN Combacau et SERGE SUR, Droit international  public, op, cit , p256-257  

 (3)-REBERT KOLB , Du domaine réserve réflexions sur La Théorie de La compétence national, R.G.D.I.P, 2006, P 602  
 

=Le Dictionnaire du droit international, imprégné la tradition française, définit cette notion comme suit ;  

"Domain d'activités dans lequel l'Etat, n'était pas lié par le droit international, jouit d une compétence totalement 

discrétionnaire et en conséquence ne doit subir aucune immixtion de la part des autre états ou des organisations 

international" 

 
=  REBERT KOLB ,op.cit , p 602 

  17عمر حسين حنفي، المرجع السابق،ص ـ ــ) 4(

  من نفس المذكرة  57الى  55للمسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان و المجال المحجوز للدول راجع الصفحة و األوجه المختلفة ـــ لمعرفة التطورات الالحقة 
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    في قرارات الجمعية العامة مبدأ عدم التدخل : ثانيا 

، فرسخت المفهوم دم التدخل في العديد من قراراتهاعلألمم المتحدة اهتمت بتأكيد مبدأ إن الجمعية العامة 

، فهي دائمة التنديد سائر الدول إلىالقانوني السليم لمبدأ عدم التدخل في العديد من قراراتها الموجهة 

  :أهمها نذكر من  الدوليين ، األمن ودائمة التحذير من خطورته لكونه يهدد السلم  بأعمال التدخل و

قد أدانت  ، ومل عنوان السالم عن طريق األعمالالذي ح:1950لسنة  380ــــــ قرار الجمعية العامة رقم 

 ي دولة أخرى بغرض تغيير حكومتهاالشؤون الداخلية ألتدخل أي دولة في "الجمعية العامة في هذا القرار

  .)1(على عدم مشروعيته أكدت نأي" القوة  استخدامطريق التهديد أو الشرعية المستقرة عن 

ال يحق ألي دولة حق التدخل بصورة مباشرة أو " الذي نص  :1965الصادر سنة  2131قرار رقم ـــــ 

حماية استقاللها و   ، واخلية أو الخارجية ألي دولة أخرىغير مباشرة و ألي سبب كان في الشؤون الد

التدخل أو التهديدات ضد شخصية الدولة أو  كل أشكال على ذلك فالتدخل المسلح و ، و)2("ادتهاسي

   .)3(عناصرها السياسية أو االقتصادية و الثقافية أمر مرفوض

ليس " قد عالج عدم التدخل في فقرته التالية  1970|10|24الصادر بتاريخ  2625قرار الجمعية رقم ـــ ــ

لشؤون أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة و ألي سبب كان في ا دولة ألي

الصادر بتاريخ 103|36هو نفس التأكيد الوارد في قرار الجمعية رقم  و"الداخلية ألية دولة أخرى 

09|12|1981  )4(. 

  موقف محكمة العدل الدولية من مبدأ عدم التدخل : ثالثا

من أكثر  ،1986في سنة ) 5( ضد نيكاراغوا العمليات العسكرية األمريكية قضية اإلشارة إلى أن ينبغي

مبدأ عدم  ، كالسيادة ونها تتعرض لجوانب قانونية مختلفةالقضايا صلة بموضوع التدخل اإلنساني، كو 

الهجوم المسلح البري و الجوي و البحري الذي قامت به الواليات   (I.C.J)التدخل فقد اعتبرت المحكمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 99عبد القادر بوراس ، مرجع سابق ،ص ــــــ  )1(
)2( - PIERRE –MARIE DUPUY, Droit international public , 5

eme
  édition , DALLOZ, 2000, p 107  

 و ما يليها 90مرجع سابق  ص  ولي بين المشروعية و عدم المشروعية ،دسامح عبد القوي السيد، التدخل ال ــــ) 3(

  JEAN Combacau \ SERGE SUR , Droit  international Public, op.cit , P 256 ـــــ  (4)

ي تعود وقائع القضية إلى قيام الواليات المتحدة األمريكية  بتقديم مساعداتها إلى قوات الكونترا المعارضة المسلحة  للحكومة الجديدة فـــــ   )5(

شطة العسكرية و الشبه العسكرية في نيكاراغوا ، كما قامت بتسليحها و تموينها باإلضافة إلى مساندتها ماليا و مساعدتها على القيام باألن

بزرع األلغام البحرية في المياه الداخلية و اإلقليمية لنيكاراغوا على إثرها عبرت المحكمة عن موقفها الواضح . نيكاراغوا ، كما قامت الو، م، أ

  اتجاه مبدأ عدم التدخل 

see –INTERNATIONAL COUR OF JUSTICE , Case concerning military and paramilitary activities in and against 
NICARAGUA, (NICARAGUA. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE), YEARS 1984 

 



 

44 

دمها ، و اعتبرت أن الدعم و المساعدة التي تقراغوا انتهاكا لسيادة هذه الدولةاألمريكية ضد نيكا المتحدة

المعارضة لنظام الحكم القائم في نيكاراغوا من خالل تزويدها  "الكونترا "لقوات  الواليات المتحدة األمريكية

األسلحة من أجل قلب الحكومة الشرعية في نيكاراغوا و إحالل حكومة أخرى محلها تكون  باألموال و

كما  ،ولالتدخل في الشؤون الداخلية للد، تشكل انتهاكا لمبدأ عدم لدى الواليات المتحدة األمريكية مقبولة

تدخل أية قيمة رأت المحكمة أنه بمجرد السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول لن يبقى لمبدأ عدم ال

 .في القانون الدولي

من خالل ما سبق يتضح لنا أن مبدأ السيادة و مبدأ عدم التدخل لهما عالقة متوازنة، بحيث ال يتصور 

ما دام أن التدخل قد يكون في شكل استعمال القوة العسكرية  و .حدهما دون أن يمتد أثره لألخرأإهدار 

القوة العسكرية  إلىباللجوء  اإلنسانلوقف انتهاكات حقوق  شرعية التدخلمدى ما يقودنا حتما إلى دراسة 

  . في ظل مبدأ حظر اللجوء إلى استعمال القوة أو التهديد بها في العالقات الدولية

  التدخل اإلنساني بها معمبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد  وافقعدم ت :الفرع الثالث

بعدما كانت هذه  الحرب،تاريخيا بفكرة منع اللجوء إلى  استخدام القوة في العالقات الدولية ارتبط منع 

فقد استحدث ميثاق األمم  )1(األخيرة الوسيلة الوحيدة المسيطرة على المجتمع الدولي في القانون التقليدي

، فحرص صائغو ميثاق تخدام القوة في العالقات الدوليةتعديال جذريا في النظام القانوني السالمتحدة 

 اللجوء لكن و إلى الحرب،اللجوء في  فقطالحظر   لم يقتصر )2( المتحدة على وضع ضوابط وقيود األمم

 .)3(أو التهديد بها في العالقات الدولية  إلى القوة

  القوة أو التهديد بها في العالقات الدولية استخدام األساس القانوني لمبدأ حظر : الأو 

بصفة صريحة و مطلقة على مبدأ منع استخدام القوة في الفقرة الرابعة  02نص الميثاق في المادة 

يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو "العالقات الدولية

أو على أي وجه أخر ال يتفق و استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألي دولة 

  ." مقاصد األمم المتحدة
 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ   ـــــــــ

  15ص  سابق،المرجع ال موسى،خليل  حمدــــ م) 1(

للبحث  ميةدياألكا،المجلة "استخدام القوة في العالقات الدولية بين ضوابط الميثاق و مقتضيات الممارسة الدولية " مقال بعنوان ــــ جمال بوحيي،) 2(

  133، ص 2011، العلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمن ميرة، بجايةكلية الحقوق و ،02القانوني ، العدد 

 )3 ( – DAVID RUZIE, Droit  international public, op cit,  p193 
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دعامة أساسية  تضمنقد المتحدة أن ميثاق األمم  اإلنساني، علىلقد استند الفريق المعارض للتدخل 

لتحقيق األمن لكل الدول و تتمثل في قيام الدول باحترام مبدأ أو قاعدة تحريم استخدام القوة أو التهديد 

و امتد هذا الحظر ليشمل كل استخدام القوة حتى إن مجرد التهديد باستخدامها في العالقات الدولية، 

  .األمن الجماعي  و نظام باستثناء حالة الدفاع الشرعي )1(باستخدامها يدخل في نطاق هذا التحريم

نصت على ضرورة االمتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد  4فقرة 02المادة ي فبالتمعن 

في الحفاظ على السلم و األمن  ، المتمثلة)2(المتحدةأهداف األمم و  ىسيادة الدولة بأي طريقة تتناف

 .العسكريةسواء كانت القوة المباشرة أو غير المباشرة كالضغوط السياسية و  الدوليين،

غير أنه أثير نقاش حول دالالت مفهوم القوة )3(القوة المسلحة  إلىتنصرف  هنا القوة المحظورة أنال شك 

يناصر  انقسم الفقهاء إلى اتجاهين في تفسيرهم الوارد في المادة، اتجاهحيث  4فقرة 2الوارد في المادة 

التفسير الموسع، بمعنى أن حظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها الفعلي في العالقات الدولية مطلق 

الحظر مشروط وفقا لما جاء  أناتجاه يناصر التفسير الضيق و المقيد لهذه الفقرة بمعنى  و شامل ، و

ي للقوة، بل حظرت مجرد التهديد لم تحظر فقط االستخدام الفعل 4فقرة  02المادة  أنكما  )4( فيها

  .باستخدامها

فبرغم من تعدد دوافع الدولة المتدخلة، يعتبر التدخل اإلنساني عمل غير مشروع أي كانت المبررات ما 

لذا فالتدخل بحجة حماية حقوق  ،عدا حالة الدفاع الشرعي عن النفس، أو في ظل نظام األمن  الجماعي

فقرة  2عليها في المادة المنصوص اإلنسان في أراضي دولة أخرى يتعارض صراحة مع القواعد اآلمرة 

04 )5(.  

ستخدام القوة ال يتطابق مع المعاهدات الدولية لحماية حقوق اإلنسان التي تنبذ فكرة ا من جهة أخرىو 

اإلبادة الجماعية  اعتبرت ،1948اإلبادة الجماعية لعام فمعاهدة تحريم  ،لغرض احترام نصوصها

  .جريمة دولية
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 105 ص، 2007د، الجامعة الجديدة للنشر، ط  العام، دارازدواجية المعاملة في القانون الدولي  حسين،ـــــ مصطفى سالمة ) 1(
(2) – voir -GUILLAUME Le Floch, Le principe de  l'interdiction du recours à la force a-t-il encore  valeur positive ?, 

Revue International Interdisciplinaire 

Article disponible en ligne à l'adresse ; http://droitcultures.revues.org/,   

   10، ص 1992،  01، العدد و االقتصادية مجلة العلوم القانونية ،العناني ، النظام الدولي األمني محمد إبراهيمــــ )3( 

   109ص  ،المرجع السابق سالم،ـــ سميرة ) 4(

  246ص  سابق ،المرجع ال،  ـــ فوزي أوصديق)  5(
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فقد نصت على إحالة األشخاص تشر إلى استخدام القوة ضد الدولة التي تنتهك المعاهدة  لملكنها 

المتهمين بارتكاب تلك الجرائم إلى المحاكم المختصة في الدولة التي ارتكب فيها الفعل أو إلى محكمة 

  .دولية جنائية

إنما  ، وإلى القوة الحترام حقوق اإلنسان لم يكرس قاعدة اللجوء 1966كما أن العهدين الدوليين لعام  

اقتصر فقط على نظام التقارير التي تعدها الدول، فالقانون الدولي المعاصر ال يحتوي على قواعد دولية 

قرر مجلس األمن ذلك بموجب تؤيد استخدام القوة للدفاع عن حقوق اإلنسان في الدول األخرى إال إذا 

  .)1( الفصل السابع

القضايا  الدولية ومن أهمها ممارساتو ما زاد هذه القاعدة رسوخا، التأكيد عليها في العديد من ال

  .العامة المعالجة من خالل الجمعية

  من خالل الجمعية العامة مبدأ منع استخدام القوة إعمال : ثانيا

العديد من قراراتها إلى ضرورة االلتزام بما جاء في ميثاق األمم المتحدة الجمعية العامة في  أشارت

   :ذكر استخدام القوة أو التهديد بها و عليه يمكن خاصة مبدأ منع

بالرغم أن قد عالج مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية  الذي 2625عالن بداية يمكن اإلشارة إلى إ

األول إلى واجب كل دولة في االمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو البند إال انه أشار في  )2(للدول

، أو على وجه أخر يتنافى مع مقاصد األمم اإلقليمية أو االستقالل السياسي استعمالها ضد السالمة

كما نص دول فإن ال ،، حتى و لو كان التدخل من أجل أهداف إنسانيةو بالقياس على ذلك )3(المتحدة

بما أن االنتهاكات الجسيمة لحقوق  و على حل خالفاتها باللجوء إلى الطرق السلمية،القرار مجبرة 

اللجوء إلى استخدام القوة  ، وه اللجوء  إلى احد الطرق السلميةاإلنسان تشكل خالفا دوليا، يجب لحل

  .)4( محظور

ال يمكن تبريره أيا  تؤكد الجمعية العامة في هذا القرار أن خرق المبادئ: 1970لعام  2734قرار ــ 

، كما طالبت جميع الدول االمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد السالمة كانت الظروف

  .)5(اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألي دولة
ــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــ

  179، صسانية في القانون الدولي العام، مرجع سبق ذكره ـــ غسان الجندي، نظرية التدخل لصالح اإلن) 1(
 (2) voir - PIERRE –MARIE DUPUY, Droit international public, op. cit ,p 91 

  : ــــاكثر التفاصيل أنظر) 3(

، المتعلقة بإعالن المتضمن لمبادئ القانون الدولي بشأن العالقات الودية و التعاون بين 1970لسنة  2526الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم إعالن 

  :رقموثيقة  المتحدة،الدول وفقا لميثاق األمم 
A|RES|25261970, 24 December 1970 

  113ــــ أنظر سميرة سالم، مرجع سابق ، ص) 4( 

  : راجع ـــ ) 5(

  - ، المتعلق باإلعالن الخاص بتعزيز األمن الدولي1970|12|16، المؤرخ في 2734قرار الجمعية العامة رقم  
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يمكن " نص في الفقرة الخامسة بأنه الذي :1974لسنة  29الدورة  3314رقم  الجمعية العامة قرارـــ 

أي كانت طبيعته سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك يصلح لالعتداء على اعتبار 

  .)1( إقليم دولة أخرى باالحتالل العسكري أو شكل من أشكال استخدام القوة الذي هو خرق للميثاق

  

  االستثناءات الواردة على مبدأ حظر اللجوء إلى القوة :ثالثا 

ذلك في الفقرة الرابعة  و المتحدة،لقد ورد حظر استخدام القوة في العالقات الدولية من ميثاق األمم     

  أصبحاستخدام القوة  إلىفاللجوء  ،لحظر استخدام القوة  القانونيمن المادة الثانية و التي تعتبر األساس 

اءات لهذا المبدأ و قد نص على حاالت إال أن الميثاق قد قرر استثن محظورا لذاته أيا كانت الدوافع إليه،

  األمنتعد مبررا الستعمال القوة في العالقات الدولية و المتمثلة في حالة الدفاع الشرعي و تدابير 

  .في إطار األمم المتحدةالجماعي 

  :الدفاع الشرعي \1

" نص ميثاق األمم المتحدة على حالة الدفاع الشرعي في الفصل السابع منه، الذي جاء تحت عنوان  

  .)2( 51المادة  في" وقوع العدوان  فيما يتخذ من األعمال في حاالت تهديد السلم و اإلخالل به  و

الشرعي في مفهوم القانون الدولي، في تمكين دولة تعرضت العتداء مسلح، من الرد  بالدفاع و نعني

الدفاع أما  ،في البقاء و المحافظة على النفس هو نتيجة حتمية للحق على هذا االعتداء بالقوة المسلحة و

قع الشرعي في مفهومه القانوني، هو القيام بتصرف غير مشروع دوليا للرد على تصرف غير مشروع و 

رد  في كلتا الحالتين ــالفعل ورد ـــ يتم باستخدام القوة العسكرية ويهدف الدفاع الشرعي دفع أو ابتدءا، و

  .)3(، و العمل على إيقافه لحماية أمن الدولة و حقوقها األساسية الخطر الجسيم من قبل المعتدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الخاص بتعريف العدوان  1974لسنة  3314ـــ قرار الجمعية العامة ) 1( 

A|RES|3314(1937) Du 14 Decembre 1974                                                                   وثيقة    

  :على ما يلي من الميثاق  51المادة  تنص ــ) 2( 

دى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إدا اعتدت قوة مسلحة على أحد ينتقص الحق الطبيعي للدول فرا أوليس في هذا الميثاق ما يضعف "   

 أعضاء األمم المتحدة ، وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم و األمن الدولي ، و التدابير التي اتخذها األعضاء

دابير بأي حال ، فيما للمجلس بمقتضى سلطته و مسؤوليته استعماال لحق الدفاع عن  النفس تبلغ إلى المجلس فورا، و ال تؤثر تلك الت

المستمدة من أحكام هذا الميثاق ــ من الحق في ان يتخذ في اي وقت ما يرى ضرورة التخاذه من األعمال لحفظ السلم و االمن الدولي أو 

      "إعادته الى نصابه 

العدد  ،سية، جامعة مولود معمري تبزي وزو، المجلة النقدية للقانون و العلوم السياشرعي، عدوانية إسرائيل و الدفاع البالةبودر صالح الدين ـــ ) 3(

 153، ص 2011|2
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المتحدة نصا يعالج الدفاع عن النفس بعد أن تولدت  األممفقد حرصت الدول على تضمين ميثاق 

 إحدى، فقد تتعرض من الجمود و الشلل جراء حق النقضتخوفات كبيرة من أن يعاني مجلس األمن 

بمقتضى الفصل  إليهمن مباشرة سلطاته المسندة  األمنمسلح و ال يتمكن مجلس عدوان الدول لهجوم أو 

  . )1(السابع من الميثاق فيصبح حق الدفاع عن النفس أمرا الزما ضروريا 

   :الجماعي األمنتدابير  \ 2

فيها استخدام القوة العسكرية تطبيق النص المادة تعتبر تدابير األمن الجماعي الحالة الثانية التي يجوز 

يقوم بها مجلس األمن طبقا ألحكام الميثاق الواردة في الفصل السابع و خاصة المواد  ،من الميثاق 42

وقوع  به و اإلخاللفي حاالت تهديد السلم و  فيما يتخذ من األعمال" تحت عنوان  42الى  39من

  .)2(" العدوان 

قيل  ام إلى ميثاق األمم المتحدة نجده خاليا من تعريف هذا المصطلح بل من اإلشارة إليه و الرجوعب

  .)3(" النظام الذي يهدف إلى تحقيق األمن بوسائل جماعية من خالل أجهزة تحقيق هذا الهدف"

 الوضعية من تكييف تمكنه يتمتع باختصاصات واسعة من الميثاق  39مجلس األمن وقفا لنص المادة  

و يصدر بشأنها   )وقوع عدوان أوتهديد السلم أو اإلخالل به  (المطروحة أمامه و هي ثالث حاالت

  .)4(نصابه إلىأو إعادتهما  ينتحقيق السلم و األمن الدولي إلىقرارات ملزمة تهدف 

تظهر السلطة التقديرية لمجلس األمن من خالل تقدير مدى مالئمة الوضع للتدخل من عدمه و بالرجوع 

تهديد للسلم أو كان  قد وقع   اذا ما األمنيقرر مجلس " أن التي تنص على من الميثاق 39 المادة إلى

ما يجب اتخاذه من التدابير  وأو يقدم في ذلك توصياته  ،العدوان أعمالكان ما وقع  من  اإلخالل به أو

  )5( "نصابه  إلى ماالدوليين أو إعادته األمنو لحفظ  السلم  42و  41 المادتين ألحكام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  77ص  سابق،مرجع  موسى،خليل  ـــ محمد) 1(

)2(ـــ   voir - IRIS LETSCHERT, Le pouvoir de sanction des Nations Unies , interactions droit international et européen  , 

université PARIS 

Article disponible en ligne à l'adresse :m2bde.u-paris10.fr/.../le-pouvoir-de-sanction-des-nations-unies-par-iris-l. 

 93، ص2003المكتبة المصرية للطباعة و النشر و التوزيع ،القوة في فرض الشرعية الدولية ،  استخدامــ ماهر عبد المنعم أبو يونس ، ) 3(

   22ص ،2005القانونية ، مصر  ابالدوليين ، دار الكت األمنمجلس األمن في حفظ السلم و  أبو العال ، تطور دور ـــ أحمد عبد اهللا) 4(

  من الميثاق تنص على االختصاص األساسي لمجلس األمن في حفظ السلم و األمن 24المادة ) ميثاق األمم المتحدةـــ ) 5(

التي تحد من سلطته هذه ، وعلى الرغم من هذا اإلجراء 39  الثالثة المنصوص عليها  في المادةال يوجد تعريف معين و دقيق  للحاالت =   

ال  التقدمي الذي سار فيه ميثاق األمم المتحدة إلعطاء المزيد من فاعلية للتنظيم الدولي خاصة في حاالت تهديد السلم أو وقوع العدوان فما

  .الدائمين في مجلس األمن مر كله بإرادة األعضاءشك فيه أن تلك الفاعلية مرهونة في نهاية األ

  : في هذا الخصوص  راجع

 صـ 1968المجلد الرابع و العشرون  الدولي،مقال صادر عن المجلة المصرية للقانون  التدعيم،المتحدة بين االنهيار و  محمود شهاب، األمممفيد  =

176 
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 الثاني المبحث 

  التغيرات الدولية  ضوء مكانة التدخل اإلنساني في

فقها من انتهاكات اأصبحت الصراعات الداخلية و ما ر مرحلة الحرب الباردة  انتهاء بعد       
مدخال للتدخل الدولي اإلنساني كما أصبحت العالقات الدولية مهيأة لنشوء توافق  لحقوق اإلنسان

تي و اسياسي بين القوى الدولية الكبرى حيال التدخل الدولي اإلنساني بسبب تفكك االتحاد السوفي
مما أطلق العنان للدول القوية على  ،األمريكية على التفاعالت الدوليةسيطرة الواليات المتحدة 

      .دخل دون خوف من استثارة صراع دول عظمىالت
كانت دائما قدرة الدولة على اتخاذ قرارات نافذة فيما الصيغة التي تحدد السيادة  أنفنجد       

مقنن في الفقرة مبدأ تساوي الدول في السيادة  أن مواطنين و الموارد داخل حدودها ويتعلق بال

 عن عدم التدخل مقننة فيلثانية من ميثاق األمم المتحدة، و القاعدة المقابلة األولى من المادة ا

، و لكن العمل بعكس هذه القاعدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة الفقرة السابعة من المادة نفسها

السيادة إلى ، مما تسبب في التحول من ثقافة حصانة اإلنسانكان يمثل التأثير المتزايد لحقوق 

تراجع مفهوم السيادة الوطنية في ظل تطور  ،على المسائلة الوطنية و الدولية أخرى تقوم ثقافة

  .)المطلب األول(حقوق اإلنسان وهذا ما سوف نتطرق إليه خالل 

 التحولبمواجهة المشكالت الدولية شكل أحدى سمات  واضطالعهاالمتحدة  األممأن بروز كما 

المتزايد  توجهالمن خالل تأكيد على بعض القيم ال إلىننسى توجه العالم  أندون  إليهالمشار 

سوف نسلط الضوء على ، و المتحدة األممعملية من قبل  ممارسات إلى لمفهوم التدخل اإلنساني

  .)الثاني المطلب(العراق و الصومال في  حالة 

، مبادئ واضحة المعالم إلىال تستند  أنهاتبين لنا الحقائق التي تكشف عنها هذه الممارسات لكن  

و عليه  ،الواقع مستمرة بين خطاب حقوق اإلنسان و و هوة ن سلوكها يعتمد على االنتقائيةأ و

فلم يكن سوى غطاء ، ئك الذين يعتنقونهتى من قبل أوليصبح مشكوكا في إمكانية قبوله مستقبال ح

و تكون ساحة الجنوب هي المقصودة  أمريكاسياسيا أخفى ورائه نزعة عسكرية غربية تقودها 
  .)مطلب ثالث()1(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2009التوزيع الجزائر، لنشر وا لالتصالالوطنية في ظل المتغيرات الدولية، المؤسسة العربي  اإلقليمي، الوضع إسماعيل معراف/ أنظرـــ ) 1(

     71ص
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  األولالمطلب 

  الراهنة الدولية التحوالت مفهوم السيادة الوطنية في ظل

من  لقد خضعت السيادة عبر التاريخ لتطور مزدوج، من حيث الجهة صاحبة السيادة، و        
 ،إذ يتعلق التطور األول باألفكار الكالسيكية حول كون الحاكم هو صاحب السيادة ،حيث محتواها

أما التطور الثاني فقد خص  ،النهي بدون منازع لرعية و األمر وله الحق في تسيير شؤون ا
، إال أن فكرة السيادة المطلقة لم تعد عدم التحديد بطت بمفهوم اإلطالق ومحتوى السيادة حيث ارت

  .تعبر عن أية واقعة في مجتمع عالمي مترابط و متداخل المصالح اليوم 

و ما صاحبها  )2(، و كذا طغيان العولمة)1(قد اتضح أصل التطور أكثر منذ نهاية الحرب الباردة 

ظائف الدولة التي كانت من صميم سيادتها سواء كانت تتعلق بالحقوق و من تحوالت مست و 

عليه فإن مختلف التحوالت  ، والوظائف بمختلف الميادين و أوأو بالثقافة   باالقتصادباألمن و 

التي صاحبت العولمة لها بالغ التأثير في مبدأ السيادة بحيث أدى االعتماد المتبادل بين الدول و 

تراجع مفهوم  األمر الذي جعلنا نتوقف عند تعميق نسبية السيادة على حساب إطالقها، إلىغيرها 

كما عرف كذلك مبدأ عدم التدخل تراجع من ) الفرع األول(سيادة النسبية ال إلىلمطلقة السيادة ا

االختصاص الداخلي  حقوق اإلنسان من و انتقال) الفرع الثاني(التفسير المرن إلىالتفسير الجامد 

  .)الفرع الثالث(  االختصاص الدوليإلى 

ــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

، األثر األكبر في تبدل الكثير من المفاهيم على الساحة 1991العملي كان لسقوط االتحاد السوفياتي عام  في  اإلطارفي ــــ ) 1( 
أشار إلى تحول أساسي بدأ يطرأ على عقد التسعينات ، شرع مجلس األمن التدخالت العسكرية بذرائع إنسانية مما  الدولية ، فخالل

مفهوم السيادة الذي تنافس مع مبادئ حقوق اإلنسان ، التي حولته من مبدأ مطلق إلى مبدأ نسبي ،وقد عكس األمين العام لألمم 
 . قريره السنوي الى الجمعية العامةفي ت ،طبيعة التحولالمتحدة السابق ، كوفي أنان

  
  :ـــ أنظر في هذا الشأن مقال 

متاح على موقع  2012، األهرام،السياسة الدولية: ،المصدر "واجب التدخل تحول في إطار المسؤولية الدولية لحماية المدنيين"، أيمن سالمة

   :االنترنت 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=978711&eid=1553 
  :ــــــ راجع هذه الفكرة في مقال)2(

 و ما يليها  389مدى تأثر السيادة الوطنية في مظهرها االقتصادي بظاهرة العولمة، المرجع السابق ، ص محمد ارزقي نسيب ،  ــــ 

  :كذالك راجع في هذا الخصوص 

 77ـــ 76المرجع السابق، ص  معمر فيصل خولي،= 
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  النسبي مفهوممفهوم المطلق إلى الال منالسيادة تراجع : الفرع األول

على رفض يعني التصميم القادر الصعيد الدولي  السيادة المطلقة علىإذا كان مفهوم        
، فالدولة ال تخضع عند  مباشرتها لة من جانب أية هيئة أجنبية عنهاالتدخل في شؤون الدو 

ضاها و لخصائص السيادة ألية سلطة خارجية أيا كانت طبيعتها بما في ذلك القيم األخالقية إال بر 
فالسيادة في عصر التنظيم  الدولي أصبحت سيادة نسبية و ليست ، الوطنيةاستجابة لمصالحها 

حرية و  ، حيث تستقبلها برضا ودولية التي تشارك الدول في وضعهامطلقة فهي مقيدة بالقواعد ال
بمعنى أخر أصبحت السيادة تمارس في ضوء الضوابط القانونية المشروعة تأسيسا على مبدأ 

لقانون الدولي و القواعد سيادة تشترك في وضع االفالدول ذات  ،الدولي السيادة و قواعد القانون

  .)1(تعترف بمبدأ السيادة بوصفه احد المبادئ الرئيسية التي تستند هي نفسها إليها الدولية التي 

التصرف كيفما  عن الحق المطلق للدولة فيظل النظرية التقليدية كانت تعبر  فيإذن فالسيادة 
لذا كانت الدول خالل هذه المرحلة  و. ون وجود سلطة ما تلزمها بغير ذلك، دتشاء ووقت ما تشاء

بمواجهة هذا صراع داخلي مسلح أو غير مسلح، كانت تعتبر نفسها المعنية إذا حدث في أي منها 
تقابل باالستنكار و ، كانت ة من أي جهة خارجية في هذا الصددأي محاول ، والموقف أوال و أخيرا

  .)2( الرفض و قد يصل إلى حد استخدام القوة لمنع ذلك انطالقا من الحفاظ على سيادتها

على الرغم من أن الدول الحديثة تميزت بتمسكها بسيادتها و استقاللها إال أنها آمنت في نفس 
التقارب و التعاون ، و شعرت أنها بحاجة أكثر إلى رخاء العالم و سالمته ال يتجزءانالوقت بأن 

، ونتيجة م وسائل االتصال و تبادل األفكارفلقد أحست كل دولة بفعل تقد ،المنظم فيما بينها
كله تؤثر و  لتشابك العالقات االقتصادية و الدبلوماسية و العسكرية الحديثة أنها جزء من العالم

  .تتأثر بما يدور فيه
، بل رفض فكرة وجود أي سلطة أعلى تام وستقالل الفلم يعد مبدأ السيادة المطلقة يعني تأكيد اال

أصبح مرتبط بضرورة التنسيق مع فكرة التنظيم الدولي من ناحية و بضرورة تقبل التنظيم الدولي له  
ليطرح تصورا لحدود السيادة الوطنية للدولة الفردية في مواجهة  )3(في أحكامه من ناحية أخرى

 اشترط من ناحية تمتع الدولة بالسيادة لالنضمام للمجتمعهو الطرح الذي  ، والمجتمع الدولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

اإلنسان ومبدأ السيادة، بحث لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الدولي و العالقات الدولية الدولية لحماية حقوق  اآلليات، أحمد وافيــــــ ) 1(

     24،ص2011،جامعة الجزائر،كلية الحقوق،

  المرجع السابق سيادة الدول في ظل تحوالت موازين القوة في النظام الدولي،  نافعة،حسن ـــــ ) 2(

  166ـــ 159، ص مرجع سبق ذكره  المتحدة بين االنهيار و التدعيم،مفيد محمود شهاب، األمم : ــــأنظر) 3(
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، بحيث ال سيادة عن صورتها السابقة المطلقةالدولي، بينما عمد من ناحية أخرى إلى تقليص ال
  .)1(ينشأ تعارض بين مصالح الدولة الفردية و مصالح الجماعات الدولية في إطار التنظيم الدولي 

زادت أهمية أطراف عدة غير الدول، فأدى  ضعف نظام الدولة القومية، و بانتهاء الحرب الباردة
بين  قتصادياال بح ال يتفق مع التداخل السياسي وذلك إلى تغير مفهوم السيادة التقليدي الذي أص

فاالنتقال من  السيادة،علية ساهمت التطورات االجتماعية الدولية في تحول مفهوم  و ،)2(الدول
العزلة إلى حالة التضامن الذي أخذ يظهر في شكل عالقات تعاون بين الدول لمواجهة الحاجات و 
المصالح الوطنية المتزايدة و هي في معظمها ذات طابع اقتصادي أدى إلى قيام نظام التعاون 

هو ما لم  و ،في تحقيق مصالح المجموعة الدوليةالذي أخذت فيه كل دولة على نفسها المساهمة 
  .)3(يتم إال باالعتراف بحد ادني من الضوابط الضرورية الستمرار سالمة العالقات الدولية

الدولي تم ترويض مفهوم السيادة المطلقة بحيث أقدمت  في ظل المعطيات الجديدة للنظام هكذا و 
من بعض  على إفراغ السيادة من مضمونها الناضج بامتيازات السلطة المطلقة، و ةالدولة مضطر 

هو ما  الحقوق السيادية استجابة لمصالحها الجديدة في ظل متطلبات الصالح العام الدولي، و
أعطى مفهوم السيادة مضمونًا جديدًا قائمًا على نشاط وظيفي لصالح الهيئة االجتماعية الدولية إلى 

  .)4(صالح الوطنيةجانب الم

في هذا اإلطار يتبين أن السيادة في عالمنا المعاصر تعرضت لعدة عوامل أدت إلى فشلها في 
 انتشار و، العالقات االقتصادية و االتصاالتمنها التطور الكبير في  ،حماية سيادتها اإلقليمية

قد أضعفت هذه التطورات   سياسة األمن الجماعي مع األمن اإلقليمي واألسلحة، أدت إلى إحالل 
  .)5(نظام الدولة الوطنية 

جعل هذا المتغير دور الدولة ذات السيادة في السياسة الدولية اقل متانة و استقرار عما كانت  
  .)6(عليه سابقا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  116،ص1992 ،أكتوبر110عدد ال الدولية،مجلة السياسة  المطلقة،المتغيرات الدولية و مستقبل مفهوم السيادة  المجذوب،ـــ أسامة  )1(

  :راجع هذه الفكرة 

  69ــ  68ـــ  67، ص  المرجع السابق معمر فيصل خولي ،= 

 148 سابق، صــــ محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع ) 2(

  :راجع في هذا الخصوصــــ   

= MP FERREIRA-Snyman, The evolution of state sovereignty, a historical, overview, 2006 , p 25 

 - uir.unisa.ac.za/.../Fundamina%20Snyman.finaal.pdf?. 

  260ــــ أحمد سي علي ،  التدخل اإلنساني بين القانون الدولي اإلنساني و الممارسة ، مرجع سابق ، ص) 3(

  12-10، ص1978السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، بيروت،  ،عدنان نعمة -)4(

 212ص  1982منشأة المعارف، اإلسكندرية ، ، ، القانون الدولي العام بو الهيفـــ علي صادق أ) 5(

  79ص  السابق،المرجع  خولي،معمر فيصل ــ ) 6(
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تطور و تنامي حقوق اإلنسان و ما يستوجبه األمر من إقرار حماية مثلى لها  أن الجدير بالذكرو  
، مما يحتم إجراء موازنة متبادلأثير ان و مبدأ السيادة موضوعان لهما تأصبحت حقوق اإلنس حيث

  من جهة أخرى بضمان حقوق اإلنسان و االلتزامأو عدم انتهاك سيادة الدول من جهة بين احترام 
ية مع و أن تتناسب إجراءات الحمابشرط أن تمارس الحماية بقرار دولي يستند إلى المواثيق الدولية 

ور شعور دولي بأن حقوق اإلنسان تشكل المح لذلك يتنامى ،حجم انتهاكات حقوق اإلنسان
و القانون ، فقد أصبحت حقوق اإلنسان مسألة تهم الجماعة الدولية األساسي لبناء نظام دولي عادل

        .)1( الدولي

نتيجة للمتغيرات الجذرية التي حدثت في محيط العالقات الدولية في مطلع عقد التسعينات برزت 
مصطلحات جديدة تنسجم و تتوافق مع ما يسمى بالنظام الدولي  مفاهيم وفي السياسة الدولية 

سياسية  و من بين هذه المصطلحات مبدأ التدخل، الذي يستند إلى منطلقات فكرية و ،الجديد
غربية و التي تعتبر الديمقراطية و حقوق اإلنسان مصادرها األساسية متجاوزة بذلك مبدأ السيادة 

  . )2(فيها باعتبارها شخص رئيسيا في القانون الدولي الوطنية للدول المتدخل

قادرا على تحقيق  1648ا وستفالي و عليه لم يعد مفهوم السيادة المطلقة الذي وضع في معاهدة 
في ظل المتغيرات الدولية المعاصرة، األمر الذي حتم  ينهدفه في حفظ السلم و األمن الدولي

إن أصبحت لق من فكرة المسؤولية و ال سيما تطوير مفهوم السيادة باعتباره مفهوما نسبيا ينط
هذا ما يمكن األمم المتحدة من إعمال التدخل  حقوق اإلنسان جزءا من المسؤولية الدولية، و

     )3("تلحماية حقوق اإلنسان في مختلف الصراعا"

تعد مرحلة جديدة في تطور الجماعة الدولية لمواجهة المبادئ  اإلنسانلذا فان حماية حقوق 
) 4(عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول قانون الدولي كاحترام المساواة في السيادة وللالتقليدية 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  74ص سابق،المرجع المحمد يعقوب عبد الرحمن، ـــــــ  )1(
  :ـــ أنظر كذلك 

ستير ـــمذكرة لنيل شهادة الماج باردة،ـــبين حماية حقوق اإلنسان و مبدأ السيادة في عالم ما بعد الحرب ال اإلنسانيالتدخل  أحمد هلتالي ،= 

 ،2009كلية الحقوق و العلوم السياسية ، ، قسنطينة متنوريالقانون العام،فرع قانون المنظمات الدولية و قانون العالقات الدولية،جامعة في 

   42ص 

  57، ص  المرجع السابقبومعالي ، نذير  ــ  )2(
  76سابق،ص المرجع الـ ــــ محمد يعقوب عبد الرحمن، )3(
، الطبعة للطباعة و النشر و التوزيع ، دار هومة و القانون الداخليــــ يحياوي نورة بن علي، حماية حقوق اإلنسان في القانون الدولي  )4(

  161، ص 2008 ،الثالثة
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  المرن انتقال مبدأ عدم التدخل من التفسير الجامد إلى التفسير   :الثانيالفرع 

يأتي مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى في مقدمة المبادئ الرئيسية التي تسود 

و قد حاولت الدول  ،)1(العالقات الدولية لتنفرد كل دولة بممارسة اختصاصها ضمن حدود إقليمها

قاعدة قانونية  إلىلتحوله إلدانة التدخل المباشر في الشؤون السيادية،  هذا المبدأ ب التمسكالضعيفة 
العامة عددا من اإلعالنات حول عدم جواز التدخل في الجمعية  إصداردولية مطلقة من خالل 

   .)2(الشؤون الداخلية للدول و حماية استقاللها و سيادتها

الزاوية في العالقات الدولية، فإن الممارسات  على الرغم من أن مبدأ عدم التدخل يشكل حجر
دخل إذا اتفق مع ، فهي تبرر التتقيد الدولة في سياستها الخارجيةتكشف عن عدم الدولية  

  )3( ، و تستنكره إذا لم يكن لها فيه مصلحةمصالحها الدولية

النامية قد تمسكت بمبدأ عدم ز و إذا كانت الدول االشتراكية و تعرض هذا المبدأ لالهتزابذلك 
طبيعة النظام السياسي و  عن بغض النظرالتدخل باعتباره مبدأ عام و جامدا يشمل جميع الدول 

ألمر متعلقا بحماية انه ال يقبل أي استثناءات حتى لو كان ا  ساسعلى ا، القائم فيها االقتصادي
على اعتبار أن  ،بدأ عدم التدخل، فإن الدول الغربية تمسكت بالتفسير المرن لمحقوق اإلنسان

ألنها تهم اإلنسانية ي أي دولة أخرى، للدول و المنظمات الدولية الحق في حماية حقوق اإلنسان ف
  .)4(جمعاء 

الممارسة الفعلية إلثارة هذا الدفع في أجهزة األمم المتحدة المختلفة و األخذ  و الحقيقة التي أثبتتها
هي أن هذا المبدأ ليس من المبادئ الجامدة و إنما هو مبدأ  ،و تطور مفهومه بها و عدم األخذ به

مرن خاضع للتغير حسب التغيرات التي تطرأ على المجتمع الدولي و على مفهومه و فكره و 

  .)5(احتياجات العالم المتغيرة 

مبادئ دولية عليه فإن التطور الذي عرفته حقوق اإلنسان له بالغ األهمية في تراجع عدة  و 
تقليدية، فمع زيادة التداخل بين مصالح الدول المختلفة أدى إلى عدم إمكانية مراعاة مبدأ عدم 

  مصالحها   صيانةـــه لـــخروج عنـــيان إلى الـــعض األحــدول في بــالتدخل بصفة مطلقة و اضطرار ال
ـــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

  61، صمرجع سبق ذكره ، يوز ــــ عثمان علي الرواند) 1(

-PIERRE-MARIE DUPUY, Droit international public, 5e édition , DALLOZ, Paris,2000, p106 )2(    

نحو دور أقوى لألمم المتحدة ، السياسة الدولية ، القاهرة ، مركز الدراسات السياسية و اإلستراتيجية  األهرام ،  ــــ بطرس بطرس غالي ،) 3(

  11،ص 1993، 111العدد 

  82ص  ـ ــــ محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق،)4(
  258ـــ نجاة قصار، الحدود القانونية الستخدام القوة الدولية، مرجع سابق، ص  )5(
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 وردت تدريجيا استثناءات على مبدأ عدم التدخلف ،)1(للجماعة الدوليةأو المصالح العامة  الخاصة

زاد من عدد  و لذا لم يعد هذا المبدأ يحتفظ بالصفة االطالقية التي كان يتمتع بها في السابق،
بعض و بتوفر  ،الفقهاء الذين اتجهوا للقول بجواز التدخل على سبيل االستثناء في بعض الحاالت

   .)2( األسباب المشروعة التي تبرر التدخل

التي رات انعكست عليه التغي، و ت الدوليةطور مضمون مبدأ عدم التدخل مع تطور العالقاـتلقد  
الناحية المرنة  إلى، األمر الذي احدث تحوال في تفسيره من الناحية الجامدة أصابت مفهوم السيادة

  .ة بين االختصاص الداخلي و الدوليالعالقثر على جدلية أهو ما  و

  االختصاص الدولي  إلى االختصاص الداخلي من اإلنسانحقوق : الثالثالفرع 

االختصاص الدولي مسألة ذات أهمية التصالها االختصاص الداخلي و  إن العالقة بين     
التسليم بوجود حقوق دولية لإلنسان يعني بداهة أن مجال من  أنكما  السيادة الوطنية،الوثيق ب

قانون الدولي بالتنظيم و المجاالت األساسية لالختصاص الداخلي للدولة قد أصبح محال لتدخل ال
، و هو ما ال تقبله الدولة بسهولة و ال سيما أن التسليم بالسيادة و عدم التدخل في الشؤون الحماية

   .)3(األساسية للقانون الدوليالداخلية من الدعائم 

اعتمده الميثاق جعل من مسألة تحديد المواضيع ، الذي 7فقرة  2 تجدر اإلشارة إلى أن نص المادة
الخالف  ،)4( ختصاص الداخلي أو الوطني للدولة أكثر صعوبةإلأو المسائل التي تدخل في نطاق ا

بشأن إدراج المسائل المتعلقة بحقوق  ختلفةاتجاهات مبفقهاء القانون الدولي  أراءالذي جعل 
التجاه الثاني أنها بينما يرى ا ،تدخل ضمن المجال الداخلي للدول أنها يرىفاالتجاه األول  ،اإلنسان

باقتصاره  المحجوزهناك من صنف المجال  و ،محجوز للدولج عن المجال الخر تمسألة دولية 
  .على بعض الحقوق دون البعض األخرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  43، ص مرجع سابق ــــ أحمد هلتالي، ) 1(

     173ي، مرجع سابق، ص وز عثمان علي الرواند ــــ )2(

  227، مرجع سابق ، ص  ــــ عبد القادر بوراس )3(
(4)- LETICIA Sakai,  La théorie du domaine réservé de l’État  à l’épreuve de la protection internationale 

des droits de l’homme , ihden, p 03  
 Article disponible en ligne a l’adresse : 
www.ihedn.fr/.../Leticia%20sakai%20-%20ThÃ©orie%20du%20domain... 
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	�وز ��دول:  أوال

حماية حقوق اإلنسان  في إطار السعي لمنع الدول من التدخل في الشؤون الدولية للدول األخرى، و
 أن" الدقاق محمديرى الدكتور  ، من االختصاص المطلق للدولة باعتبارها ،بهاو المسائل الخاص 

ما زال مع وجود  األمم وظل عصبة   تحديد المسائل المتعلقة باالختصاص الداخلي لدولة كان في
  .و العرفي على السواء تفاقيإلامنوطا بقواعد القانون الدولي المتحدة مم األ

االختصاص الداخلي للدولة يصبح بذلك مجموعة من األمور التي تستطيع الدول التصرف ف 
وتحظر  )1( اتفاقي وألتزام دولي بإبحرية كاملة دون أن يحد من قدرتها على التصرف  بصددها

التي  موقف في المسائل المحجوزة للدولة و أيقاعدة عدم التدخل ، على كافة الدول أن تتخذ 
  .)2( تملك فيها حرية التصرف بموجب القانون الدولي

سلطة تنظيم جميع مظاهر الحياة القانونية داخل حدودها اإلقليمية، ال فرق في ذلك فالدولة تملك 
كل القرارات التي تتخذها الدولة في  ، واالجتماعية و الثقافيةبين الحياة السياسية و االقتصادية و 

فالسلطة على حقوق مواطنيها تعتبر ، )3(هذا الصدد تعد من صميم االختصاص الداخلي للدولة
  .)4(نظرية السيادة  أساسعلى ة  للدولة حصري

تدخل سافر و  يعد  ،من صميم أعمال القانون الدولي اإلنسانن جعل حقوق إف من جهة أخرى،
مع قائم على صريح في صميم السلطان الداخلي للدول ذات السيادة، فهو يفترض وجود مجت

 .)5( حاالت استعمال القوة بالرجوع الىان فتح هذا الباب كفيل  ، والمساواة في السيادة
 ال للدول المحفوظ المجال ضمن اإلنسان حقوق بقاءأن   إلى الفقهاء من جانب ينطويإال أنه 

 على الجمود صفة يضفي الدائرة تلك في فالبقاء ،)اإلنسان حقوق(بها لحق الذي التطور مع يتفق
 بشأن الدولي الوعي تنامي ظل في التسليم به يمكن ال الخلفية هذهفإن  و عليه ،قالحقو  تلك

  .اإلنسان حقوق عالمية
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  388، ص 2012الثالثة، الطبعة  للنشر،دار وائل  الدولية،مبادئ العالقات  حقي،ـــــ توفيق سعد  )1(

 :أنظر بهذا الخصوص 

=REBERT KOLB, Du Domain réserve réflexions sur la théorie de la compétence nationale op.cit , p603 

   17 سابق، صمرجع  ، ـــــ حسين حنفي عمر) 2(

  57ــ  ـ37 ص، ، مرجع سابقي بين المشروعية و عدم المشروعية، التدخل الدولالسيدـــــ سامح عبد القوي ) 3(

 )4( REBERT KOLB , op.cit , p 601 

  228ــــ عبد القادر بوراس ، مرجع سابق ،ص ) 5(
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  :دون األخرىاإلنسان  المجال المحجوز للدول لبعض حقوق اقتصارــــ ثانيا  

التي تتميز  ،)1( القواعد اآلمرةلتلك  اإلنسان مماثلةأنصار هذا الرأي إلى أن بعض حقوق  يرى
، بأهميتها في المحافظة على أسس تنظيم المجتمع دول أعضاء الجماعة الدوليةبية باعتراف أغل

  .و بالتالي يقع من الصعب التغاضي عن السماح بانتهاكها أو االعتداء عليها )2(الدولي 
هذا االعتراف ينطبق على بعض القواعد القانونية الحقيقية لحقوق اإلنسان سواء في وقت السلم  إن

أنها تظم مجموعة الحقوق التي تحظر الوثائق الدولية   G.Sperduteأو الحرب، و يرى الفقيه 
لحقوق السياسية و  العهد الدوليكالمادة الرابعة من  ،االعتداء عليها في أي حال من األحوال

من  28 من المعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان و كذا المادة 15و المادة  ،1966لسنة المدنية 
جال رجعية القوانين في الم على حظرهذه المواد تنص  ، ولمعاهدة األمريكية لحقوق اإلنسانا

لم ينعقد بين أنصار باستثناء هذه الحقوق فيبدو أن االتفاق ، و الجنائي فيما يخص تلك الحقوق
من ثم يجوز  هذا المذهب حول الحقوق األخرى التي تخرج من إطار المجال المحجوز للدول و

  .القانون الدولي  التدخل لحمايتهاألي شخص من أشخاص 
  إخراج حقوق اإلنسان من  إطار المجال المحجوز للدول :ثالثا

هذا االهتمام ، )3(العالقات الدولية جعلت من حقوق اإلنسان شأنا دوليا  هاشهدتإن التطورات التي 
يخرجها بذلك من النطاق الضيق  ، وار امتداد نطاق العالقات الدوليةالدولي يعد دليال على مقد

الذي يحكم عالقات الدول فيما بينها ليشمل ما تتضمنه أو ما يجب أن تتضمنه هذه العالقات من 
  .)4(الذي هو غاية كل مجتمع اهتمام باإلنسان

 و إلى جانب ميثاق األمم المتحدة و اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نجد اتفاقيات جنيف األربعة،
اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية و المعاقبة عليها حيث  تعتبر المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان 

الدولية  استندت إليه محكمة العدلالرأي الذي  ضمن القواعد اآلمرة ، تندرجو من الحقوق األساسية 
في  1970حكمها الصادر كما اعتبرت في  )5(طهرانالرهائن األمريكيين في في قضية 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ
  

الل ما تعقده من ـــــ تستند فكرة القواعد اآلمرة إلى وجود أحكام ذات أصل عرفي ال يكون في مقدور الدول التنكر لها أو تعديل أثارها من خ) 1(

  125ــــ حسام أحمد محمد هنداوي ، مرجع سابق، ص: في هذا االطار أنظر  دولية ــــمعاهدات  اتفاقيات و

  228ــــ عبد القادر بوراس ، مرجع سابق ،ص  )2(

  515ـــــ عماد الدين عطا اهللا ألمحمد، مرجع سابق، ص) 3(

  18ص  ،1983،دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية ، ، القانون الدولي العام د الدقاقــــ محمد سعي )4(

 (5) CELINE GRAVIERE  LAETITIA  MILLOT , la doctrine internationale et la nation d’ingérence 

humanitaire  , Séminaire de Droit international humanitaire, Université de Paris, année 1999 – 

2000,p 10 
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أن حقوق اإلنسان ذات طابع شامل و عالمي ملزم و تندرج ضمن القواعد " برشلونة تراكشن"قضية
لها مصلحة قانونية في  أنالتي تتجاوز االختصاص الوطني و يجوز لجميع الدول أن تعتبر  اآلمرة

 التدخل الدولي اإلنسانينجد أن  جهة أخرى  منحماية هذه الحقوق و بالتالي فإنها ملزمة للكافة 
أساسه القانوني في القرار  سنده ويجد األمم المتحدة بهدف حماية حقوق اإلنسان  الذي تقوم به
، بشأن حماية 1989 سبتمبر13في خالل دورته المنعقدة "معهد القانون الدولي "الذي أصدره

الشؤون الداخلية للدول الذي ذهب إلى إخراج المسائل حقوق اإلنسان و مبدأ عدم التدخل في 
المتعلقة بحقوق اإلنسان من إطار المجال المحجوز للدول وفق ما تقضي به المادة الثانية من 

    .)1( رالقرا
و قد ذهبت لجنة القانون الدولي في معرض تعليقها على مسودة المواد المتعلقة بالمسؤولية    

حقوق اإلنسان  و ا اللتزام دولي يشكل جريمة دولية،االنتهاك الجسيم من قبل دولة مالدولية إلى أن 
تعتبر من قبيل االلتزامات الدولية التي يقع على الدول احترامها بفعل التزامها بها بموجب اتفاقيات 

  . )2(دولية 
عن طبيعتها أو قيمتها القانونية تخرج من المجال جميع حقوق اإلنسان و بغض النظر فإن  

اإلنسان دون  فال يكون بمقدور أي دولة انتهاك حقوق ،)3(المحجوز للدول لضمان عدم انتهاكها 
    )4(أو ان يكون تحت غطاء المجال المحجوز للدولة   بينالها الجزاء المناس أن

صاص الداخلي حقوق اإلنسان من االخت و يمكن اعتبار أن االنخراط في المعاهدات ينقل مواضيع
الموضوعات ذات الشأن من قبيل االلتزامات الدولية التي  حيث تصيرإلى االختصاص الدولي،

يصبح حماية السيادة  أنيقضي انتهاكها تدخل المجتمع الدولي و قيام المسؤولية الدولية  فال يمكن 
  .)5(حقوق المواطنين والتمسك بها ذريعة تتستر وراءها أنظمة شمولية إلهدار

فقد بات اليوم علينا أن نسلم بأن معظم " ينبغي اإلشارة إلى ما جاء به بطرس غالي، كما
المنازعات التي يتعين على األمم المتحدة ممثلة في مجلس األمن تسويتها، ليست نزاعات محتدمة 

جابه في كل يوم الحروب األهلية و على األمم المتحدة أن تو  بين الدول بل ناشبة بداخلها،
   ."و الحروب القبلية  ثينيةنسالخ و التجزئة و االنقسامات األعمليات اال

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ
امعة عبد الرحمن ميرة ــــ السيادة بين التدخل اإلنساني ومسؤولية الحماية ،المجلة األكاديمية للبحث القانوني ،جحساني ، مبدأ خالد ـــ  )1(

  19،ص2012، 01، العدد بجاية، كلية الحقوق و العلوم السياسية

  517ـــ عماد الدين محمد العطا اهللا ، مرجع سابق ،  )2(

  129، مرجع سابق ،ص  ــ أحمد حسام هنداوي )3(

  231ـــ عبد القادر بوراس ، مرجع سابق ، ص   )4(

  387مرجع سابق ، ص  ،عد حقي ، مبادئ العالقات الدوليةـــــ توفيق س )5(
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صراعات  لقد اعتقد الكثير من المحليين أنه مع نهاية الحرب الباردة سيمر العالم من مرحلة توتر و

و نهاية النزاعات و ينتشر فيها احترام حقوق اإلنسان غير أنه ثبت مرحلة يسودها االستقرار  إلى

العكس و دخل المجتمع الدولي في أزمات و نزاعات من نوع خاص غيرت النظر إلى طبيعتها 

الحروب األهلية في ) 1999ـــ1997(البوسنة و الهرسك و كوسوفو بين (فاألزمة اليوغسالفية 

يمكن أن نعتبرها نزاعات  كلها حروب...) دارفور ،رواندا ،نيا بيساو،غيالسرياليون  ،ليبيريا(إفريقيا 

يلعب دورا جديدا في معالجتها  جعل مجلس األمنو التي ست الباردة،جديدة لفترة ما بعد الحرب 

معتمدا على سلطته الواسعة لتسوية هذه النزاعات الداخلية التي أضحت تشكل تهديدا خطير للسلم 

        .)1(ينو األمن الدولي

 المطلب الثاني

  الدولية للتدخل اإلنساني الممارسات تطبيقات عن

الدولية إلى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان و اللتزاماتها  وفاء الدوليؤدي عدم         

، األمر الذي يدفع مجلس األمن الدولييناألمن  دولي اإلنساني بشكل يهدد السلم والقانون ال

أو يرخص باستعمالها و هو ما بالتدخل لوضع حد لتلك االنتهاكات، فيلجأ إلى استعمال القوة 

الذي أصبح يحتل بعد نهاية الحرب الباردة مكانة متميزة على ، نساني المسلحيعرف بالتدخل اإل

  الصعيد الدولي، و في محور اهتمامنا ال يسعنا التطرق لكافة حاالت التدخل اإلنساني، بل نركز

بواسطة القرارات الصادرة عن مجلس األمن  التدخل الذي تم تحت مظلة األمم المتحدة،على 

استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق و من بينها التي جسدت التدخل الدولي اإلنساني نذكر 

المتعلق بالتدخل اإلنساني في شمال العراق و التدخل الدولي في الصومال بموجب  688القرار 

الفرع (و حالة الصومال في، )الفرع األول( لهذا سوف نتطرق على حالتي العراق في 794ار القر 

 .)الثاني

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للبحث القانوني ، جامعة عبد الرحمن ميرة ،كلية الحقوق  األكاديمية، المجلة  األثينيةالمتحدة في النزاعات  األممتدخل  حساني ،خالد ـــ ) 1(

  77،ص2010، السنة 02بجاية ،العدد 

  :أنظر كذالك 

القانون العام ، كلية الحقوق ،الجزائر ، ،أطروحة دكتوراه في " أبعاد األمن الجماعي في ظل القانون الدولي المعاصر“ وسيلة شابو ، =

 86ص ،2008
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  التدخل الدولي اإلنساني في العراق :الفرع األول

ان في مجال التدخالت اإلنسانية  التي أذنت بها األمم المتحدة عن طريق مجلس األمن، و ك     

 )1(بريطانيا في شمال العراق فرنسا ومن قبل الواليات المتحدة و  اإلنسانيعلى التدخل  خير مثال

مهدت الوضعية اإلنسانية الخطيرة في العراق الطريق إلى استصدار قرار من مجلس األمن أين 

من مجلس األمن كعمل غير مسبوق  1991يشجب وضعية حقوق اإلنسان ليكون هذا القرار في 

أول قضية دولية من هذا النوع الذي أدان تهديدات السلم و األمن الدوليين ك 688في تاريخه رقم 

كان من الطبيعي أن تأخذ القضية مداها في مناقشات مجلس األمن  تي،ابعد انهيار االتحاد السوفي

فقد كان هناك إجماع بين أعضاء مجلس األمن بأن ما قام به النظام العراقي ضد المدنيين في 

المبرر الذي عبرت عنه الحكومة األمريكية في  و هو )2( شمال و جنوب البالد هو كارثة إنسانية

  .)3(هذا اإلطار هو حالة الضرورة القصوى المرتبطة بالحماية المستعجلة لصالح اإلنسانية 

  الوضعية اإلنسانية في العراق  :أوال

شرع الشيعة  ،العراق علىفي أعقاب الهزيمة التي منيت بها القوات العراقية أمام القوات المتحالفة 

، بدعم العديد من القوى الغربية الراغبة في اإلطاحة بنظام جنوب العراق و األكراد في شماله في

قوات نشب من ثمة معارك طاحنة بين ال )4(صدام حسين في التمرد على السلطة العراقية في بغداد

في و  ،ة النظامية في البصرة  في الجنوب، و بين القوات العراقيالشيعية و الكردية المتمردة

 )5(كردستان بالشمال

التي مع رفض االستقبال من طرف تركيا  بدأ تدفق الالجئين من الشعب العراقي إلى دول الجوار و

عملت على محاصرتهم في الجبال بواسطة قواتها العسكرية دون غذاء األمر الذي أدى إلى وفاة 

الجئين التابعة لألمم لو المحافظة السامية ل األحمرأمام عجز اللجنة الدولية للصليب  ،الكثير منهم

شمال العراق تمردهم على تزامن ذلك مع إعالن األكراد في ، و )6(التصرف عن) (HCRالمتحدة 

داد و قد زعمت حكومة بغداد أن هذه االضطرابات و القالقل سببها تسلل أع ،الحكومة المركزية
ــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــ

)1( - I Okoronye , An appraisal of  humanitarian intervention under international law ,op.cit, p145  

  193ليلى نقوال الرحباني ، مرجع سابق ، ص ــــ) 2(

  369سابق، ص  ، مرجعبالوسائل العسكرية بين الحق والعمل غير المشروع ، التدخلـــ أمال يوسفي) 3(

  119، ص 1999، 135، العدد 35السياسة الدولية، األهرام، السنة  جلة، م"ــــ أحمد السيد تركي، القضية الكردية في العراق) 4(

=Linda A. Malone  , op.cit,p96   

  :أكثر التفاصيل في هذا النزاع أنظرــــــ ــــ )5(

  85 ، ص1999، 135 ، العدد35السنة  األهرام، الدولية،السياسة  الواقع، مجلةالدولة الكردية بين الفكر الحلم و  عامود،ـــ محمد سعد أبو  

التدخل اإلنساني بين اختصاصات السيادة و حقوق اإلنسان ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  مبدأ حق، ــــ عز الدين الجوزي )6(

      44،ص 2008كلية الحقوق جامعة مولود معمري تبزي وزو، " تحوالت الدولة "فرع 
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 عةــمردين الشيــعورة لقمع المتــملة مســغداد حــدأت بــو ببـيرة من الجـماعـات المسـلحة من إيــران، ك

 النطاق على و شنت القوات العراقية هجمات و واسعة ارتكبت الكثير من الفظائع هناك الجنوب وفي 

المتمردين األكراد في مدينة كركوك ، أدت إلى تدفق مئات اآلالف من الالجئين األكراد في  معاقل

  .)1(الجبال الجنوبية التركية

 موقف مجلس األمن من تطورات األوضاع  في العراق : ثانيا 

على اثر اقتراف القوات العراقية للكثير من االعتداءات الجسيمة و المتكررة على حقوق اإلنسان و  

خاصة في منطقة شمال العراق ضد األكراد، دفعت هذه األحداث بتقديم فرنسا القتراح بمشروع 

 5بتاريخ   688صدر عقب مداوالته أصدر قراره رقم قرار إلى مجلس األمن الدولي، و الذي أ

  .)2(حيث فرض على العراق العديد من االلتزامات  1991ريل اف

   688مضمون القرار رقم  : ثالثا

أدان مجلس األمن من خالل هذا القرار، القمع الذي يتعرض له المدنيين العراقيون في المناطق  

السلم و األمن الدوليين ، جاء فيه إلزام الحكومة العراقية السكانية الكردية و الذي تهدد عواقبه 

بوقف األعمال القمعية و إقامة حوار مفتوح لكفالة ضمان احترام حقوق اإلنسان خاصة تلك 

   )3(المتعلقة بالحقوق السياسية في أجزاء كثيرة من العراق و باألخص كردستان بالشمال

العراق بوصول المنظمات اإلنسانية الدولية في   كما أن القرار يصر من ناحية أخرى أن يسمح

و طالب بمقتضاه األمين العام بمواصلة رعايته اإلنسانية في العراق ومن ذلك  ،جميع أنحاء العراق

ناشده بتقديم تقارير فورية حول االنتهاكات الخطيرة بحقوق اإلنسان ال سيما ما تعلق األمر باألكراد 

وضع تحت تصرف كافة الموارد و الوسائل و السلطات العراقية  العراقيين المستهدفين من قبل

الكفيلة بتحسين األوضاع اإلنسانية في المنطقة بما في ذلك دعوته للدول األعضاء في المساهمة 

  .)4(في هذه األعمال اإلنسانية و حث دولة العراق على ضرورة التعاون االيجابي مع األمين العام
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ــ

 140عماد الدين العطا اهللا المحمد ، مرجع سابق ،ص ــــــ  ـ)1(

  218، ص ، التدخل الدولي اإلنساني، مرجع سابق هنداويحسام أحمد  ــــــــ) 2(
= KHELFANE Karim, Des Fondements juridiques de l’intervention du Conseil de Sécurité  dans les situations 

de troubles et tensions internes, Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, 2008, 

p104  

  :   S/RES/688(1991) الوثيقة رقم 688 رقم قرارالراجع ""ــــ )3(

     http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1991.shtml  :  في الموقع الرسمي                           

S/RES/688(1991) 

  277، مرجع سابق ، ص  بوراس ـــــ عبد القادر )4(
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من  )1( تم تبريره بشكل واضح و و كان هذا القرار بمثابة السابقة الدولية التي كسبت تأييد الكثير،

  . المناصرين لحق أو واجب التدخل اإلنساني ، خاصة أمثال الفقيه ماريو بيتاتي و برنار وكوشنار

  

إذ للمرة األولى  )2(التدخل اإلنساني المدخل الطبيعي لالعتراف بحق 688رقم القراركما أعتبر 

يكيف مجلس األمن انتهاكات حقوق اإلنسان الخطيرة على أنها تشكل تهديدا للسلم و األمن 

  .)3( الدولي اهتمامه بالسلم اإلنساني و األمنالربط بوضوح بين  كما تم الدوليين

يفسح بصورة ضمنية عن صدوره وفقا ألحكام الفصل السابع من  688الجدير بالذكر أن القرار  و

الميثاق فالقرار لم يصرح باستناده إلى مواد معينة من الفصل السابع من الميثاق على غرا ر 

القرارات التي أمر فيها مجلس األمن بإنشاء عمليات لحفظ السلم ، يكون لها مهام ذات طبيعة 

نية فإن المجلس قد أشار إلى أن الدافع من وراء إصدار القرار في إطار الفصل السابع  من إنسا

من  39السلطة التقديرية بموجب المادة  أساسعلى  ،)4(الميثاق هو تهديد للسلم و األمن الدوليين 

  .الميثاق

فإنه البد من ربط بين مبدأ التدخل اإلنساني و قاعدة انتهاك  688كما رأى انه لتبرير  القرار رقم  

، إنما تمثل تحول ية إغاثة األكراد في شمال العراقالسلم و األمن الدوليين و خلص إلى أن عمل

س األمن المرخص به من قبل مجل إقرار شرعية مبدأ التدخل اإلنسانيحقيقي سابقة مهمة اتجاه 

   .)5( البوسنة عقبتها قرارات أخرى صدرت في حاالت مماثلة كالصومال و هايتي و رواندا و

 ةبادرت كل من الواليات المتحد 688أمام تقاعس العراق عن الوفاء بااللتزامات الواردة في القرار 

فرنسا بنشر بعض القوات التي شاركت في العملية العسكرية بهدف حماية  و بريطانيا األمريكية و

األكراد العراقيين و مساعدتهم، لكن العراق عبرت عن رفضها القبول بهذا اإلجراء لما يحتويه من 
ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــــــ   ــ

)1( - I OKORONYE, , An appraisal of  humanitarian intervention under international law, African Journals 

Online (AJOL),op.cit, , p146 

  330بوبجالل صالح، الدين،مرجع السابق ،ص )2( 

)3( - Linda A. Malone, op.cit,p97   

  245 ، مرجع سابق، صــــ عمران عبد السالم الصفراني) 4 (

   :أنظر كذلك= 

  327صسابق ، مرجع  ــــ بوبجالل صالح الدين،  

    105ص مرجع سبق ذكره  ،و الممارسة ـأحمد سي علي، التدخل اإلنساني بين القانون الدولي اإلنساني  ـــ )5(
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عليه فقد شرع األمين العام لألمم المتحدة في التفاوض مع  ، ولسيادتها على هذا اإلقليمانتقاص 

الرغم من هذا االتفاق فإن تلك  على لكن ،)1( 688العراق بغية االتفاق على كيفية تنفيذ القرار 

الدول قررت مضاعفة عدد القوات في المنطقة دون رضا دولة العراق ، من اجل ضمان وصول 

المساعدات الغذائية و مساعدة النازحين األكراد على العودة إلى العراق بل و تعدت ذلك بإنشاء 

    .)2 (ية في المناطقجوي على الطائرات العراقمناطق أمنة لألكراد إضافة إلى ضرب حظر 

عن اتخاذ   األمن، مرجعه عجز مجلس هاء أن التدخل العسكري في العراقعلى اعتبار بعض الفق

، كان مبررا كافيا إلعطاء الشرعية لتدخل الدول الكبرى عسكريا في العراق بدال من إجراءات جديدة

تدخل مسلح ؟ أم أن األمر فيه فهل منح القرار بالفعل لدول التحالف إمكانية  )3( األمم المتحدة

  ؟تجاوز كبير لمضمون القرار

  التدخل اإلنساني في الصومال تجربة :الفرع الثاني

  وقائع األزمة اإلنسانية  في الصومال:   أوال 

أن عمت   1991لقد كان للحرب األهلية الطاحنة التي دارت فصولها بالصومال مع بداية عام 

و منذ ذلك التاريخ و الصومال تعيش  )4( الدولة الصومالية بالكاملالفوضى أنحاء البالد و انهارت 

احرة أبشع انتهاكات حقوق اإلنسان، إذ قدر التقرير لتقترن الفصائل المتن )5(في حالة أزمة مستمرة 

عن المركز الدولي للدراسات اإلستراتيجية أن عدد القتلى الصوماليين بلغ منذ  اندالع الصادر 

الف قتيل و كشف عن هذا التناحر ما يزيد  75، نحو1994حتى  1991في عام هلية الحرب األ

ريب و التعدي و قد ترتب على ذلك انتشار أعمال التخ و )6(فصال  صومالي 14عن أكثر من 

كما تعرض  ،اليين هربا من هذا الصراع الداميهائلة من الصوم لقسري ألعداد القتل و الترحيل ا

  .)7( لمجاعة و األمراض الوبائيةنسمة لماليين  5ما يقارب عن

ألف صومالي  450أدى هذا الوضع إلى حركة كبيرة من الالجئين إلى خارج الحدود قدرت بنحو 

  . مما عد كارثة إنسانية بكل المقاييس)8 (الف داخل البالد 250و إلى نزوح 
ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ

  

  328سابق،صالمرجع البوجالل صالح الدين، ـــ  ) 1(

  281، مرجع سابق ، ص بوراس عبد القادر ــــ)  2(

    218مرجع سابق ، ص  هنداوي ،محمد   ـــ حسام احمد ) 3(

 296سابق،صمرجع بوجالل صالح الدين،   ـــــ )4(

  107صمرجع سابق ، اإلنساني و البيئي ،المنظور ولي بين دسامح عبد القوي السيد ، التدخل ال ــــ )5(

  268، مرجع سابق ،صبوراس عبد القادر   ـــــ )6(

   107، ص  السابق نفس المرجع، اإلنساني و البيئي المنظور ولي بين دالتدخل العبد القوي السيد،  ــــ سامح) 7(

  296ص ، السابق نفس المرجعبوجالل صالح الدين،   ـــ ) 8(
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لقد أثرت هذه المأساة على معنويات الشعب الصومالي حيث تمثلت مظاهرها المزرية في االنقطاع 

   .)1(الصومالعن النشاط الزراعي خاصة في جنوب 

  موقف منظمة األمم المتحدة اتجاه األزمة الصومالية  :ثانيا

منظمة في ظل غياب السيطرة الفعالة على الوضع بادرت أمام هذا الوضع السائد في هذه الدولة،  

عرقلت  الحرب األهلية لكنالشعب الصومالي إلى  إنسانيةمساعدات  إرسال األمم المتحدة إلى

 أالف الصوماليين الذين كانوا يتساقطون من شدة الجوع وتناحر الفصائل الصوماليةوصولها إلى 
  . التي ضربت شمال الصومال)2(

األمين العام لألمم المتحدة أن يطلب فيه  1992جانفي 23في733 رقم رغم صدور قرار 

 كالتهاوو يضطلع فورا باإلجراءات الالزمة لزيادة المساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم المتحدة 

  ـ)3(المتخصصة إلى السكان المتضررين في جميع أنحاء الصومال

تجاوب الفعال من قبل األطراف المتصارعة و تدهور األوضاع اإلنسانية أكثر الو نظرا لعدم 

، و أمام هذا الوضع لم يجد مجلس )4(األمن في العالم بالمنطقة على نحو أصبح يهدد السلم و

  :األمن من أن يصدر سلسلة من القرارات إعماال للفصل السابع من الميثاق من أهمها 

الذي أقر بإنشاء قوات تابعة لألمم المتحدة  1992 أفريل 24المؤرخ في  751قراره رقم 

)ONUSOM(أسندت لها مهمة ضمان أمن المنظمات اإلنسانية و ذلك بمراقبة وقف إطالق  ، و

النار في مقديشو و حراسة مواد اإلغاثة اإلنسانية و ذلك لضمان وصولها إلى المناطق الصومالية 

  .)5(المتضررة 

الذي يقضي بزيادة عدد  ،1992 أوت 28الصادر في  775ثم عاد مجلس األمن و أصدر القرار 

هي المناطق التي اعتبرت األكثر  ، و)6(تكوين أربع مناطق للتدخل الدولي والمراقبين العسكريين 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

  338ص سابق،مرجع  ، أوصد يق ـــــ فوزي )1(

=LINDA A MALONE, op.cit , p97   

األمم الدائمة في الصومال ، والتي جاء فيها طلب التي قدمها المسؤول المؤقت عن أعمال بعثة 1992جانفي  20في رسالة مؤرخة بتاريخ ــــ ) 2(

  . يموتون  يوميا ظلما و عدواناالتدخل من المجلس إلنقاذ ما يمكن إنقاذه في المنطقة و العمل على استعادة األمل لماليين الصوماليين الذين 
المتضمن الحالة في الصومال ،الوثيقة رقم  1992 جانفي 23الصادر بتاريخ  733رقم  مجلس األمن أنظر قرارـــــ   )3( 

S/RES/733(1992)  
(4)- LINDA A MALONE, op.cit, p 97   

الذي طلب فيه من األمين العام  751ـــ بعد فشل فريق المراقبين في توفير الحماية للمساعدات اإلنسانية أصدر مجلس األمن باإلجماع قراره )5(

  .مراقب تابع لألمم المتحدة لإلشراف على وقف إطالق النار في مقديشو 50نشر 

، الوثيقة 1992أفريل  24 بتاريخ لصادرا إنشاء قوات تابعة لألمم المتحدة لمتضمنا 751رقم مجلس األمن أنظر قرارـــــ  :ـــــ اكثر التفاصيل  

  S/RES/751(1992)رقم  

 الذي يقضي بزيادة عدد المراقبين العسكريين و ،في جلسته المنعقدة رقم  1992أوت 28الصادر في  775رقم  األمنقرار مجلس ـــ راجع ) 6(

  S/RES/775(1992) ، الوثيقة رقم 3110 تكوين أربع مناطق للتدخل الدولي
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كما يأذن بزيادة أفراد قوة األمم المتحدة مهمتها ضمان ميناء   المجاعة تضررا من الحرب و

 500األوضاع في الصومال لم تتحسن و بدأت قوات األمم المتحدة المتكونة من  إال أن مقديشو

  .)1( جندي من القبعات الزرق في القيام بمهامها

و قيادة  األمريكية إرسال ثالثين ألف جندي إلى الصومالبناء على عرض الواليات المتحدة و 

اصدر مجلس األمن أهم قراراته خالل  ،تحالف من قوات عدة دول في عملية عسكرية ضخمة

حيث مهد ألول عملية تدخل ب 1993ديسمبر  03 بتاريخ 794القرارب يتعلق األمر األزمة و

تشكل القوات األمريكية عمودها الفقري و يسمح باستخدام  كل الوسائل الكفيلة بتهيئة بيئة أمنة  

، و ذلك استنادا إلى الفصل السابع ة في الصومال ، في أسرع وقت ممكنليات اإلغاثة اإلنسانيلعم

  .)2( من الميثاق

و وضعها بتقديم قوات عسكرية التي يسمح  األعضاءفضال عما تقدم دعا القرار جميع الدول 

المساهمة بتبرعات إضافية نقدا أو عينا على وجه السرعة كما طلب المجلس من األمين العام  

الدول أو العمليات  إلىإنشاء صندوق يمكن من خالله حيثما يكون ذلك مالئما توجيه التبرعات 

  .)3( المعنية

نها المرة األولى التي يصدر فيها قرار بالتدخل العسكري من بأالقرار سابقة خطيرة مثل هذا أين 

من خالل ذلك القرار  جانب مجلس األمن ألغراض إنسانية محضة، حيث أذن مجلس األمن

باستخدام كافة الوسائل الالزمة لتأمين عمليات اإلغاثة اإلنسانية في الصومال في أسرع وقت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية ـــــ بدأ اتجاه في األمم المتحدة نحو استخدام التدابير القسرية لزيادة عدد القوات قوات األمم المتحدة دون موافقة الفصائل الصومال )1(

زعيم التحالف الوطني الصومالي أحد الفصلين الرئيسيين ان هؤالء الجنود سوف "  عبديد" ،األمر الذي أدى إلى تدهور الوضع بإعالن

  . يرحلون إلى بلدانهم في حقائب الموتى ، األمر الذي أدى إلى زيادة أعمال العنف

  318عمران عبد السالم الصفراني ، المرجع السابق ، ص : أنظر 

  221المرجع السابق ، ص  محمد يعقوب عبد الرحمن ،ــــ ) 2(

الصومال الواليات المتحدة األمريكية من قيادة التحالف تحت مظلة األمم المتحدة في عملية سميت بإعادة األمل في  تمكنت =

»RESTOR HOPE«،  اإلنسانيةبهدف ـتأمين المساعدات. 

  S/RES/794(1992) ، الوثيقة رقم 3145، في جلسته المنعقدة رقم 1992ديسمبر 03الصادر بتاريخ  794ـــ قرار  مجلس األمنراجع  = 

و العالقات الدولية، كلية الحقوق،  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي"التدخل الدولي في الصومال"بن عطا اهللا رقية، ــــ ) 3(

  36، ص2011جامعة الجزائر، 

  أكثر التفاصيل  

  S/RES/794(1992):الوثيقة رقم المتعلق بالتدخل في الصومال،  1992ديسمبر  03الصادر عن مجلس األمن بتاريخ  794القرار :أنظر

  http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1992.shtml:  الموقع
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يمثل نموذج و بدا في األفق من خالل هذا القرار أن نموذج التدخل اإلنساني في الصومال  ممكن،

فريدا من نوعه، فالساحة الدولية قد شهدت من قبل سوابق عديدة للتدخل اإلنساني من أجل حماية 

أقلية دينية أو عرقية تعاني أوضاعا غير مستقرة في بالدها إال أنها لم  تعرف على اإلطالق تدخال 

  .إنسانيا لحماية شعب من نفسه و هنا تكمن خصوصية هذا النموذج

، لكونها المرة األولى التي يلجأ فيها تاريخيا في تطور القانون الدولي هذا القرار منعطفاقد شكل ف 

  .)1( مجلس األمن إلى استخدام القوة لضمان توزيع المساعدات اإلنسانية

على الرغم من أن عملية التدخل في الصومال قد تمت تحت مضلة مجلس األمن إال أن هذا 

التدخل قد افرز العديد من التعقيدات التي أبرزت مدى التباين في الرؤى على المستوى الدولي و 

  . حسابات القوى على الساحة الدوليةعكست مدى التناقضات التي يعيشها النظام الدولي و 

نحاول التطرق إلى مدى  لممارسات الدولية للتدخلعلى خلفية هذه ا ما سبق و على ابناء

     .مشروعيتها

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ     ـــ

   : في هذا الشأن راجع ـــ  )1(

 111ــــ110ــــ109المرجع السابق، ص البيئي،اإلنساني و  بين المنظورالتدخل الدولي  السيد،سامح عبد القوي ــ 
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  الممارسة الدولية للتدخل اإلنسانيواقع الحماية في ظل  :لثالثاالمطلب 

يطرح التساؤل  1992سنة  794و الصومال  1991سنة 688خالل دراسة حالتي العراق من 

يبررها من الناحية القانونية أم أنها مشيئة حول إذا كانت التدخالت اإلنسانية المسلحة تجد ما 

   .الدول المتحالفة المخالفة لقواعد القانون الدولي

   للتدخالت اإلنسانية  نتائج الممارسات الدولية   :الفرع األول

  العراق  ق الحماية اإلنسانية فييعدم تحق : أوال 

فهل منح  688ما يبدو أن تدخل دول التحالف في العراق كان مبرره قرار مجلس األمن رقم  على

  ؟التحالف إمكانية تدخل مسلح ؟ أم أن األمر فيه تجاوز كبير لمضمون القرار  دول القرار بالفعل

نية  تؤكد عدم وجود اي 1991سنة  688الدراسة الدقيقة لنص القرار  أن إلى جدر اإلشارةت

المتحدة الحق الفردي في استخدام القوة المسلحة في شمال العراق  األمملتخويل أي دولة عضو في 

المتحدة التي تكرس مبدأ  األممميثاق من  02لفقرة السابعة من المادة القرار أعاله إلى ا أشارحيث 

جميع  دول األعضاء  التزام، فضال أنه يؤكد )1(عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األعضاء 

السياسي على خالف  استقاللهاتها اإلقليمية و سيادة العراق و جميع دول المنطقة و سالم باحترام

الثانية و التي تضمنت تخويل للدول األعضاء  اتخذت في ظل حرب الخليج األخرى التيالقرارات 

  .)2(المسلحة استخدام القوة طرق الضرورية منها لباستعمال ا

لذا يعد التصرف الصادر من دول التحالف تحت شعار حماية حقوق اإلنسان في العراق تجاوز 

، فإن تخدام القوة لحماية حقوق اإلنسانفهذا األخير لم يمنح لتلك الدول اس 688لمضمون القرار 

، حيث لم يكن 02المادة  04استخدام القوة من طرف الدول المتحالفة يعد تعارضا  مع نص الفقرة 

كما لم يكن  ،أول خيار تلجأ إليه دول التحالف اللجوء إلى القوة أخر ملجأ بل كان استخدام القوة

وسائل تنفيذ التدخل، فحجم التدابير الدولية و  هناك تناسب بين مظاهر خرق حقوق اإلنسان و

ا تسبب هو م الطريقة التي اتخذتها بها ال تتناسب مع حجم التجاوزات التي ابلغ عن ارتكابها ، و

فان هذا التدخل ال يعد لذا    ،)3(في أضرار كثيرة لحقوق اإلنسان التي هدف التدخل إلى حمايتها

 .)4(تطبيقا لحق مجلس األمن في التدخل لفرض احترام اإلنسان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع  اإلنسانيالقانون الدولي  دور مجلس األمن الدولي في تنفيذ قواعد، ــــ ليندة لعمامرة )1(

  91ص ،2012تحوالت دولة ، جامعة تيزي وزو ، كلية الحقوق ، 

  S/RES/688(1991)في الوثيقة  688أنظر القرارــــ ) 2(

  211ص سابق ، مرجع محمد يعقوب عبد الرحمن ،  ـــــ) 3(

  257سابق ، ص مرجع ــــ عمران عبد السالم الصفراني ، ) 4(



 
68 

لحماية السكان المدنيين األكراد في شمال العراق " التدخل اإلنساني"يمكن القول بأن النتائج العملية 

حيث لم يتم تنفيذ  688قد أكدت على انحراف التجربة عن مسارها المحدد صراحة بمقتضى القرار 

سلسلة   صدر بشكل مستقل عن  688التدخل اإلنساني بواسطة األمم المتحدة رغم أن القرار

حدة و قبل األمم المت كي ينفذ من و، ة و أثارهابحرب الخليج الثاني القرارات الدولية المتعلقة

  .كالتها المتخصصةو  أجهزتها و

بين األمم  المتحدة و الحكومة العراقية يسمح لها " مذكرة تفاهم "توقيع  من رغمال على        

فقد انفردت  1991أفريل  18إعانة الالجئين في شمال و جنوب العراق في  بإنشاء مراكز إغاثة و

مصالحهم حسب  688و فرنسا بتطبيق القرار  كل من الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا

استخدام  جنوبه، ورض الحظر الجوي في شمال العراق و بإنشاء الناطق اآلمنة و ف)1(الخاصة 

ق على القبول بالحظر ال يجد له سندا ال في القرار و ال في أحكام القوة المسلحة إلرغام العرا

  .)2(القانون الدولي

االستعانة من الميثاق الذي يسمح كما أن اختصاص مجلس األمن المكرس في الفصل الثامن 

بشرط  لكن ،السلم الدولي بالتنظيمات و الوكاالت اإلقليمية لقمع التصرفات، التي تهدد األمن و

عليه فإن التدخل الذي قامت به قوات التحالف تتعارض مع  ، وإشراف و مراقبة مجلس األمن

  .منافيا  لقواعد الشرعية الدولية  688اإلطار القانوني المحدد في القرار 

  

سياسية على االعتبارات يعد التدخل اإلنساني في العراق ممزوجا بمسحة من االعتبارات ال كما

 األمم، كونه لم يتم من قبل غط على النظام السياسي في العراقيعد وسيلة للض ، إذاإلنسانية

بريطانيا و فرنسا في ظل تحقيق مصالح  و  المتحدة و إنما من قبل الواليات المتحدة األمريكية

  .قومية تفوق االعتبارات اإلنسانية

حدة األمريكية الستمرار التواجد و لقد تعددت الشعارات و التبريرات التي استندت إليها الواليات المت

 قرارات، في ظل غياب ائم الدولية في حق الشعب العراقياألمريكي في العراق مسجال أبشع الجر 

   .األمنمن مجلس 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرع القانون العام  ـــ العجلة مناع ، القرار األمريكي بالحرب على العراق في ضوء الشرعية الدستورية و الدولية ، رسالة دكتوراه في الحقوق) 1(

  47ص  ،2010، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،

  وما يليها  49 ص السابق،ــــ نفس الرجع ) 2(
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  في الصومال بعد التدخل الدولي تفاقم األزمة  :ثانيا

قد لعب دور فعال في إيصال المساعدات كان التدخل اإلنساني في الصومال  إذا          

يوجد انه  إال ى جزء كبير من السكان الصوماليينالمجاعة التي قضت علاإلنسانية و توقيف 

إيجاد تسوية للحرب األهلية الصومالية إذ  كامل على أن منظمة األمم المتحدة قد فشلت في إجماع

لية التدخل تسببت في تعقيد األزمة عبر السياسة األمنية المتخبطة والتي اتبعتها في إدارة عم

هذه  فيفـشلت  أنها أمهل انتهت العملية بعد تحقيق الهدف منها  ؟ و الصومالاإلنساني في 

 ؟ اإلنسانيةالمهام 

الوضع تدهور  إن تدخل مجلس األمن جاء في مرحلة متأخرة عن اندالع الحرب األهلية و

 األمر ،اية لم يكن مناسبا للوضع المتردياإلنساني في الصومال، كما أن حجم القوة الدولية في البد

  .)1(جعل من حالة الصومال تزداد سوءا

إال أن هذا  ،ومال قد تمت تحت مظلة مجلس األمنعلى الرغم من أن عملية التدخل في الصو 

التدخل قد أفرز العديد من التعقيدات التي أبرزت مدى التباين في الرؤى على المستوى الدولي و 

، و حسابات القوى على الساحة الدوليةعكست مدى التناقضات التي يعيشها النظام الدولي و 

   . )2(الصومالية نموذجا حيا ألزمات النظام الدولي الجديد األزمةبصفة عامة مثلت 

 794فبدال من أن تجتهد القوات األمريكية لتحقيق األهداف المنصوص عليها في القرار رقم 

تسوية سياسية  الخاص بعملية توزيع مواد اإلغاثة و التوصل إلى مصالحة وطنية و ،1992لسنة

عمدت إلى إرسال فرقة من القوات الخاصة بناء على قرار صادر من مجلس األمن  في الصومال،

المتهم بمقتل الجنود "محمد فرح عيديد "الصراع في الصومال الجنرال  أحد قادة لمطاردة

كما  )3(الباكستانيين  التابعين للقوات الدولية في الصومال تحت قيادة الواليات المتحدة األمريكية 

اتضاح  من ذلك عدم ابرز هذا التدخل عدة إشكاليات أدت إلى تفاقم األزمة الصومالية بدال من احتوائها و

تنفيذ  دور كل من األمم المتحدة و الواليات المتحدة في حل األزمات الدولية سواء في قيادة العملية أو
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ   ـــــــــــــــــ

   

   07ص ،2012 ،السياسية األبعاد و الدولية الشرعية بين مااإلنسان  حقوق لحماية أألممي التدخل :مقال بعنوان  ــــ)  1( 

  :متاح في شبكة االنترنت  

www.univ-eloued.dz/stock/droit/pdf/hiba.pdf 

  111المرجع السابق ، ص  التدخل الدولي بين المنظور السياسي  و البيئي ،  سامح عبد القوي السيد ، ـــــ) 2( 

  95لعمامرة ، المرجع السابق، ص  ــــ ليندة ) 3(
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العام و  األمينبين  اآلراءبدأ التضارب في  دفق ،المختلفة أو تحديد توجهات العملية الكلية المهام

  .)1( )794(بشأن مهمة القوة الدولية في الصومال بمجرد صدور القرار  األمريكية اإلدارة

لوحظ عدم حياد  ،لتحقيق المصالحة الوطنيةمن خالل تتبع تطورات الموقف األمريكي من الجهود 

، حيث تركت بعض األسلحة الثقيلة لدى فصائل معينة نزع السالح من الفصائل الصوماليةخطة 

، كونه بغية تقويته ليكون رئيسا للصومال" علي مهدي "من أبرزها تلك التابعة للرئيس المؤقت 

يحض بمشروعية نسبية فضال عن تفهمه لطبيعة المصالح األمريكية في الصومال و منطقة القرن 

  . )2(اإلفريقي

الى يومنا هذا حيث كل من األمم المتحدة و من بعدها  1991منذ لم يشهد الصومال االستقرار 

المنظمات اإلقليمية حاولوا تسوية النزاع بين الفصائل الصومالية لكنهم لم ينجحوا رغم تنصيب 

بموجب اتفاق " عبد اهللا يوسف"وحكومة  2000بموجب اتفاق جيبوتي" صالد حسين"حكومة 

 2006و السياسي سوءا و األكثر من هذا فالنزاع المسلح ، ازداد الوضع اإلنساني  2003نيروبي 

بين المحاكم اإلسالمية و الحكومة االنتقالية تم تدويله حيث أصبح الصومال بلدا الذي اندلع 

مستهدفا خاصة و أن الواليات المتحدة األمريكية اعتبرت المحاكم اإلسالمية بأنها تنتمي لتنظيم 

ه الظروف التي يعيشها الشعب الصومالي عاد مجلس األمن في القاعدة اإلرهابي، و على اثر هذ

  .)3(إطار مسؤولية الحماية لحل المعضلة الصومالية 

، فـضال عن العديد من نظرا لعدة اعتبارات اإلنسانيللتدخل  القانونيأثار عدم وضوح األساس  لقد

تغلب  االنتقائية من ناحية، و وجهت لعمليات األمم المتحدة اإلنسانية بالتحيز و التياالتهامات 

 التيمشكلة األسس  تر يأث اتخاذ قرار التدخل من ناحية أخرى فيالعوامل السياسية على اإلنسانية 

هل يتم : فى هذا الصدد ثارت عدة تساؤالت مثل و. إنسانيةغى وفـقا لها القيام بعملية تدخل نبي

 فيالمتحدة  األممتلعبه قوات  الذيهو الدور  ؟ ما اإلنسانيةكل حاالت الكوارث  فيفـعال التدخل 

  ؟ تخفيف المعاناة اإلنسانية هناك وتحقيق الهدف من تدخلها فيالبوسنة مثال 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  324عمران عبد السالم الصفراني ، المرجع السابق ، ص ــــ  )1(

  222ص  ، المرجع السابق ،ــــــ محمد يعقوب عبد الرحمن  )2(

  : راجع هذه الفكرة كذلك 

=Olivier Corten, La liceite douteuse de l’action militaire de l'ETHIOPIE en SOMALIE et ses implications sur 

l’argumente de l’ « intervention consentie » , revue générale  de droit international public ,  tome 111, 2007 

,n03 ,p 522  

  8المرجع السابق ،ص السياسية، األبعاد و الدولية الشرعية بين ما حقوق لحماية أألممي التدخل) 3(

  



 

71 

  السياسية التدخل الدولي بين المبررات اإلنسانية و األهداف  :الفرع الثاني

   اإلنسانازدواجية المعايير في معالجة قضايا حقوق  :أوال

التدخل لحماية حقوق  في مجالط الهام الذي قام به مجلس األمن النشا تبين من خالللقد 

 ارافقته بعض هذه التصرفات أن ،في إطار الشرعية الدولية القطبية، في مرحلة األحادية اإلنسان

الح الذاتية للدول بدل االنتقائية بدل العمومية، المص:تتمثل فياالنتقادات من توجيه العديد 

  .حمايةالاالزدواجية في تحديد أولويات التدخل بغرض  و، الموضوعية

نجد أن اغلب قرارات مجلس األمن المتعلقة بالتدخل كانت عرضة للنقد كونها  ،الصددهذا في 

تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق لمواجهة حاالت معينة على  أنكما  (1)انتقائية قرارات 

نظرا حساب حاالت أخرى تتماثل في درجة الخطورة و التأثير على السلم و األمن الدوليين، 

حقوق  قـلقه إزاء الخروقات التي تنتاب الختالف تعامله معها ففي الوقت الذي يعرب فيه عن

، نجده يلتزم اره مخال للسلم و األمن الدولييندرجة اعتب إلىاإلنسان في الصومال بشكل مبالغ فيه 

في الشيشان من طرف روسيا في  اإلنسانالصمت عن انتهاكات حقوق فيه مجلس األمن الدولي 

التي  اإلبادةصيره، و سكوته عن حملة في تقرير م لشيشانياو تجاهله حق الشعب  1996عام 

التحول  أدىفقد ، )2( من المدنيين اآلالف، حيث هلك فيها عشرات 1999قام بها الجيش الروسي 

 أسلوبتغيير جوهري في  إلى السوفيتياإلتحاد  انهيارعلى موازين القوى الدولية نتيجة  أالذي طر 

 .)3( للفصل السابع، مما ترتب عليه تطبيقا مزدوجا الدولية  األزماتمع  األمنتعامل مجلس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدم إمكانية الفصل عمليا بين الجانب يقرون ب كثير من الفقهاء القانون الدولياإلنساني أصبح البعد االنتقادات الموجهة للتدخل   =

فالتدخل ال يمكن تبرئته كونه يحمل معه غطاء سياسيا بل قد يصبح غطاء  و الباعث اإلنساني ألي تدخل  لمصلحياالسياسي و 

   .القانوني للتدخل التأسيسشرعيا لالحتالل و انتهاك السيادة و من ثم فان عدد من فقهاء القانون الدولي اقروا بعدم 

  232صالمرجع السابق ، محمد غازي ناصر الجنابي، ـــ ) 1(

  242ص، 2000 القاهرة، العربية،الطبعة األولى، دار النهضة  اإلنسانية،و التدخل لحماية اإلنسان حقوق  إبراهيم، عليــــ ) 2(

   :مجموعة المؤلفينــ ــ) ـ3(

مركز الدراسات  اإلنمائي،برنامج األمم المتحدة  المتحدة، األممصالح إ /طالب  أبوـــ طه عبد العليم ، تحرير حسن  نافعةحسن  ألفت أغا ــــــــ 

  يليها و ما ،47ص 1992 األهرام، اإلستراتيجية،السياسية و 

  :راجع هذه الفكرة كذلك 

جامعة الجزائر  الحقوق،دكتوراه في  أطروحة الميثاق،سلطات مجلس األمن في تطبيق أحكام الفصل السابع من ، حدود حسانيخالد حساني  =

  318ص  ،2012/2013، ، كلية الحقوق ،  1
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مجلس األمن مزدوجا في حل القضية الفلسطينية، حيث ظل مناسبات كثيرة كان تعامل  ففي

االنتهاكات المستمرة في حق الشعب الفلسطيني و في  امتا عن التجاوزات اإلسرائيلية والمجلس ص

  .حق بعض الدول العربية المجاورة، كجنوب لبنان

كان موقف بعض الوفود في الجمعية العامة من دول عالم  ه المعايير المزدوجة،نتيجة لهذ و   

مساس العلى  إنساني ينطويأن التدخل الخارجي على أساس  بالتخوف، كونالجنوب مشوبا 

  .)1(الخطيرةبالسيادة الوطنية لذلك كان مفعما باآلثار 

حقوق األقليات في اآلونة  انه و على الرغم من التطور الذي شهده ميدان حقوق اإلنسان و    

و  ،في جانبه التطبيقياألخيرة فقد طغى الجانب السياسي في التدخل على الجانب اإلنساني 

تجاه األقليات من جانب القوى العظمى أ إأصبحت االنتقائية سمة ظاهرة في التعامل مع هذا المبد

األولوية فيه للمصالح  ل،فقد أصبحت تتعامل مع مبدأ التدخل اإلنساني عبر منظور سياسي متكام

        .)2(ىالذاتية لهذه الدول العظم

ن نظام األمن الجماعي يقوم على إجراءات جماعية ير إلى انه من الناحية النظرية فإهذا و نش

مركز  بغض النظر عن موقع و ،يثاقمن الم 39ضد دولة ارتكبت احد األفعال الواردة في المادة 

، و التمييز بين األمن الجماعي كمبدألكن من الناحية السياسية و العملية يجب  ،هذه الدولة

هي مبادئ  ، و األمنالمبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية للدول الدائمة العضوية بمجلس 

يلحقها هذا النزاع بمصالحها الحيوية و  أنتقوم بين نزاع و أخر بحسب التأثيرات التي يمكن 

 .)3(أو بمصالح حلفائها اإلستراتيجية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

للنشر ، دار الجامعة 1ط المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ،  األمممسعد عبد الرحمن زيدان قاسم ، تدخل ــــ  )1( 

   370،ص 2003،اإلسكندرية 

، المركز القومي لإلصدارات القانونية ، القاهرة ، 1،المواطنة في القانون الدولي و الشريعة اإلسالمية ،طألبهيجي محمد  إيناســــ ) 2( 

 173،ص2013

  :من  171ـــ170ــــ169:راجع هذه الفكرة في صفحات =

 =James Pattison , op.cit , pp 169-170 

  319صسابق، المرجع ال الفصل السابع من الميثاق ، حكامأفي تطبيق  األمنسلطات مجلس حدود ،  خالد حسانيــ  )3( 
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و قد فتح الخلل الذي أصاب نظام األمن الجماعي المجال نحو التصرف بمعايير مزدوجة و 

نتيجة المفاهيم ، و للفصل السابع من الميثاق من جهة ، بسبب التفسير الواسعبانتقائيةالتدخل 

  . أخرىلم و األمن الدوليين من جهة لمصادر التي تهدد السالمتعددة ا

من  أكثر العضوية بالمجلسهذه األخيرة ترتبط ارتباط وثيقا بالمصالح القومية للدول الدائمة 

  .)1(ارتباطها بقواعد الشرعية الدولية 

    اإلنساني للتـــــــــــــــــــدخلاالنحــــــــــــــــــــــــراف عن البعد  : ثانيا

ال جدال في أن الواقع العملي على الساحة الدولية يؤكد أن عمليات التدخل اإلنساني من     

لتدخل الدولي الذي رفع فا ،)2(جانب األمم المتحدة لم تكلل بالنجاح المنشود على طول الطريق 

ضرار الناجمة عن فاأل ،(3)من الناحية العملية اشد الضرر راية حماية حقوق اإلنسان، قد أضر بها

قد تفوق بكثير حجم المنفعة التي من  التدخل اإلنساني باستخدام القوة من جانب األمم المتحدة

، باإلضافة إلى انه قد يتم إساءة استخدام هذا هذا التدخل ذا الصبغة اإلنسانية الممكن أن يحققها

عن حقوق اإلنسان و حماية اإلنسانية لتحقيق أهداف أخرى بعيدة كل التدخل تحت شعار الدفاع 

  .البعد عن األهداف اإلنسانية المأمولة

شك أن عمليات التدخل اإلنساني و الدفاع عن الشرعية الدولية مثلت لألمم المتحدة فرصة ال ف

و الدفاع عن  نادرة لترسيخ النظام الدولي الجديد، و لتأكيد قدرتها على حماية حقوق اإلنسان

   .اإلنسانية

دول األعضاء في األمم المتحدة مازالت على غرار الحال في مرحلة الحرب الباردة تتحرك لكن 

المتحدة  ياتالمثالها الـو  ، وإال أنها أدركت أن مصالحها مهددةوفق إدراكها لنوعية الفائدة المتوقعة 

األمريكية، فهي لم تعد توافق على المشاركة في عمليات األمم المتحدة إال أنها كانت مصالحها قد 

توسيع  و تعتبر عملية األمم المتحدة في البوسنة عن جدلية .تعرضت أو شكلت أن تتعرض للخطر

ة حماية نفسها فقوات األمم المتحدة هناك لم تتوافر حتى على إمكاني ،األعباء و ضالة الموارد

ناهيك عن رغبتها في حماية الشعب البوسني و لم يكن انتفاء هذه اإلمكانية بمعزل عن أحجام 

  سعت حيث فهيمنة الدول الكبرى على األمم المتحدة ،العديد من الدول عن الوفاء بالتزاماتها المالية
ــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

الجزائر ، اإلداريةمركز التوثيق و البحوث  ،عشرية من العالقات الدولية ،ة و تحديات النظام الدولي الجديدالمتحد األممعمار بن سلطان ،ــــ  )1(

  65ص  2001،

  154سامح عبد القوي السيد، التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني و البيئي، ص   ــــ )2(

 336سابق  ص المرجع الجالل صالح الدين ، ـ بو ـــ) 3(
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األمن الدوليين التدخل في حاالت  هذه الدول نحو إلزام مجلس األمن تحت شعار تهديد السلم و

، فهل يستطيع مجلس األمن أن يخبرنا لماذا الرغم من وجود تماثل تام بينهما دون األخرى على

   )1( نغوال ؟أ تدخل في البوسنة و الهرسك و لم يتدخل في في الشيشان و

 فترة مع مقارنة تفعيله تم إن األمن و و السلم في مجال المحافظة على األمنمجلس  أداءإن     

 تارة االنحراف و تارة باالنتقائية إجماال تميز طويلة، لفترة الجهاز هذا شلت التي الباردة الحرب

 قضايا بقيت بينما منحرف، بشكل أخرى و فعال، بشكل فيها المجلس تدخل منازعات أخرى، فهناك

 القوى بمصالح التحركات هذه ارتباط مدى يبين ما هذا و جانب من مهملة الهامش على أخرى

 في مادة أية تأويل و بتفسير يسمح أصبح األمريكي النفوذ أن كما المجلس، داخل الكبرى الدولية

 إمكانية يتيح الذي بالشكل  منه السابع بالفصل المرتبطة تلك خاصة و الدولية المنظمة ميثاق

 المتحدة األمم مصداقية في سلبا أثر الذي األمر الخاصة، المصالح خدمة في المجلس تسخير

  ) 2(الخصوص وجه الجهاز على هذا مصداقية و عامة بصفة

  هيمنة الدول الكبرى على عمليات التدخل  :اثالث

الخطورة، فتجربة التدخل  لتدخل الدولي اإلنساني أثرا بالغعد هيمنة الدول الكبرى على عمليات ات

اإلنساني في العراق ال يمكن فصلها عن تبعات حرب الخليج الثانية، حيث تطغى االعتبارات 

ظام السياسية على االعتبارات اإلنسانية في هذا التدخل العسكري الذي عد وسيلة للضغط على الن

ن قبل الواليات المتحدة ، فالتدخل لم يتم من قبل األمم المتحدة و إنما مالسياسي في العراق

يع منطقة األمريكية و بريطانيا و فرنسا، و لكل منهما مصالح قومية تسعى لتحقيقها بدليل توس

الجنوبية من طرف الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا منفردتين  الحظر الجوي في المنطقة
ــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

  200فيصل خولي ،  المرجع السابق ،ص معمر   ـــ) 1(

يمتاز المجتمع الدولي بالتعقيد و االنقسام و غياب المساواة ، و في وضع كهذا فإن حقوق األفراد و األقليات و الشعوب ال تملك = 

  وزنا ثقيال أمام المصالح األساسية التي تحرص الدول األقوى على االحتفاظ بها  

   88ص  ، المرجع السابق ، اإلنسانفي حقوق  اإلمعانهيثم المناع ،: أنظر 

  

  :ـ راجع في هذا الشأن ) 2(

دة ماجستير في القانون على المحكمة الجنائية الدولية ، مذكرة لنيل شها ت السياسية في مجلس األمن وأثرهاارزقي سعدية ،االعتباراــــــ  

   14،ص 2012جامعة مولود معمري تيزي وزو ، الدولي، 

 

  :ـــ  انظر كذلك

 للدراسات البحرين اإلستراتيجية،  مركز الدراسات مجلة ،اإلصالح ومتطلبات االنحراف واقع :متحول عالم في األمن مجلس ،إدريس لكريني= 

    21،ص ، 2008العاشر، العدد والبحوث ،
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من )1(خرقا لمبدأ عدم التدخلهو ما يعد مساسا بسيادة العراق و و  المتحدة،دون تفويض من األمم 

تحدة تدخال عسكريا أمريكيا تحت مظلة األمم الم فلقد كان التدخل الدولي في الصومال ،جهة أخرى

، أن م المتحدة بعد االنسحاب األمريكيعلى األم لذلك أصبح الزما الكتساب الشرعية الدولية، و

  )2(ترث الموقف المعقد في الصومال بفعل األخطاء األمريكية في التعامل مع الفصائل الصومالية

فاتسمت في كثير من مراحلها  ،ذاتها أهداف العملية ولى توجهات نعكس هذا الصراع عإ

مين وصول المساعدات اإلنسانية أفها التي تراوحت بين اإلغاثة و تأهدا عدم وضوح بالتضارب و

الصومالية و نزع سالحها و بين استخدام الحل العسكري لمواجهة الفصائل  األحيان،في بعض 

  .)3(أحيانا أخرى

اإلنسان وفقا للمعايير  أن ممارسات القوات الدولية لم تخل من انتهاكات خطيرة  لحقوقسيما ال 

، و سوغت األمم المتحدة هذه و اعتقال للصوماليينالقتل  أعمالعندما تورطت في الدولية 

كان استخدام القوة من  قد ، وو جماعته "عيديد"دة ألن هدفها كان األعمال بأنها لم تكن مقصو 

، و يعكس تحيزات واضحة قر إلى التقدير الدقيق للمسؤوليةجانب القوات الدولية غير منضبط و يفت

األمن  و هو ما يشكك في قدرات مجلس بين بعض األطراف المعنيين على حساب البعض األخر،

الواليات المتحدة ال سيما ما تضمنه الفصل السابع عند تفويضه  الذي تخطى نصوص الميثاق و

الجسيمة  عدم تدخله فيما بعد لتصحيح المخالفات ، والمتحدة األمممهمة القيام بأعمال  األمريكية

  .)4( القوات األمريكية و الدولية التي تدخلت أصال لحمايتهاالتي ارتكبتها  اإلنسانلحقوق 

، ألنها تشكل ال يستسيغ فكرة التدخل اإلنساني أصبح القانون الدولي المعاصرمن هذا المنطلق 

 لكن ، والتدخل لعوامل إنسانية في الظاهرمحاولة لبعث االتجاه االستعماري القديم الذي يبيح 

 الحقيقي منها هو فرض الهيمنة االستعمارية على دول الجنوب التي لم يكن يسمح لها القصد

  والتـل ال يأخذ التحتدخـق الـدول، ثم أن حـة للـفي الشؤون الداخلي لـعدم التدخ دأـبـمن م تفادةـباالس
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  212محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سابق ص ـــ  )1(

 7ص المرجع السابق، السياسية ، األبعادلحماية حقوق ما بين الشرعية الدولية و  التدخل أألمميــ ) 2(

  24محمد يعقوب عبد الرحمن ، مرجع سابق  صــــــ  )3(

  25ــ نفس المرجع ، ص ) 4(

و إذا دققنا النظر فيما يحدث على الساحة الدولية ، نجد أمامنا نوعية من التدخل يمكن وصفها بالتدخلية الجديدة ظهرت واضحة = 

لتضرب البقية الباقية من مبدأ سيادة الدولة ، تختلف عن تلك التي عرفها النظام الدولي في  2001ديسمبر 11 أحداثجليا بعد 

بالتدخل في شؤون الغير يرتكز على االعتبارات اإلنسانية و الضربات الوقائية خذت شكل الدعوة الجديدة غضون العقد المنصرم ، و أ

 ...... و إعالء لواء الديمقراطية ، مثل التدخل األوروبي ــ األمريكي في البوسنة و كوسوفو و كرواتيا ، و تدخل فرنسا في روندا

  53ي بين المشروعية و عدم المشروعية و انعكاسه على الساحة الدولية، المرجع السابق ، ص سامح عبد القوي السيد، التدخل الدول :أنظر 
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، و على وجه الخصوص نذ نهاية الحرب العالمية الثانيةعرفها القانون الدولي م الجذرية التي

  .الغربيةتهاء العمل بتقسيم الدول و ان ،مارتصفية االستع

إن تتبع التسلسل التاريخي لحاالت التدخل اإلنساني يكشف بوضوح أن التدخل يعد دليال على قوة  

عند عدم وجود مسوغ قانوني يمكن بموجبه استخدام  أخالقيتوفير مسوغ  إلىالدولة التي تهدف 

ن أثبتت فأصبح المجتمع الدولي ال ينظر إلى التدخل بنظرة تفاؤل أي ،)1(القوة في العالقات الدولية

  حقوق اإلنسان بدل حمايتهالخرق ممارسته 

نتقل من حماية حقوق اإلنسان إلى ممارسة مجلس األمن لمهامه عندما يازدادت صعوبة  بهذا 

 الذي قد يفضي إلى حلول معقدة ،ألسباب إنسانيةالتدخل المسلح  معالجة المسائل عن طريق 

 منعي في المقابل إال أنه الدولة لمواطنيها، حظر إساءة معاملةالقانون الدولي ي نأ إلى بالنظر

   .)2( التي تمر بنزاعات و مشاكل داخلية التدخل في الشؤون الداخلية للدول

و لتجنب مخاطر التدخل اإلنساني في التعسف و االنتقائية و التسبب بأضرار جسيمة لحقوق 

اإلنسان في ظل طبيعة مجلس األمن، البد من تطوير قانون محدد يطبق في حاالت االنتهاكات 

مجموعة من المعايير التي  إلىالواسعة و الجسيمة لحقوق اإلنسان، و يمكن أن يستند هذا القانون 

  .)3( و تحد من الجانب السياسي  اإلنسانيرقي الجانب  إلى تؤدي

بات من أكثر  الذي  في ظل التناقض الصارخ بين المجال السيادي للدولة و المجال الدولي

، و نتيجة لهذا الجدل لإلنسانيةحقوق المشتركة الالمواضيع إثارة للجدل بين مختلف المعنيين ب

اسم  لألمم المتحدة تقريرا أطلق عليه سيادة الدول التابعةوضعت اللجنة الدولية للتدخل و 

 أماممن اجل التوفيق بين واجب المجتمع الدولي الذي يحتم عليه أن يتدخل " مسؤولية الحماية"

في  و هو موضوع دراستنا ،)4(االنتهاكات الواسعة للقواعد اإلنسانية و ضرورة احترام سيادة الدول

  .الفصل الثاني من هذا البحث
ــ ــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

السياسة و العالقات الدولية ،مجلة  الحوار المتمدن ، العدد : و مسؤولية الحماية ،  المحور اإلنسانيالتدخل ـــ محمد بن العربي منار ، )  1(

  : ــــ أنظر الموقع 13:59الساعة  2013\05\02، 4080

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=357288 

النازحين في إطار نظرية مسؤولية الحماية،المرجع السابق، و ــــ سرمد عامر عباس، معالجة الفجوات في نظام الحماية الدولية لالجئين ) 2(

  231ص 

  253محمد يعقوب عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص ــــ ) 3(
(4)- LUIGI (C) –LAURENCE (B), De la responsabilité de protéger ou d’une nouvelle parure pour une 

nation déjà bien établie , Revue Général du Droit International Publique, Vol 110 , N1 , 2006 , P-13-

14  
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  الفصل الثاني

  اآللية الجديدة لحماية حقوق اإلنسان في إطار مسؤولية الحماية 

، فهو يقوم مفهوم التدخل اإلنسانيإذا كان مفهوم مسؤولية الحماية غير ببعيد عن              

حيث أثار هذا األخير جدال واسعا سواء في حدوثه  على أساس إنقاذ الشعوب التي تواجه األخطار،

كما  كما هو الحال في البوسنة و الصومال  و كوسوفو أو عدم حدوثه كما هو الحال في رواندا،

الحق السيادي للدولة و  المتحدة ظلت تعاني من خالل قراراتها من مشكلة المالئمة بينأن األمم 

من اجل بناء فهم  ، و)1(المجتمع الدولي المرتبط بصياغة ضوابط القانون الدولي اإلنساني  حق

أوسع لمشكلة التوفيق بين التدخل لحماية اإلنسان و السيادة و أكثر تحديد، كمحاولة لتطوير 

اجتماع سياسي عالمي حول كيفية الخروج من المهاترات و غالبا الشلل باتجاه العمل ضمن النظام 

متكامل مع مبدأ  (R2P)جاء مبدأ مسؤولية الحماية ، )2(الدولي، و خاصة من خالل األمم المتحدة 

كما علينا أن نبرز من خالل دراستنا ، )المبحث األول(السيادة و هو ما سيتم التطرق إليه في 

هذه أين ستظهر حدود  )المبحث الثاني(االهتمام الدولي لهذا المبدأ مع بيان بعض التطبيقات

عدم  إعمال مسؤولية الحماية في األزمة حماية حقوق اإلنسان من خالل  مجال فيالنظرية 

لم يتم اتخاذ أي قرار حتى اآلن تحت الفصل السابع يبيح التدخل العسكري ضد النظام فالسورية 

  .لحماية المدنيين السوري

  

  

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التدخل اإلنساني و مسؤولية الحماية ـ محمد بن العربي منار ، : ـــ  راجع ) 1(

 ؟استخدام القوة ألغراض إنسانيةهل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية :تدخل العسكري ألغراض إنسانية ــــال ،امـــــهقنــــــف ماسيأيــــــ ) 2(

  160،ص 376،2009،العدد 91، المجلد  األحمرالمجلة الدولية للصليب من  مختارات
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  األول المبحث 

   الدول و سيادة لحماية حقوق اإلنسان بين التدخللتوفيق لمسؤولية الحماية 

لية في حماية المواطنين المدنيين، منذ منتصف بالرغم من بروز فكرة المسؤولية الدو           
تتطور  ، فإنها لم تتبلور ولحرب بعد الحرب العالمية الثانية، بإنشاء محاكم جرائم االقرن العشرين

، و كانت الخطوة األهم تيا، بعد سقوط االتحاد السوفيصرمبشكل كبير إال في تسعينات القرن المن
ح أي مسؤولية الدولة اتجاه مواطنيها الذي تطور إلى أن سم مبدأ السيادة كمسؤولية، بظهور

القيام و غير راغبة في أ، في حال كانت الدول غير قادرة بتفويض السيادة للمجتمع الدولي
، و تراكم تجاربها تطور اإلنسانية و ج الجديد للسيادة هو اكتشاف فرضههذا النه ، و)1(بمسؤوليتها

تم إعالنه  )2(فهم معاصر لسيادة الدول التي كانت عائقا أمام التدخل ألغراض الحماية البشرية
ليتطور من خالل   " مسؤولية الحماية"باسم ألول مرة من طرف  اللجنة المعنية بالسيادة و التدخل 

المطلب ( همحددة و ناظمة لعناصر  ليتضمن ،)المطلب األول(ه في األعمال الدولية تجسيد
         .)المطلب الثالث(ه ، كما تم تحديد الجهات المختصة بتنفيذ)الثاني 

  

  

 

 

  

  

 

ــ ـــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  ــ أيمن سالمة ، واجب التدخل تحول في إطار مسؤولية الحماية، المرجع السابق  ) 1(

  11، ص02،2013،الجزء 24نحو سيادة مسؤولة ، حوليات جامعة الجزائر ، العدد  ــ الهاشمي حمادو ،) 2(
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  األول بــلـــطــمـــال

  ايةــمـــحــة الــيـــؤولــــســـوم  مــــهــفــم  تجـــــسيد

قوق اإلنسان ما ينبغي أن يكون رد فعل المجتمع الدولي عندما تواجه حاالت انتهاكات ح   
الحصانة من التدخل على  منذ فترة طويلة مسألة تدعيهذه الحيث الدولة في  ،الكارثية داخل الدول

  . )1(1990و لم تختفي منذ لقضايا ظلت محور النقاش العالمي هذه ا ،الوطنيةالسيادة  دأأساس مب
  

 المتحدة األمم أروقة في و المفكرين، صفوف بين أنتشر الذي العلمي و األكاديمي لللجد كان
 مع تعامله و العام، الدولي القانون مضامين على هام تأثير السيادة، و التدخل مفاهيم حول

 أتى الذي "كمسؤولية السيادة" مبدأ بروز المضامين هذه من و الجديدة، التطورات و التحديات
 تطرح مازالت التي التقليدية، الدولة سيادة بين و الحديثة، التدخل مفاهيم نبي بطر لل جسر بمثابة
  .)2(بقوة نفسها

رواندا، و  مناطق النائية من العالم مثل كوسوفو والبعد سلسلة من الكوارث اإلنسانية في  
هذه  اعترف المجتمع الدولي بأن هناك واجب التدخل لمنع مذبحة األقليات السكانية في الصومال

  ) 3(البلدان
يسمى حو تبني مفهوم جديد ن االختالفبعيدا عن خطاب التدخل اإلنساني الذي غلب عليه طابع 

أين  )الفرع األول(  مسؤوليةال هذه إلى دراسة بروز فكرةيدفعنا  هو ماو ، )4( مسؤولية الحمايةبــــ 
  . )الفرع الثاني(لها  ممياألها سالقت قبوال من خالل  تكري

  

  

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــ

  )1 ( see –GARETH Evans,  From humanitarian intervention to the responsibility to protect 

Disponible: http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/speeches/2006/from-humanitarian-

intervention-to-the-responsibility-to-protect.aspx 

    71 ص سابق، مرجع التبدل، طور في مفهوم الدولي التدخل الرحباني، نقوال ليلىــــــ   )2(

(3)-WILLIAM Magnuson, The Responsibility to protect and the decline of sovereignty: Free speech protection 
under international law, Vanderbilt Journal of Transnational Law, VOLUME 43, March, NUMBER 2, 2010,p258 
 
(4) -GARETH Evans, article, op.cit  
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  ة ـــايــمـحــية الـــسؤولـــم رةـــكــــفروز ــــب: رع األولــــفــــــال

 و األكثر إثارة للجدل واحدة من ينظر إليها على أنها كان اإلنسان حماية رضلغ مسألة التدخلإن 
كما لم  قضية حية أصبحت الباردة، نهاية الحرب مع العالقات الدولية سئلةأجميع  من صعبة

 و ،تجاهلا قوبل بالبعضه و أجاب ابعضه الماضي على مدى العقد دعوات كثيرة قبل يحدث من
 ؟ )1( مارسييجب أن  متى كيف و، التدخل حق خالف حول ما إذا كان هناك ال يزال هناك لكن

عن  باأللفيةالخاص مم المتحدة لألفي تقريره  "عنان كوفي"السابق  العام األميناألمر الذي دفع 
مواجهة االنتهاكات الجسيمة و المنهجية لحقوق اإلنسان  التي تسيء  إلى كل مبدأ من كيفية 

و ردا على هذه الدعوة تم إنشاء لجنة دولية معنية بالتدخل و السيادة  ،)2(مبادئ إنسانيتنا المشتركة
 .في محاولة للتوفيق بينهما

  وم ــهـمفــــني الــبــي تــفتحدة ــمــال مـــألمــلام ــعــال ينــاألم ادرةــــــبــــ م :أوال

في " كوفي عنان"المتحدة  لألممالعام  األمينكانت االنطالقة الحقيقية لمبدأ مسؤولية الحماية مع 
مسألة  عادة النظر فيإل احاألمين العام اقتر  دعا أين ،األلفيةالخاص ب 2000 في مطلع سنة تقريره

  .)3(التدخل و تحدي عضوية األمم المتحدة لحل التوتر بين السيادة و حقوق اإلنسان 
منذ أن طرح األمين العام لألمم المتحدة في ذلك الحين سؤاله الذي جرى االستشهاد به كثيرا في 

مقبول  غيرإذا كان التدخل اإلنساني هو في الحقيقة اعتداء " مؤتمر قمة األمم المتحدة لأللفية 
 نتهاكات الجسيمة والاو ... ا شــــيرالنـــلس ،نستجيب لرواندا نف ينبغي علينا أعلى السيادة فكي

  )4(؟  إنسانيتنا المشتركة كل مبدأ من مبادئ على ؤثرت التياإلنسان  حقوق لالمنتظمة 
كان رياديا في هذا اإلطار، فهو أول من أطلق مفهوم سيادة الفرد إلى  "كوفي عنان "أنب و يعترف

  .)5(جانب سيادة الدولة
مفهوم سيادة الدولة يمر أن "و الذي قال فيه  1999من خالل  تقريره السنوي إلى الجمعية العامة 

حت ضغط العولمة و ، و في معناه الحديث بعملية تحول كبرى ال تعود فقط إلى وقوعه تفي جوهره
 "استخدمو  "، فالدول يجب أن ينظر إليها اآلن أداة في خدمة شعوبها و ليس العكسالتعاون الدولي

باعتباره مفهوما يتجدد  ألول مرة تعبير سيادة الفرد أو اإلنسان و ركز عليه "كوفي عنان
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ   ــــ

   A/57/303 :،الوثيقة رقم2001، ديسمبر"مسؤولية الحماية" اللجنة المعنية بالتدخل و سيادة الدول ، بعنوان من تقرير : 08ــــ أنظر ص )1( 

  )2( – ALEX J.BELLAMY, Responsibility to Protect, the global effort to end mass atrocities first published in 

2009, by polity press, p35 

هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية استخدام  القوة ألغراض إنسانية ؟ :هام ،التدخل العسكري ألغراض إنسانية قف ماسينأ يــــ ) 3(

  158،ص المرجع السابق، 

 87ــ  ليلى نقوال الرحباني ، المرجع السابق ، ص )  4(

  88ـــ نفس المرجع السابق، ص  (5)
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 الحقوق الفردية و حق كل إنسان في تحديد نتيجة انتشار متزايد،يحظى بدعم ، و الوعي به
ها يتعد توفر تطلعات الشعوب في سع لم، تقليدية للسيادة أي سيادة الدولةن المفاهيم الأل مصيره،

  .)1(نحو الحرية 

من أي وقت  يمكن أن يحمي السيادة حتى -قانوني  أي مبدأالتأكيد أن لألمين العام يجب  وفقا
المالذ  و دائما الخيار يجب أن يظل المسلح تدخلــالـــف ..... ...جرائم ضد اإلنسانية مضى
 .)2( التخلي عنه ال يمكن الخيار الذي، هو مواجهة القتل الجماعي، لكن في األخير

ليتضمن أعمال بطريقة واسعة تعريف التدخل  ــالمتحدة طالب ب لألممو الالفت أن األمين العام 
األمن أن يكون على مستوى  األكثر قهرية، طالبا من مجلس واألكثر إنسانية  تتراوح بين األعمال

دخل تمفهوم ال" ، كما طالب بتطوير و توسيع دما يصبح التدخل اإلنساني ضروريا، عنالتحدي
       .)3( االنتهاكات المجازر و ليشمل حماية المدنيين من

اللجنة العالمية حول التدخل وسيادة الدول " أعلنت الحكومة الكندية إنشاء  ،استجابة لهذا التحدي
)iciss ( (4) "مسؤولية الحماية"، التي أصدرت تقريرها بعد سنة بعنوان 2000في سبتمبر عام.  

  )iciss(تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة الدول في" مسؤولية الحماية: "ثانيا

في محاولة لوضع توافق عالمي يتركز على العالقات الدولية و تعزيز األمن البشري بتحريك من 
اللجنة " إلنشاء 2000األمم المتحدة و على هامش التغيير، اقترحت الحكومة الكندية في عام 

و االقتراب من ــكان الغرض من هذه اللجنة ه ،iciss" الدولية المعنية بالتدخل و سيادة الدول
التي سجلت تلك  إنسانية من وجهة نظر مختلفة مثل مناقشة المسائل المتعلقة بالتدخل ألغراض

  (iciss)لـــــالتدخ والسيادة  سعت فكرة مسؤولية الحماية التي وضعتها لجنةلذا  ،(5)1990بعد سنة
 مسؤولية المجتمع الدولي األساسي بين حق الدولة في السيادة و التناقض معالجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تحول في إطار المسؤولية  الدولية لحماية  المدنيين ، المرجع السابق:التدخل " واجب "سالمة ،  أيمنــ ) 1( 

 (2)- ALEX J.BELLAMY,  Responsibility to Protect, op. cit, p 35 

   82ــ ليلى نقوال الرحباني ، المرجع السابق، ص ) 3(

وزير الخارجية االسترالي السابق و الدبلوماسي الجزائري و المستشار  الخاص " غاريت ايفانز" عضو برئاسة 12تشكلت اللجنة من   ــــ ) 4(

  باإلضافة إلى  اختيار أعضاء اللجنة من  عدة تخصصات " محمد سحنون "لالمين العام 

 160ايف ماسينغهام، المرجع السابق، ص :أنظر 
 (5) - MARIA Rita Mazzanti , From state sovereignty to Responsibility to Protect ,Thèse de Doctorat, institut 
d'études politiques de PARIS ,  Ecole doctorale en science politique, CERI, Programme Doctoral de La 
Relations Internationales,2013, P 89 
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 أن كذلك المناقشة، في قدما المضي على تساعد لم "اإلنساني التدخل" عبارةف ،)1( لحماية المدنيين
 المعارضة و أخرى دولة أراضي في "التدخل في الحق" الدولة إلعطاء المؤيدة السابقة المناقشة لغة
 و "التدخل في الحق" عن ال الكالم تفضيل تم أنه و مفيدة، تعد لم و الزمن عليها فىـــع لغة له،
 )2("الحماية مسؤولية" عن إنما

الذي تضمن الكثير من المفاهيم الجديدة " مسؤولية الحماية" بعنوان أصدرت تقريرهابعد عام واحد 
أن  اعتبرت و الدعوة إلى التحول من مفهوم السيادة كسلطة إلى مفهوم السيادة كمسؤولية و فيه

  :التفكير في السيادة كمسؤولية يعني  

   .تأمين رفاهيتهم مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها و سالمتهم و  ـــأ ــ
  .ــ أن وكالء الدولة يتحملون المسؤولية عن األعمال التي يقومون بها ـــب 
األمم  الدولي من خاللاتجاه المجتمع السلطات المحلية مسؤولة تجاه مواطنيها في الداخل و  ــجـ ــ

  . )3(المتحدة 
تقع على عاتق الدولة نفسها  أينمن مقتضيات هذا السلطان أنه ينطوي على المسؤولية، ف

يجة لحرب داخلية عندما يتعرض السكان ألذى خطير نت ، وسؤولية الرئيسية عن حماية سكانهاالم
تكون الدولة المعنية غير راغبة أو غير قادرة على وقف  و ،و قمع، أو إخفاق الدولةأأو عصيان 

ن هذه إف )4(و تجنبه يتنحى مبدأ عدم التدخل لتحل محله المسؤولية الدولية عن الحمايةأاألذى 
 .)5(المسؤولية تتحول إلى المجتمع الدولي و بالتحديد إلى مجلس األمن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 -  4200: العدد- الحوار المتمدن،التمثيل الحقيقي لسياسة العالمية  ،ة الحماية في إطار األمم المتحدةقانون مسؤولي ،ــ محمد الحرماوي)  1(

  :في الموقع التالي مقال متاح  20:20 - 30/  8/  2013

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375697 

  21 ص سابق، مرجع الدول، وسيادة بالتدخل المعنية الدولية اللجنة تقرير .ـــ ) 2(

  83، المرجع السابق، ص  قوال الرحبانيــــليلى ن ــــ )3(

  11، ص 2013، 02،الجزء24الهاشمي حمادو ، نحو سيادة مسؤولة ، حوليات جامعة الجزائر ، العدد  ـــــ) 4(
(5)-ABDELWAHAB BIAD, Droit international humanitaire, 2

eme
  Edition  Ellipses, PARIS, 2006, P 92  

Plus de détails voir : 
= MATHAS Forteau, Le Conseil de sécurité des Nations Unies est-il soustrait à l'emprise du principe de non 
intervention ? Droits 2013/1 (n° 57), p131 (pp 1 -119) 
Article disponible en ligne à l'adresse SNDL : http://www.cairn.info/revue-droits-2013-1-page-119.htm  

 

= "La capacité qu’aurait le Conseil de se substituer aux autorités nationales dans leurs 
responsabilités internes et sa capacité, dès lors, à régir lui-même les relations entre puissance 
publique et individus et entre individus eux-mêmes à l’intérieur de l’ordre juridique interne de l’État 
objet de l’intervention." 
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 و جهةسيادة الدولة تواجه اليوم حدود إلزامية بشكل متزايد، ذلك من تكامل المجتمع الدولي من ف
فجوهر السيادة ال ينبغي النظر إليه باسم السيطرة و ، )1(حقوق اإلنسان من جهة أخرى الدفاع عن

 الدولة إذا تسببت هناك شيء فوق سلطة أنالذي يعني  )2(الدولية  للحماية  المسؤولية باسملكن 
سوف المفهوم بشكله الجديد هذا  فإن ،عجزها أو قهرها في انتهاك حقوق اإلنسان داخلها نتيجة

 من ناحية الشكل ةعدواني أكثر إطارإال أنه يضع  الدولة المعنية،يتحقق بالتدخل العسكري داخل 
              )3( عندما يستبعد كلمة التدخل و يفرض مسؤوليات على العمل العسكري بإسخدامه كلمة الحماية

 االلتزامات هذه في الحياة تبعث هامة خطوة ”الحماية مسؤولية“ مفهوم يمثل ذلك من الرغم على

 االلتزامات هذه لتحقيق الدولي المجتمع و الدول بين لةئالمسا مفهوم دعم خالل من خاصة القديمة،
  .)4(الواقع أرض على

 روبرتا"إلى مؤخرا نسب قد  ”الحماية مسؤولية" مفهومفي هذا اإلطار ينبغي اإلشارة إلى أن 

 في الالجئين بسياسات المعني الفريق ضمن داخلياً  النازحين مجال في عملت التي ،"كوهين
 عن الحكومات مسؤولية طياتها في تحمل السيادة“ أن أوضحت من أول أنها على ،1991عام

  .”شعوبها حماية
 األمين كممثل 1992 عام في دينغ فرانسيس تعيين كوهين ترأستها التي الدفاع حملة أعقب عندما
  :له تقرير أول في مؤكداً  النهج، هذا في دينغ ستمرإ داخليًا، بالنازحين المعني المتحدة لألمم العام

 حرمانه أو الموت حتى شعبها لتجويع متعمدة بنّية شرعاً  بالسيادة تستشهد أن يمكن حكومة من ما
 توفير عن الحكومة عجزت إذا اههــرف لبقائه و الحيوية الموارد و الحماية على الحصول من

 أو المضيفة الدولة من بدعوة إما يتحرك أن الدولي المجتمع على فينبغي ،المساعدة الحماية و
 هذا من "غــــنـــدي "جعل”سؤوليةــــكم السيادة“ عبارة صياغة عند و، الفراغ هذا لملء دولي بإجماع

 في خاصة ميزة على للحصول تخدمهـــاس و مهمته، جوانب افةـــك تنفيذ في الدائم شعاره مفهومـــال
ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ــــ

 (1)-MAURICE FLORY, Souveraineté, ENCYCLOPÉDIE JURIDIQUE, répertoire de droit international, DALLOZ, 
publication trimestrielle, Tome iii, 2005, p 6 

)2( –GARETH Evans, From humanitarian intervention to the Responsibility to Protect, in SPEECH, op.cit  

  26ص المرجع السابق ، ، دراسات في التدخل اإلنسانيعلي ، ــــ أحمد سي ) 3(

 ذلك قبل ظهرت التي داخلياً  النازحين لحماية الدولية المناهج إلى ”الحماية مسؤولية“ لمفهوم الفكرية الجذور تمتد الحقيقة، في)= 4(
 مفهوم جوهر يمثل والذي ،”كمسؤولية السيادة“ مفهوم أصل يعود خاصة، وبصفة .أيضا بها تأثرها إلى إضافة الزمن، من بعقد

  ...."داخلياً  للنازحين الحماية حقوق عن الدفاع حملة من األولى األيام إلى ،”الحماية مسؤولية“
 : أنظر 

بشان النزوح عشر سنوات على المبادئ التوجيهية ة، ـــــيـسرــــقـــــلحماية ، نشرة الهجرة ال، المبادئ التوجيهية و مسؤولية اونيـــن مــــإري

   12، ص 2008ديسمبر  الداخلي،
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 األساس في هي التي المسألة حول العالم أنحاء جميع في الحكومات مع بناء لحوار قنوات فتح
 ببساطة كمسؤولية السيادة مفهوم كان إذ السياسية الناحية من الحساسية بالغة ثم من و داخلية،
 في يبق ممن غيرهم و داخلياً  للنازحين بالنسبة و .دبلوماسي تكتيك مجرد ليس و منطقي مفهوم

 .)1( فعالة وطنية حماية على حصولهم ضمان تقتضي النهاية في الحماية فإن بالدهم،
معايير و ضوابط التي باللجنة الدولية للتدخل و سيادة الدولة التابعة لألمم المتحدة، جاءت و قد 

سوف يتم شرحها في الدراسة ) 2( أهداف سياسيةتحول دون انحرافه عن أهدافه اإلنسانية إلى 
  .الالحقة من بحثنا 

  مايةـــحـــسؤولية الــألممي لمفهوم ماريس ـــالتك: الفرع الثاني 

إن النشأة الحقيقية لهذا المفهوم الذي كان آلية لحماية حقوق اإلنسان من االنتهاكات التي من 
الممكن أن تصيبها، و القلق على السيادة و إدراك ما تنطوي عليه من مسؤوليات ليست حكرا على 

سؤولية فقط بل التطورات التي لحقت بم  "iciss"اللجنة الدولية المستقلة للتدخل و سيادة الدول 
ة الصوت الحماية فيما بعد كانت سريعة في احتالل االتجاه السائد للنقاش ما يمكن وصفه بسرع

فريق األمم المتحدة  رفيع   2003في عام " كوفي عنان"فقد أنشأ  ،من ناحية القانون الدولي
حول عن أفكار جديدة  من اجل البحث ذلك ،المستوى المعني بالتهديدات و التحديات و التغير

  .)3(أنواع السياسات و المؤسسات المطلوبة لكي تكون فعالة في القرن الحادي و العشرين

  مسؤولية الحماية في تقرير فريق رفيع المستوى المعني بالتهديدات و التحديات ـــ  أوال

في متابعة نتائج مؤتمر قمة األلفية  قدمت مذكرة من األمين العام  في كلمتي أمام الجمعية العامة ل
ال سيما  و أوضحت أننا نواجه لحظة حاسمة فيما يتعلق باألمم المتحدة، 2003سبتمبر /أيلول

 ـالتطلع الوارد في الميثاق إلى توفير األمن الجماعي للجميع و وجه االنتباه إلى الخالفات العميقة

ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  12، نفس المرجع السابق ، ص ونيـــن مــــإري: ــــ ) 1(

، أين أظهر مجلس األمن 1990النقاش الخاص بالتدخل اإلنساني منذ عام  عود الىأن هناك من يرى ان  مفهوم نظرية مسؤولية الحماية ي كما= 
من الدولي استعداده للتعبير عن  إرادته في بعض الظروف على االقل لمواجهة االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان باعتبارها تهدد السلم و األ

و قد اظهرت التدخالت،روندا و لكن ظهرت فجوة بين النظرية و التطبيق  الدوليين التخاذ إجراءات قسرية بموجب الفصل السابع من الميثاق ، 
  و فعاليتهي حول مدى نجاحه رأانقساما في السيرينيشا في صربيا  

  :مقال  ــــ  أكثر التفاصيل راجع  

  233، المرجع السابق ص الحماية في إطار نظرية مسؤولية والنازحينسرمد عامر عباس، معالجة الفجوات في نظام الحماية الدولية لالجئين ــ 

  253، التدخل اإلنساني في العالقات الدولية ، المرجع السابق ، ص ـــــ  محمد يعقوب عبد الرحمن ) 2(

، التدخل الدولي في إطار مسؤولية عن الحماية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق و العلوم السياسية ، قانون  علي بوكريطة ـــــ) 3(

    20،ص 2014/ 2013دولي و عالقات دولية ، جامعة أمحمد بوقره بومرداس ،كلية الحقوق 
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 استعمال القوة منمدى مالئمة  دول األعضاء بشأن طبيعة التهديدات التي نواجهها وفيما بين 
 دول األعضاء إلى قبول التحدي المتمثل في زيادة فعالية تودع. أجل التصدي لتلك التهديدات

اختتمت كلمتي باإلعالن عن اعتزامي الدعوة إلى تشكيل فريق رفيع المستوى من  و. األمم المتحدة
ل فيما يتعلق شاملة بشأن طريق المستقب بوجهة نظر مشتركة و تزويدللالشخصيات البارزة 

 )1(بالمسائل الخطيرة 

نحن نؤيد المبدأ المستجد في وجود مسؤولية : " أين أشار هذا التقرير إلى مسؤولية الحماية بقوله 
و يذكر  "تأذن بالتدخل العسكري كمالذ أخيردولية جماعية عن الحماية يمارسها مجلس األمن 

  :تقرير الفريق الرفيع المستوى بشكل ملحوظ  انه 
مسؤولية  أية دولة بل هيمن جانب  ثمة اعتراف متزايد بأن المسألة ليست في حق التدخل" 

ة يمكن تفاديها التي تقع على عاتق كل دولة عندما يتصل األمر بمعاناة السكان من كارث الحماية
و الترويع  لقسريا، و االغتصاب الجماعي، و التطهير العرقي عن طريق الترحيل كالقتل الجماعي

 .)2("لتجويع المتعمد و التعرض لألمراضو ا
أبرز التقرير أن  ، ولية عن الحمايةأيدت لجنة  الفريق الرفيع المستوى القاعدة الناشئة من المسؤو 

عندما تقصر الدولة  قبل كل شيء، من قبل السلطات الوطنية، و قام، أوال وـــــتمثل هذه المسؤولية 
من خالل استعمالها للضغوط  الدولي يتحمل مسؤولية العملفي حماية مواطنيها، فإن المجتمع 

و إرسالها للعمليات اإلنسانية مع استخدام  القوة الضرورية، إذا لزم األمر، فقط كمالذ  الدبلوماسية،
  .)3(أخير 

تكون الدولة  أنالتاريخ يعلمنا جميعا بجالء انه ال يمكن افتراض في أي وقت مضى ف        
غير  و جيرانهالتجنب إلحاق األذى  على استعداد لتحمل مسؤولياتها لحماية شعبها و دائما قادرة أو
أن تؤخذ في جزء من تلك  توجب على الدول مبادئ األمن الجماعي كما ان  هذه الظروف
  )4(المسؤوليات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

، وا����ونا�دورة ا������  ، عالمنا أكثر أمنا ، مسؤوليتنا المشتركةبالتهديدات و التحديات و التغير ـــ تقرير فريق رفيع المستوى المعني) 1( 

  ���ح �� ا��و��    A/59/565   : ر�م   و����ـــ  2004د����ر  02
 :http://www.un.org/arabic/secureworld/report.htm 

  163ايف ماسينغهام ، نفس المرجع السابق ، ص ـــ ) 2(

  16ص" األمم المتحدة و الموقف من عمليات التدخل اإلنساني ــ دراسة سياسية قانونية: "مقال بعنوان  ،عثمان حمزة عادل= : أنظر كذلك 

http://arareaders.com/downloads/7655.pdf  متاح على الرابط :  

)3( - Maria Rita Mazzanti , op,cit , p 93  
(4)- Ibid , p93  
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كان سيأذن باستعمال القوة العسكرية أو سيقر فيما إذا  عند النظرلس األمن، لمجينبغي  لكن
على األقل أي كانت االعتبارات األخرى التي " مواضيع المشروعية "استعمالها أن يعالج دائما

  :)1(يأخذها في حسبانه 
 بالوضوح و التهديد بإلحاق ضرر بأمن الدول أو البشر من النوع ويعتبر  هل :ـــــ خطورة التهديد أ

في حالة  و الكافيتين لتبرير استعمال القوة العسكرية، على أساس من اليقين الكامل؟الخطورة 
غيرها من عمليات القتل الواسعة  الداخلية، هل ينطوي األمر على إبادة جماعية و التهديدات

عرقي أو انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساني الدولي، سواء كانت فعلية أو ُيخشى  النطاق أو تطهير
  ا قريبا حدوثه

هل من الواضح أن الغرض الرئيسي للعمل العسكري المقترح هو وقف  :مالسلي الغرضـــ  ب
  أو تفادي التهديد محل النظر، أيا كانت األغراض أو الدوافع األخرى؟

هل جرى استكشاف كل خيار غير عسكري آخر لمواجهة التهديد محل  :األخير المالذ ج ـــــ
  أسباب معقولة لالعتقاد بأن التدابير األخرى لن تكلل بالنجاح؟ توافرت النظر، و

قوتــه الحــد األدنــى  مدتــه و هــل يمثــل نطــاق العمــل العســكري المقتــرح و :المتناســبة الوســائلد ــــــ 
  الالزم لمواجهة التهديد محل النظر؟

هـل تتـوافر فرصـة معقولـة لنجـاح العمـل العسـكري فـي مواجهـة التهديـد محـل  :توازن النتائجه ــــ 
النظـر، بحيــث ال يكــون مــن المــرجح أن تترتــب علــى العمـل نتــائج أســوأ مــن نتــائج عــدم اتخــاذ أي 

  )2(إجراء؟ 
المبادئ التوجيهية المتقدمة لإلذن باستعمال القوة في قرارات لها طابع اإلعالن  ينبغي تجسيدـــــ و 

 )3(لمجلس األمن والجمعية العامة 
ينبغي ألعضاء  أشار التقرير انه العشرين زيادة فعالية األمم المتحدة في القرن الحادي و مجالفي 

األلفية الذي سيعقد في عام  مؤتمر قمة استعراضل و التحضير الجمعية العامة اغتنام الفرصة
عن  أكثر فعالية للتوصل إلى توافق جديد في اآلراء بشأن أمن جماعي أوسع نطاقا و 2005

  " جميعـسان للـاإلن وقـقـنمية وحـتـوال تحقيق األمنــل يةفي جو افسح من الحر "طريق تقرير 
ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ـ

 (1)- GARETH EVANS,  From humanitarian intervention to the Responsibility to Protect, Vol. 24, No. 3, p 713 

  78ـــ تقرير فريق رفيع المستوى المعني بالتهديدات و التحديات و التغير، التقرير السابق ، ص ) 2(
 116من نفس التقرير السابق ، ص  207ـــــــ  الفقرة ) 3(

الى ذكر المعايير لضبط مشروعية استخدام القوة رغم انه جاء بها في  التغير فريق رفيع المستوى بالتهديدات و التحديات و لقد عاد في تقرير= 
دخل العسكري رير التتب صعوبة بحساسية و هذه النظرية حرصو هو ما يبرهن  بشكل أوسع، اللجنة الدولية المستقلة للتدخل و سيادة الدول

  من هذه المذكرة  107و  106، التي سيتم شرحها في الدراسة الالحقة في ص إنسانية ألغراض
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  : جميعلسان لـاإلن وقـوحق األمن و نميةـتـتحقيق الــرية لـحـح من الــســـو أفـــــج في تقريرــ  ثانيا
 األلفية إعالن تنفيذ عن تقديم تقرير طلب للجمعية العامة 60ـال للدورة في إطار التحضير    

 انطلق، اإلنسان للجميع واألمن وحقوقصوب تحقيق التنمية  :جو أفسح من الحرية فيبعنوان 
العمود الفقري  هي اإلنسان حقوق و األمنو  التنمية مسائل أين اعتبرت 2005مارس  21في
  . )1(النظام الدولي بنية لتعزيزتوصيات  الذي يتضمن تقريرلل

بالرغم من أن األمم المتحدة هي  "كوفي عنان" في هذا اإلطار ينبغي التنويه إلى ما جاء به 
   )2(" منظمة تظم الدول السيدة لكنها أنشئت لتخدم حاجات و أمال الشعوب في كل مكان 

في الفقرة السابعة من  ذلك من خالل التحديات التي يطرحها عالم أخذ في التغيير، أين جاء
أشعر اآلن، بعد مرور خمس سنوات على صدور إعالن األلفية، أن أي تقرير يتناول  و "رالتقري

تقتضي التي هي أن الظروف الجديدة  تنفيذ اإلعالن نقطة بنقطة سوف يغفل النقطة األهم، أال و
  )3( "يله إلى عمل جماعيتحو  األولويات الرئيسية، و منا إحياء توافق اآلراء بشأن التحديات و

في عالم يواجه التهديدات "جاء في تقريره  أينمشيدا من جهة أخرى عن ضرورة العمل الجماعي 

 والتحديات المتشابكة، سيكون من المصلحة الذاتية لكل بلد أن تتم معالجة هذه التهديدات و

جوا إال  األفسحمن هنا، فإنه ال سبيل إلى النهوض بقضية الحرية  و. التحديات بصورة فعالة

سيكون هذا التعاون ممكنا إذا راعت  و. المتواصل بين الدول العميق و بالتعاون العالمي الواسع و

من شأن  و. لكن أيضا احتياجات اآلخرين سياسات جميع البلدان ليس فقط احتياجات مواطنيها، و

   )4("بمصالح الجميع فحسب، لكنه يعترف أيضا بإنسانيتنا المشتركةهذا التعاون أال ينهض 

 وسيادة بالتدخل المعنية الدولية اللجنة أعضاء أيد "الحرية في العيش بكرامة " و في القسم المعنون 
 و بالتهديدات المعني المستوى الرفيع الفريق في عشر الستة األخيرة األعضاء اآلونة في و الدول،

” مبدأ مستجدا يتمثل في وجود مسؤولية جماعية عن الحماية“اعتبروه  ما التغيير، و التحديات
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ   ـــــــــــــــــ

  

 )1(  – Maria Rita Mazzanti , op,cit ,95 

  90ص  ،المرجع السابقليلى نقوال الرحباني ،  ـــ )2(

، من  تقرير في جو أفسح من الحرية ، صوب تحقيق التنمية األمن و حقوق اإلنسان للجميع، لالمين العام لألمم 07أنظر الفقرة  ــــ) 3(

   4، ص 2005المتحدة 

   http://www.un.org/arabic/largerfreedom/part1.html:   ــــــ متوفر في الرابط التالي  

المتحدة  لألمممن الحرية، صوب تحقيق التنمية األمن و حقوق اإلنسان للجميع، لالمين العام  أفسحمن تقرير في جو  18ــــ الفقرة ) 4(

  07، المرجع السابق   2005
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جيدا ما تنطوي عليه هذه المسألة من أني أدرك  رغم " Al59l565الوثيقة  من )203انظر الفقرة (
 أعتقد أن علينا أن نعتنق مبدأ المسؤولية عن الحماية و و. حساسيات، فإني أؤيد بقوة هذا النهج

فليس من الصواب، عندما يواجه المجتمع الدولي إبادة جماعية . نتصرف بناء عليه عند الضرورة
تتركها تتطور حتى  لمتحدة موقف المتفرج وأو انتهاكات جماعية لحقوق اإلنسان، أن تقف األمم ا

  .)1(" النهاية، مع ما يترتب عليها من عواقب مفجعة بالنسبة آلالف األبرياء 
  2005مسؤولية الحماية في مؤتمر القمة العالمي  ـــثالثا 

للجمعية العامة لألمم  العالمية في مؤتمر القمة مسؤولية الحماية رسميا العالم تبنى زعماء   
، أين وافقت الدول األعضاء في األمم المتحدة على تفاصيل مسؤولية 2005المتحدة سبتمبر عام 

 ) 2(الحماية 

، من خالل 2005نتائج مؤتمر القمة العالمي في سبتمبر  المالحظين فيفي نظر العديد من  
قاعدة "  "مسؤولية الحماية"اعتبار من اجل إنارة و تكريس هذا االبتكار فينبغي الواسع  النقاش
مبدأ السيادة "التقرير هذا كما اقر )3(من قواعد المسؤولية الدولية الجماعية للحماية  جديدة

) 4(، فجاء فيه التأكيد على احترام حقوق اإلنسان كمبدأ أساسي في العالقات الدولية "كمسؤولية

لبلورة  مما يجعل نقطة تحول حقيقية، الوضوح قدر أكبر من الخصوصية و  R2Pأعطى ل بذلك
  .) 5(لها 

ومات في مؤتمر الحك أكد رؤساء الدول و )6( "عنان كوفي "ـل  برنامج اإلصالح محورانطالقا من  
التطهير   جرائم الحرب و المسؤولية عن حماية السكان من اإلبادة الجماعية و" القمة باإلجماع أن

كما اتفقوا " ى، تقع على عاتق كل دولة على حدالتحريض عليهائم ضد اإلنسانية و العرقي و الجرا
بناء قدراتها  على أن المجتمع الدولي ينبغي أن يساعد الدول على االضطالع بتلك المسؤولية و

ما عن  ، بيد أنهم أكدوا أن المجتمع الدولي مستعد في حال العجز البين لدولةعلى توفير الحماية
التخاذ إجراء جماعي  االنتهاكات األربعة المحددة ئم وحماية سكانها من الجرا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1( - GARETH EVANS, From humanitarian intervention to the Responsibility to Protect, Vol. 24, No. 3,P 714 

  ..."من الحرية  أفسحفي جو "  من التقرير السابق  135و 134 راجع الفقرةــ  أكثر التفاصيل

  قانون مسؤولية الحماية في إطار األمم المتحدة ، المرجع السابق محمد الحرماوي،ــــ )2(
3- LUIGI (C) et LAURENCE, (B), De La " Responsabilité de protéger ", ou d'une nouvelle parure pour une 
notion déjà bien établie, RGDIP, op.cit , p 12 

  92ــ ليلى نقوال الرحباني ، المرجع السابق ، ص ـــ)4(
5- voir - Maria Rita Mazzanti , op.cit,p100 
 6 – Alex j.Bellamy , Responsibility to protect, op , cit , p 66 
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و قد )1(وفقا لميثاق األمم المتحدة  عن طريق مجلس األمن والوقت المناسب و بطريقة حاسمة  في
  )2(تعهدا بخصوص مبدأ مسؤولية الحماية  2005وقع القادة المجتمعون في القمة العالمية 

، موافقتها ين أبدت الدول حول هذه المسؤوليةأ: يتضح من التقرير 138الفقرة نص بالتمعن في 
بتشجيع  يتوجه، فإنه تضاها أما دور المجتمع الدوليستعمل بمقو أنها "على تحمل تلك المسؤولية"

ألمم ادعم و .، و مساعدتها على االضطالع بهذه المسؤولية ذلك حسب االقتضاءالدول لها
  المتحدة لها في إنشاء قدرة على اإلنذار المبكر

مسؤولية الحماية، التي تقع على عاتق " من نفس القرار، فإنها تتناول مفهوم 139الفقرة أما 
الدبلوماسية  استخدام الوسائل أيضا مسؤوليةلديها  التي ، األمم المتحدة من خالل ،الدولي المجتمع

الثامن من الميثاق،  وفقا للفصلين السادس و، المالئمة السلميةغيرها من التدابير  اإلنسانية و و
التطهير العرقي و الجرائم  جرائم الحرب و للمساعدة في حماية السكان من اإلبادة الجماعية و

في الوقت  في هذا السياق نعرب عن استعدادنا التخاذ إجراء جماعي، و المرتكبة ضد اإلنسانية و
 وفقا للميثاق، بما في ذلك الفصل السابع المناسب، و بطريقة حاسمة، عن طريق مجلس األمن و

بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية ذات الصلة، حسب  على أساس كل حالة على حدى و ،منه
  . )3(االقتضاء

 لمؤتمر الختامية من الوثيقة 139 و 138 الفقرتين بحسب الحماية عن المسؤولية من الغرض إن
 الجماعية، جرائم اإلبادة :يه جرائم أربعة من أخطر الشعوب حماية هو 2005 لعام العالمي القمة

  )4( اإلنسانية ضد المرتكبة العرقي، الجرائم الحرب، التطهير
  :جريمة اإلبادة الجماعية   ـــــ  أ
من هذه الجريمة التي تستهدف حياة مجموعات كثيرا في تاريخها الطويل  لقد عانت البشرية 

ديسمبر  10في 96قرارها رقم في  لألمم المتحدة  هذا ما جعل الجمعية العامة،)5(بأكملها من الناس
أيضا  وعقاب هذه الجريمة  ، تدعو الدول األعضاء إلى سن ما يلزم من قوانين لمنع و1946

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  69، ص 2013جويلية  ، 01ـــــ الجزء 24 ـــــــ الهاشمي حمادو ، سيادة مسؤولة ، حوليات جامعة الجزائر، العدد ) 1(

  92ليلى نقوال الرحباني ، المرجع السابق ، ص ) 2(
(3)–  see : Alex j . Bellamy, Responsibility to protect, op , cit , p 66 

  : كذلك راجع في هذا الخصوص

لألمم  العامة،من الدورة الستون للجمعية  ،2005 سبتمبر 16 العالمي القمة مؤتمر نتائج قرار الجمعية العامة، من 139و 138الفقرتين 

    A/RES/60/ 1 :رقم المتحدة، الوثيقة

  22ص مرجع سبق ذكره، ــــ حمادو الهاشمي ، نحو سيدة مسؤولة ، ) 4(

، المركز القومي لإلصدارات  ـــ يوسف حسن يوسف، المحاكمات الدولية المعاصرة لمجرمي الحرب و التطهير العرقي و جرائم االبادة) 5(

  25، ص 2011القانونية ، الطبعة األولى ، 
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 و العقاب عليها نوع من التعاون الدولي لتسهيل صياغة النصوص المجرمة لهذه الجريمة وتحقيق 
، الذي أنجز من طرف المجلس "منع جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها"في مشروع  الذي تأتى

التي دخلت  و. 1948ديسمبر  9حيث تمت الموافقة عليه باإلجماع في االجتماعي  االقتصادي و
    . )1( 1951يناير  2حيز النفاذ في 

الجماعية اإلبادة جريمة معاهدة منع "، تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة 260رقم القرار بموجب
لمعاقبة األشخاص دعت في القرار لدراسة إنشاء جهاز تشريعي دولي  وعليها، معاقبة ال و

   .هذه الجرائم المتهمين بمثل
 يوغوسالفيا السابقة ول محاكم الجنائية الدوليةالنظام األساسي لل في أيضا جريمةال يتم تضمينكما 

  )2( الدولية الجنائية األساسي للمحكمة النظام روما ورواندا 

تعني " 1948عليهامعاقبة ال والجماعية  اإلبادةمنع جريمة  تفاقيةمن ا المــادة الثانيةجاء في نص 
زئي لجماعة بة على قصد التدمير الكلي أو الجاإلبادة الجماعية أيًا من األفعال التالية، المرتك

 :أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه أثنيةقومية أو 
إخضاع  إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، قتل أعضاء من الجماعة     

فرض تدابير تستهدف  ،عمدًا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئياً  الجماعة
  )3( "ى عنوة إلى جماعة أخر  من الجماعةقل أطفال ، نالحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة

تجاه  التزامهو  اإلبادة الجماعيةحظر علية  و الواردة في االتفاقية للمبادئ قيمة عرفية أنشأ قد و
 1951مايو  28الصادر في  ستشارياالالعدل الدولية الرأي محكمة  أكدته األمر الذي )4( الكافة

 من 15 الصفحة بخصوص التحفظ على اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والعقاب عليها،
 ة من صريح أحكام االتفاقية نا )التحفظات لمسألة ذكر أي االتفاقية تتضمن ال( االنكليزي النص

اإلبادة  حظر قاعدة تشكل، كما في مواجهة الكافة ةااللتزامات الدولية قائم الدولي و القانون قبل
  . )5(الدول ملزمة لجميع ابالتالي فإنه و القواعد اآلمرة،من  الجماعية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1548: العدد-المتمدن الحوار" من العقاب اإلفالتدراسة حول اآلليات الدولية والمحلية لمحاربة " مقال بعنوان ، أرام عبد الجليل ـــ ) 1( 

  :، متاح في شبكة االنترنت  اإلنسانحقوق   :المحور،  06:32 - 12/  5/  2006

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=64584 

)2( – MARIA  Rita Mazzanti ,  op.cit, p 138  

  1، ص 1948ديسمبر 9ــــ المادة الثانية من اتفاقية منع اإلبادة الجماعية و المعاقبة عليها ) 3(

)4(  – BAID ABDALWAHAB , Droit international humanitaire , op,cit , p 108  

  1951مايو  28الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في  راجع ــــ  )5( 
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 و مبادئها تعد من المبادئ المعترف بها من قبل األمم المتحضرة االتفاقية و بالتالي، فإن هذه
 التي تميز السمة الرئيسيةو ، تعتبر ملزمة لكل الدول سواء كانوا طرفا أو غير طرف في االتفاقية

قصد  يمتلك الجاني إلثبات أنا شرط هو ضد اإلنسانية جرائم جرائم حرب و من اإلبادة الجماعية
   )1( دينية وأجماعات العرقية لل الجزئي الكلي أوالتدمير 

 العامة لألمم الجمعية اعتمدتها اإلنسان لحقوق معاهدة أول الجماعية اإلبادة اتفاقية انتك لقد
 ياألخطار الت من الدينية و العرقية و القومية األقليات حماية على االهتمام زكتر  هي و  .المتحدة

 ةكالحر  المتحدة و األمم من كل أولويات صميم في الصورة بهذه تندرج و، ذاته وجودها تهدد
 ذلك فضال عن و ،األجانب راهيةو ك العنصرية على القضاء إلى الهادفة اإلنسان لحقوق العصرية

  .)2( اإلنسان حقوق تعزيز و حماية في الجنائية لةئوالمسا القضاء دور على تشدد فهي
كانت واضحة في القرار االمتناع عن انتهاكها، فقد  حقوق اإلنسان و الحترام بالوفاء لاللتزاموفقا  

الدول األطراف  تعهد حيث تم قضية اإلبادة الجماعية البوسنية، األخير لمحكمة العدل الدولية في
، باإلضافة إلى تعهدات محددة هالتكون تحت االلتزام بعدم ارتكاب في اتفاقية اإلبادة الجماعية

فرض غرامات كبيرة على من تثبت ك ة فيما يتعلق بسن تشريعات إلنفاذ االتفاقية،وجدت في االتفاقي
ضمان إجراءات جنائية مناسبة  اإلبادة الجماعية، وبارتكاب أي فعل يدخل في إطار جريمة إدانته 

  .)3( أخيرا الموافقة على التسليم و

الجمعية العامة  الصادر عن (A / 63/677) الحماية عن المسؤولية تنفيذ تقريرجاء في لقد 
رؤساء الدول في  مختلف المقترحات التي تهدف إلى النهوض بجدول أعمال بتكليف من تفاصيل

 في المقام األول على تأتي اإلبادة الجماعية مسؤولية منع نأ ،2005مؤتمر القمة العالمي لعام 
 و لمنظماتجميع ا في ذلكبما  المتحدة بأسرها منظومة األمم من ثم من قبل و، الدول األعضاء

  .)4( المتخصصة الوكاالت
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  - MARIA Rita Mazzanti ,  op.cit, P 139)1(  
، 2010 الدولي السمعية البصرية للقانون المتحدة مكتبة األممعليها ـ  والمعاقبة الجماعية اإلبادة جريمة منع ، اتفاقيةشاباس .أ ويليمـــــ  )2(

         04ص 

   :مقال متاح على الموقع التالي 

legal.un.org/avl/pdf/ha/cppcg/cppcg_a.pdf 
)3(  - EMMA MCClean, The Responsibility to Protect: The role of international human rights law, Journal of 

Conflict & Security Law ,Oxford University Press, Vol. 13 No. 1, 2008, op ,cit , 145  
 

(4) - Documents ,The International Journal of Refugee Law , The Author (2009). Published by Oxford 

University Press, p 525         
-  SNDL  : journals.permissions@oxfordjournals.org 



 
93 

  :الجرائم ضد اإلنسانية ــــ ب

اتفاقيتي ، فقد تناولت ديباجتي ثيق الدوليةفكرة جريمة ضد اإلنسانية ليست حديثة تماما في الموا إن
لك الوقت أصبح مصطلح منذ ذ. ين بقوانين الحرب أعرافهاالمتعلقت 1907ــــ  1899الهاي لعام

و الجرائم ضد اإلنسانية من أهم المصطلحات التي تثير نقاشا بين الفقهاء الذين اهتموا بدراسته 
  . خاصة بعد الحرب العالمية الثانية

 ، نظرا لمساسها بقيم جوهريةد من االتفاقيات الدوليةو قد سعى المجتمع الدولي إلى تقنين العدي هذا
، و اتفاقية منع 1948لجنس البشري ، من ذلك اتفاقية إبادة او ضرورية الستمرار الجنس البشري

، و اعتبارهما جرائم ضد اإلنسانية، و اتفاقية عدم خضوع الجرائم  ضد 1973الفصل العنصري 
  )1( ، و غيرها من االتفاقيات1949، إضافة إلى  اتفاقيات جنيف في عام 1968اإلنسانية  للتقادم 

محكمة الدولية فقد ظهر أول تعريف تفصيلي للجريمة ضد اإلنسانية في القانون الدولي في ميثاق ال
 8حرب العالمية الثانية فيما يعرف بمعاهدة لندن الموقعة من دول الحلفاء في العسكرية لمجرمي 

كمة الدولية العسكرية من ميثاق المح) جفقرة ( 6ف في المادة وجاء هذا التعري. 1945عام  أوت
  )2(1945 لعام غبنورمبر 

محاكمة ) السابقة(من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا  05تخول المادة  كما
األشخاص المسؤولين عن بعض الجرائم المذكورة على سبيل المثال ال الحصر التي تشمل األفعال 

ألسباب  ، ذلكالتهجير، السجن التعذيب، االغتصاب االضطهاداالغتيال اإلبادة، االستبعاد " تاليةال
    . )3( ، أو دينية الى جانب أفعال أخرى غير إنسانيةسياسية أو عرقية

 الحمايةعلى  ةحافظالماعتمادها ة، مع العرفيواعد كما كانت أحكام المحكمة تساهم في تطوير الق
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

ن المطبوعات الجامعية ديوا) على ضوء القانون الدولي الجنائي و القوانين الوطنية ( ـــ عبد القادر البقيرات ، مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية  )1(

  14، ص 2011،  01، الطبعة 

  :كذلك أنظر = 

  29يوسف حسن يوسف، نفس المرجع السابق ، ص  

 وقد. والذي وضع في لندن 1945كمة الدولية العسكرية بنورمبرج لعام من ميثاق المح) ج( 6ف في المادة جاء هذا التعريـــ  )2(

من ميثاق هذه المحكمة الجرائم التي ارتكبت على مسرح الحرب في أوروبا بواسطة من أسماهم بمجرمي الحرب  6حددت المادة 

وقد حددت هذه . الجرائم المرتكبة ضد السالم، جرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية: األساسيين في الجرائم الثالثة اآلتية

القتل، اإلبادة، االسترقاق، التهجير القسري وكل األفعال غير : " خل في إطار هذه الجريمة األخيرة باآلتيالمادة األفعال التي تد

اإلنسانية المرتكبة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين قبل أو في أثناء الحرب، وأي اضطهاد ألية مجموعة من السكان يقوم على 

ذ هذه األفعال كان متصًال بأي شكل بالجرائم التي تدخل في نطاق هذه المحاكمة، أساس سياسي أو عرقي أو ديني، طالما أن تنفي

 ".حتى ولو كان ارتكاب هذه الجرائم غير مؤثم في البلد التي تم ارتكاب هذه الجرائم في إقليمها
  15عبد القادر البقيرات ، مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية ،المرجع السابق ، ص  ـــ )3(
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هذه الجريمة في المادة  جاء تعريفبوجه مشابه و  )1(التي يوفرها القانون الحالي األساسيةاإلنسانية 
 1994 رواندامن النظام األساسي للمحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في الثالثة 

أن ميثاق محكمة رواندا و محكمة يوغوسالفيا السابقة، قد تم فيه توسيع قائمة األفعال  و يالحظ
و كل األعمال .... على أنها جرائم ضد اإلنسانية باالعتماد على مصطلحات البغاء الجبري

الالإنسانية دون أن يتم تعريفها و المأخذ على المحكمتين أنهما أنشئتا عن طريق مجلس األمن 
 ، مما يؤثر سلبا على السير العدالة الجنائية لتدخل العاملن األجهزة الفرعية التابعة لهن موتعدا

  . ، لذلك كان من الضروري إنشاء محكمة دولية دائمةالسياسي الدولي أثناء المحاكمات
ول للمحكمة الجنائية الدولية في روما و أتيح للداعتمد النظام األساسي  1998|07|17 بتاريخ

من أهم نتائج هذا المؤتمر التوقيع على اتفاقية تهدف إلى إنشاء ، عليه في اليوم التاليالتوقيع 
، و ضبط ميثاقها الذي يتعرض إلى الجرائم ضد اإلنسانية بوصفها لمحكمة الجنائية الدولية الدائمةا

   .)2(من الجرائم ذات الخطورة التي تهدد كل اإلنسانية 
أشارت المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الجرائم ضد  أين

)3(اإلنسانية
  

جاء ليعكس تطور القانون فإن تعريف الجريمة ضد اإلنسانية  على خالف جريمة اإلبادة الجماعية،
ية للمحاكم الدولي الجنائي بصدد هذه الجريمة مقارنًة بتعريف هذه الجريمة في األنظمة األساس

جرائم ضد  يرًا في قائمة األفعال التي تشكلإذ أنه قد توسع كث.الجنائية الدولية التي سبقتها
 السابقة شملت أفعاًال لم تكن مشمولة في األنظمة األساسية للمحاكم الجنائية الدوليةــف اإلنسانية،

أخرى ُمْسَتِجدة  إضافة أفعال ه من أجلالباب مفتوحًا أمام بل إنه ترك ،كاإلخفاء القسري لألشخاص
  .)4( )ك(بين من الفقرة الفرعيةمكما هو 

 حيث.فمن الالزم إثبات علم مرتكبها التام بالهجوم على الضحايا إلسناد األفعال السابق بيانها، و
في إطار  بأفعال متعددة، ًا إلى جنب مع اشتراط أن يتم ذلكجنب" العلم"يرى البعض أن لزوم توافر 

يجعل اختصاص المحكمة حيال هذه الجريمة  و ُيَشكل صعوبة في اإلثبات، عامة مدروسة،سياسة 
 .محدودا
ـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

، تطور نظام المخالفات الجسيمة و المسؤولية الجنائية الفردية لدى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،  ناتالي فاغنرــــ  )1(

  2ص  ،2013السنة  ،850المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد 

  38ــ  37ــ  36المرجع السابق،  عبد القادر البقيرات ، مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية،:ـــ أنظر  )2(

 األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام روما  07راجع المادة ـــ  )3(
(4) - ABDALWAHAB BAID, op,cit , p110 
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  ::جرائم الحربجرائم الحرب  ج ـــج ـــ
تعد جرائم الحرب من أقدم الجرائم الدولية التي حاول المجتمع الدولي تحديدها في وقت       

 وضع الدولي على المجتمع الثانية العالمية الحرب خلفتها التي األليمة التجربة فرضت مبكر، كما
  .تداعياتها الحرب و نواحي لكافة شاملة جديدة قواعد و أسس

اتفاقية في  ثم ، 1907لعام  الملحقة اتفاقية الهاي الجرائم قائمة ألول مرة في مقننة كانت فقد
لبروتوكول ا من خالل الحق في وقت هذه األحكام نطاق تم توسيعكما  1949لعام  الرابعةجنيف 

  .)1( 1977لعام اإلضافي 
التي تباشر بها العمليات الحربية على األفعال " بأنها  يعرف الفقهاء جريمة الحرب اإلطارفي هذا 

، مثل استعمال أسلحة محظورة كالغازات السامة أو الجراثيم  و مخالف لقوانين الحرب و عاداتهانح
نات التي ، و انتهاك الضماالمفتوحة ضرب المدن أوعلى أسرى الحرب و جراحها أو االعتداء 

التعرض لهذه االنتهاكات على سبيل المثال و  إنف، "من رعايا العدو يقررها القانون الدولي للمدنيين
ليس الحصر يجعل من األفعال التي لم يتم التعرض لتحديدها محل خالف ، كما يشكل ذلك لمبدأ 

   .)2(الشرعية الذي ينص على التحديد المسبق لألفعال المجرمة 
فيتبين مما سبق أن جرائم الحرب هي انتهاكات خطيرة لقاعدة من قواعد المعاهدات الدولية أو 

ا و توقع المسؤولية على تنطوي على عواقب خطيرة على الضحاي ،العرفية تترسخ فيها قيم أساسية
غير م أال بد أن ترتكب مثل هذه الجرائم على صلة مباشرة بالنزاع المسلح دولي كان  ، ومرتكبيها

هذه الصلة بين السلوك و النزاع ال تعني بالضرورة وقوع الفعل في منطقة النزاع أو  أنغير  ،دولي
ن انطباق قواعد القانون الدولي اإلنساني ال يتوقف في الواقع على إرادة ألفي سياق هجوم 

         .األطراف المنخرطة بل في الحقيقة الموضوعية لوجود نزاع مسلح 
ليشمل أكبر قائمة لجرائم حرب الذي يعكس المستجدات في  1998نظام روما األساسيهذا و جاء 

القانون العرفي التي أبرزها النظامين األساسيان و الفقه القانوني لكل من المحكمتين الجنائيتان 
 لقإثتان فيما يتع :ــــ أربعة فئات الجرائم الحرب  االدوليتين الخاصتين بكل من يوغوسالفيا و رواند

)4( منه 08في المادة ) 3( بالنزاعات الدولية المسلحة و أخريان تتعلق بالنزاعات غير الدولية
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) - MARIA  Rita Mazzanti ,  op.cit, P  140 

فريزة ، المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ـــ بن سعدي ) 2(

  11، ص 2012القانون الدولي العام ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 

بوسي ، العالقة بين القانون الدولي اإلنساني و المحاكم الجنائية الدولية، مختارات من المجلة الدولية  هورتانسيا دي تي جوتيريســــــ ) 3(

  20ــــ  18، ص 2006، سنة 861، العدد 88للصليب األحمر، المجلد 

  لجرائم الحربة دالمحد :بروماللمحكمة الجنائية الدولية  من نظام روما األساسي 08 الخصوص المادةـــ راجع في هذا ) 4(
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  :العرقيجريمة التطهير  د ــــ

 التهجير الترحيل أو من خالل عرقيا متجانسة مناطق جغرافية لخلقمحاولة  وه، العرقي التطهير
 على أحيانا لتطهير العرقيا ينطوي و .جماعات عرقية معينةشخاص الذين ينتمون إلى القسري لأل
أماكن و ، المقابر و تدمير اآلثار من خالل المستهدفةمجموعة المادية لل آثار إزالة جميع

 .)1(.العبادة
هو استئصال الجماعات العرقية المرتبطة بالمقاومة أو الجماعات اإلرهابية أو الهادفة إلى  هغرض

في أحيان كثيرة يكون التطهير  تغيير األوضاع السياسية أو التي تتبع أسلوب حرب العصابات و
 حدثكما  "الجماعة العرقية المستهدفة كيانا قذرا ينبغي التخلص منه العرقي مدفوعا بعقيدة تعتبر 

 ذلك بهدف ضمان فرض السيطرة الكاملة على و "مع اليهود في القرون الوسطى في أوروبا
  .)2(المنطقة

 2005مالعالمية لعاالقمة  في اجتمعوا الذين الدول رؤساء أقر فقد لنطاق مسؤولية الحمايةفبالنسبة 
 و اإلبادة الجماعية، مواجهة في أهميته على متفقين ،”الحماية مسؤولية“ مفهوم على باإلجماع

  .ضد اإلنسانية الجرائم و العرقي، التطهير و الحرب، جرائم
 ترغم العرقي التطهير و اإلنسانية ضد الجرائم و الحرب جرائم و الجماعية اإلبادة أن في شك ال

 داخلياً  النازحين وبين " الحماية مسؤولية" مفهوم بين العالقة أن إال النزوح، على حتماً  بها المتأثرين
 . السببية العوامل هذه من أبعد هو ما إلى تمتد

 مفهوم إرساء قبل لها االستجابة وهذه الجرائم  من الحماية بتوفير االلتزام تم فقد بالطبع و
  . )3( قرن نصف من بأكثر ”الحماية مسؤولية“
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-Written  by : George J. Andreopoulos, Ethnic cleansing war crime, ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 

,2015         
، (Etničko čišćenje) ثمة دالئل تشير إلى أن قوميين من الصرب وآخرين من الكروات تحدثوا بمصطلحات التطهير اإلثنيو = 

جموعات سكانية طرد وٕابادة مبأعضاء الحزب الفاشي الكرواتي، أوستاشي ، نعتوا . 1912قبل وقت طويل، في حرب البلقان في سنة 
كذلك، اعتبرت المجموعات السكانية . صربية من أرجاء الدولة التابعة الكرواتية، خالل الحرب العالمية الثانية، بالتطهير اإلثني

، ما فعلوه بهم، في سنوات )التي كانت حينها جزًءا من الفدرالية اليوغسالفية(الصربية التي طردت من منطقة كوسوفو في صربيا 
لوصف ) "تطهير إثني"ن من القرن العشرين، تطهيًرا إثنًيا و في نهايات سنوات الثمانين استخدم الحكم السوفييتي المصطلح الثماني

  ethnic–محاوالت أذربيجان طرد مجموعات سكانية أرمنية من منطقة ناغورنو كرباخ و كانت ترجمة المصطلح إلى اللغة االنجليزية 
cleansing-  ،ت العنيف ليوغسالفيا1992في صيف سنة  قد ظهرت فعلًياعلى خلفية التفت ، . 

  :                                                                                                         مقال متاح على الموقع التالي  ، جماعي- عنف ـــ) 2(

mafteakh.tau.ac.il/ar/ جماعي- عنف  

:متاح على شبكة االنترنت 13، ص 2008إرين موني ، المبادئ التوجيهية و مسؤولية الحماية ، نشرة الهجرة القسرية ، ديسمبر ــــ ) 3(  
http://www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples10 
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معها  تم  التعامل " مسؤولية الحماية" أنقد الحظ  " Carsten Stahn"  نود التأكيد أن      

لتطوير  في محاولة " ICISS"بداية من بشكل مختلف من خالل الوثائق األربعة المرتبطة بنشأتها

  .السياسة للتدخالت اإلنسانية مفهوم المسؤولية الحماية لحل المعضالت القانونية و

، يرتبط مستوىالرفيعة العلى الجانب اآلخر كان النقاش حول مسؤولية الحماية في تقرير لجنة ف

لفكرة المسؤولية المشتركة  العامة مباشرة باإلصالح المؤسسي لألمم المتحدة من خالل الجمعية

  .المستندة إلى  مجلس األمنالمباشرة 

كان واعيا على حساسية هذه المسألة، لهذا السبب في " كوفي عنان " أن "Stahn"في رأي حيث 
وضع في قسم التعامل مع  تم إزالته من القسم في استخدام القوة و  "مسؤولية الحماية "تقريره عن

من فكرة التطبيق التلقائي  R2P أجل فصل كان هذا الفعل عن قصد من حرية العيش  بكرامة، و
  .مواقف المختلفة معا لل وضع حل وسطا 2005لختامية عام الوثيقة او أخيرا حاولت  للقوة

مع ذلك جاءت الفقرتين   لحماية لمفهوم أخالقي بحت واتجنبت الحد من فكرة المسؤولية لكن الدول 
هو ما  و ،قانوني سياسي و هتمثل خليط غريب بدال من اعتبار  من الوثيقة الختامية 139و  138

  .)1(مفهوم الاالرتباك حول معنى  يعكس استمرار االنقسام و
انقسمت الدول إلى ثالث  حيث ،التحضيرية للقمة لعالميةجتماعات اال خالفات خالل سجلتاين 

 )2( عليه كليامعترضا  و موافق على طرحه للنقاش، مفهوم والرات تراوحت بين مؤيد لتبني تيا
  :يلي  تباينت اآلراء حول ما، الدولتصريحات التي أدلى بها اإلجمالية لل القراءة و من

تتعارض مع التسميات التي  خارجهي أن المشكلة الوحيدة  تماما تدرك كانت إن جميع الدول
هي  و جديد بعيد عن المفاهيم التقليدية عقيدة كشيءهذه ال لتبرير  ICISSالجهود التي تبذلها

  ."التدخل اإلنساني"
تنفيذ عقيدة تؤيد التدخل اإلنساني و  ضد المعارضين الدول صراحة من كبيرعدد  كان فقد

قاعدة  لحمايةا أن يكون  لمسؤولية الدول بعض عدد معين من كما نفى. حمايةال المسؤولية عن
  .المحتملة أو الفعلية، سواء أي معنى في وجودها إنكار بالتالي و، "الظهور"من 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  : راجع في هذا الخصوص 
  )1( See = CARSTON Stahn, Responsibility to Protect ;Political rhetoric or emergence legal norm? the 

Americana journal of international law , vol 101 , no  01 , (jan, 2007) p99 – 108    
  91ــ ليلى نقوال الرحباني ، المرجع السابق ، ص )2(
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تكون  يجب أن اإلنسانية اعتقادا راسخا بأن لحمايةا مسؤولية عقيدة دعم يعتقد من جهة أخرى كان
التدخالت اإلنسانية و لكن ضد  لقبول يظهر على ما يبدو بالتالي ، والمتحدة بتدخل األمم مدعومة
  )1(واردة في الميثاق ال اتاالستثناء عم، من جانب واحدقع التي ت تالتدخال

   األمن من مسؤولية الحماية موقف مجلس :الفرع الثالث
 1674، فقد جاء واضحا من خالل قراره رقم "مسؤولية الحماية" بالنسبة لموقف المجلس من مفهوم

من  139و  138، حيث أكد فيه صراحة ما جاء في الفقرتين 2006أفريل  28الصادر بتاريخ 
يؤكد " جاء في الفقرة الرابعة من هذا القراركما ، 2005الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 

بشأن  2005من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام  139و 138من جديد أحكام الفقرتين 
التطهير العرقي و الجرائم  ة و جرائم الحرب والمسؤولية عن حماية السكان من اإلبادة الجماعي

  )2( ".المرتكبة ضد اإلنسانية
الحماية في أعلن االتحاد الروسي انه من السابق ألوانه اعتماد مبدأ مسؤولية المناسبة،  هذه في

تؤكد على التزام مجلس  إضافية  إضافة فقرةو أبدى اعتراضا شديدا أدى إلى  وثائق مجلس األمن
   لدولو المساواة في السيادة و السالمة اإلقليمية لجميع ااألمن باحترام االستقالل السياسي 

شدة لجميع أعمال يؤكد من جديد إدانته بكل "كما جاء في فقرة أخرى من نفس القرار، أن المجلس 
يطالب جميع "و  ...المسلحاالعتداءات التي ترتكب ضد المدنيين في حاالت الصراع  العنف و

  )3("...األطراف المعنية باالمتثال التام لاللتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي
 :نالحظ ما يلي يمكننا أن، (4))2006( 1674بالتمعن الجيد لقرار مجلس األمن رقم 

من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة لعام  139و  138رغم تأكيده على ما جاء في الفقرتين أ ـــ 
" ، فان ما يثير التساؤل، هو استعمال المجلس لعبارة "مسؤولية الحماية " بمفهوم المتعلقة ، 2005
مفهوم تجاه ، مما يضفي غموضا على موقف هذا الجهاز ا"يدعم " أو " يؤيد " بدل عبارة " يؤكد 

  .مسؤولية الحماية 
ــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

1-CARLO Focarelli , The Responsibility to Protect doctrine and humanitarian intervention: Too many 
ambiguities for a working doctrine, Journal of Conflict and Security, OXFORD UNIVERSITE PRESS,2008  ,  p 
201 , 202,203 
2- see- William W. Burke-White, Adoption of the Responsibility to Protect, Public law and legal theory 
research, Paper Series No. 11-40, University of Pennsylvania 
 This paper can be downloaded without charge from the Social Science Research Network 

Electronic Paper collection: http://ssrn.com/abstract=1960086  
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  S/RES/1674(2006)الوثيقة رقم 2006أفريل 28ب 5430الصادر الجلسة رقم 1674ـــ أنظر قرار مجلس األمن رقم ) 4(
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ماية، يزداد أكثر، بالنظر إلى ما أن غموض موقف مجلس األمن اتجاه مفهوم مسؤولية الحب ــــ  
و إذ يعيد أيضا تأكيد التزامه بمقاصد ميثاق : " بقوله) 2006( 1674جاء في ديباجة القرار رقم 

- 1( 2من الميثاق و بمبادئ الميثاق الواردة في المادة ) 4-1( 1األمم المتحدة المبينة في المادة 
تقالل السياسي و المساواة في السيادة و السالمة من الميثاق، بما في ذلك التزامه بمبادئ االس) 7

عن هذا الموقف  لئفهذه الفقرة، تجعلنا نتسا." لدولاإلقليمية لجميع الدول و احترام سيادة جميع ا
بين  و كما جاءت في تقرير اللجنة الدولية للتدخل و السيادة،" مسؤولية الحماية "كيف يوفق بين 

  ؟ األمم المتحدة مبدأ السيادة كما نص عليه ميثاق

هي حول القيمة القانونية لقرار مجلس األمن هذا، و مدى قدرته على  :المالحظة األخيرةج ـــ 
إضفاء الشرعية على معيار جديد ضمن القانون الدولي، حيث أن السؤال يبقى مطروحا حول 

لك أن مهام ذة، العالقات الدولي أحقية مجلس األمن في إدخال معايير جديدة في القانون الدولي و
يعمل وفق أحكام الميثاق، أي ضمن المبادئ  المجلس تتمثل في حفظ السلم و األمن الدوليين، و

  . الموجودة في هذه الوثيقة، و ال يمكن له أن يتحول إلى هيئة تشريعية
تبين الممارسة الميدانية لمجلس األمن، حسب أحد المحللين، أن أنشطة مجلس  من جانب أخر

  :مجال المحافظة على السلم و األمن الدوليين، عرفت توسعا، يمكن تقسيمه إلى قسميناألمن في 
  :التوسع على مستوى المجاالتـــ 1

 االثنية و يتدخل فيها، مثل المنازعات العرقية و حيث أصبح المجلس يتناول مجاالت جديدة و 
التحوالت  حقوق اإلنسان و كذلك مجاالت التدهور البيئي و الصراعات الدامية على السلطة و

هذه المجاالت كلها، فسحت المجال أمام مجلس  الديمقراطية و اإلرهاب و الجريمة المنظمة، و
بعدما كان يقتصر فيما مضى على قضايا " األمن و السلم الدوليين "األمن الدولي ليوسع مفهوم 

مدعاة لتدخل المجلس و مرتبطة بأمور تقليدية كالتهديد العسكري، ليضع معطيات جديدة تكون 
  .)1(إعمال سلطاته ومهامه

  :التوسع على مستوى اآللياتــ  2

 و توسيع عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم تفعيل و ،في إحياء نظام األمن الجماعي "يتمثل ذلك
، حيث تم القيام بإجراءات جذرية 1990قد بدأ هذا التوجه، منذ نشوب أزمة الخليج الثانية في أوت 

قد  و ، لحمله على االنسحاب من الكويت،عسكرية و غير عسكرية ضد العراق
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

متوفر على الرابط الجزائر،  –منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطينة في العمل الدولي، " مسؤولية الحماية"مفهــــوم   :مقال بعنوان راجع  ــــ ) 1(

  :التالي

http://mentouri.ibda3.org/t17748-topic 
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شكلت هذه المناسبة نقطة تحول في سلوك الدول الدائمة العضوية بالمجلس بإصدار مجموعة من 
 ...ضمن هذا اإلطارالقرارات التي تدخل 

)1(.  

ثم توالى و كينيا حول األوضاع في السودان  2006أوت  31في  الصادر1706القرار  نذكر منها
  لسنة  1970و القرار  1973مبدأ مسؤولية الحماية في العديد من قرارات مجلس األمن إقرار 

  ت الليبية عن حماية الشعب الليبيعلى مسؤولية السلطا أين أكدا 2011
و كذلك قرار  ،2012لسنة  العاجبساحل الخاص  1975 األمنقرار مجلس  باإلضافة الى

هذا  ، اين سيخصص جزء في الدراسة الالحقة من بشأن األزمة في مالي 2012سنة  2085
  .البحث ألهم النماذج العملية 

 

 انــــــــــــــيـــــب الثـــلـــطــــمــــال

 ةــــــايــــحمــــــية الـــــؤولــــســـــبــــــــــادئ مـــــــــــــــــم

تسعى مسؤولية الحماية إلى وضع حد لالنتهاكات الجسيمة و الممنهجة لحقوق              

و لقد توصل نهج مفاهيمي دولي إلى أن الحماية ليست مسألة عسكرية في المقام األول  اإلنسان،

 كل على ينبغي الدول سيادات صميم في و ،سيادة الدولة وسيادة الفردع بين و ال في جوهرها صرا

 أية تّخلت ما إذا لكن منها، كلفي  المراعاة القوانين حسب انهلسكا الالزمة الحماية توفير دولة

 غير أو إخفاق أو قمع أو عصيان أو داخلية حروب نتيجة مواطنيها حماية في اتهواجبا عن دولة

 بحماية الدولي القيام تمعلمجا على يجب فهنا ،تجنبه أو األذى وقف على قادرة غير أو راغبة

فحددت  )2("مسؤولية الحماية"و ابتكر هذا النهج عبارة  اللجنة ابه خلصت توصية تحت المواطنين

، مسؤولية الرد )الفرع األول(تتمثل في مسؤولية الوقاية يجب علينا إبرازها مبادئ لهذه المسؤولية 

 .) الفرع الثالث(و مسؤولية إعادة البناء  )الثانيالفرع (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، نفس المرجع السابق في العمل الدولي" مسؤولية الحماية"مفهــــوم   :أنظر ــــ) 1(

قرارات هامة تعترف بالدور الحيوي لكل األمم عدة  وهنا تجدر اإلشارة إلى أن كل من الجمعية العامة و مجلس األمن اعتمدا = 
المتحدة في منع وقوع الصراعات والعمل على تجنبها  حيث أكد المجلس أهمية إتباع استراتيجيات وقائية فعالة و طويلة األجل لمنع 

  لخاصةوقوع النزاعات الداخلية ا
  :، على الموقع التالي 2014|10|12ــــ مؤمن رميح ، مسؤولية الحماية في القانون الدولي ، الحوار المتمدن ،مقال تم نشره بتاريخ  )2(

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=436794&r=0 
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 )عــــــنـــــمـــــال( ة ــــــــايـــــوقـلــــــة اـــــــيـــــؤولـــــســـــم: رع األول ـــــفــــــال

 مسؤولية على تنطوي الحماية مسؤولية اللجنة بأن طرف جازًما من عتقاداإ هناككان          
 إطار مسؤولية الحماية بشكل واسع تم إدراج الوقاية فيلذا  .)1( الوقاية مسؤولية هي مصاحبة لها

في ت الوقاية مكانة بارزة و تأييدا احتل أين“ ”iciss  في تقرير اللجنة المعنية بالتدخل و السيادة
المسلح ضمن  وضع التدخللخاص بمسؤولية الحماية، من خالل ا 2005تقرير مؤتمر القمة 

حقوق  القة بين السيادة وسلسلة متواصلة من اإلجراءات أين كان المنع جزءا أساسيا من الع
 أنه من المستحيل وذلك باعتبار المنع هو البعد الوحيد األكثر أهمية لمسؤولية الحماية  )1(اإلنسان 

حقوق األمن و حماية لمحدودة و أداة  ، خطيرة و مكلفةالتدخالت العسكرية  " وافق على أنن أن ال
  . )2( استراتيجيات وقائية و عن طريق اتخاذ تدابيريكون المفضل  عملاإلنسان بينما ال

غيره من األزمات التي  رية و المباشرة للصراع الداخلي وفي معالجة األسباب الجذالوقاية مثل تت
على أن مسؤولية  اللجنةلقد أكدت  و ،تعرض الشعوب للخطر و بسببهاهي من صنع اإلنسان 

تعتبر  كما ،)3(نا وطنيا أو محليا فقط بل واجب يقع على المجتمع الدولي بكاملهشأالوقاية لم تعد 
و فهم اإلجراءات  المرتبطة به المخاطر أن المنع الفعلي للنزاع يتطلب معرفة بهشاشة الوضع و

يوجد اتفاق عالمي على تحديد  غير انه ال ،)4(السياسية المتاحة القادرة على إحداث التغيير
 حددلذا  ،بين األسباب المباشرة للنزاعات المسلحة األسباب الجذرية للنزاعات أو التفرقة بينها و

ة المباشر  سيادة الدول أربع تدابير لمنع األسباب الجذرية و اللجنة المعينة بالتدخل و تقرير
كل هذه اإلجراءات  ،العسكرية و االقتصادية ،الدبلوماسية ،السياسية هذه  التدابير منها  )5(للصراع

القسرية المباشرة ضد دولة ما حتى و  كة تهدف إلى اللجوء إلى التدابيرمشتر تتصف بميزة أساسية 
  .في التعاونأن كانت غير راغبة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  38، المرجع السابق ، ص  تقرير اللجنة الدولية  المعنية بالتدخل و سيادة الدول: ـــ أنظر  )1(

)2( - Alex j .Bellamy , Responsibility to Protect , op,cit, p 98 

 161، المرجع السابق ، ص هامقإيف ماسين: كذلك  راجع هذه الفكرة = 

  38، نفس المرجع السابق ، ص تقرير اللجنة الدولية  المعنية بالتدخل و سيادة الدول: ـــ أنظر  )3(

  : كذلك راجع في هذا الخصوص 

=Emma Mc Clean, The Responsibility to Protect: The role of international human rights Law ,op.cit p 139 

    21ــ خالد حساني ، مبدأ السيادة بين التدخل اإلنساني و مسؤولية الحماية ، المرجع السابق ، ص) 4(

  :الجذرية للنزاع  األسبابالى منع  كذالك راجع الجهود الرامية= 

  44ـــ  43، نفس المرجع السابق، ص  تقرير اللجنة الدولية  المعنية بالتدخل و سيادة الدولـــــ 

    21ص، المرجع السابق ، حساني ، مبدأ السيادة بين التدخل اإلنساني و مسؤولية الحماية ــ خالد) 5(
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تتضمن التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول في إقامة : ةـــــيــــاســـيـــر الســــيــــالتدابـــ وال أ
و حماية الحريات و الديمقراطية و تقاسم السلطات الدستورية ، و تكريس مبدأ التداول على السلطة 

، كما تشمل أيضا التدابير السياسية و الدبلوماسية التي يمكن أن يتخذها األمين العام سيادة القانون
  .ي الحميدة و بعثات تقصي الحقائقلألمم المتحدة  كالوساطة و المساع

 عزل و جزاءات سياسية، بفرض التهديد المباشر الدبلوماسي و السياسي التدخل يشمل ربما و
 أصولهم و أشخاص مستهدفين سفر على قيود وفرض المنظمات، في العضوية وتعليق دبلوماسي،

  .)1(فعال  التدابير هذه أو تنفيذ القبيل، هذا من أخرى أعمال و  "التشهير بهم و أشخاص تسمية" 
تتمثل هذه التدابير في العمل داخليا على تقديم مساعدة إنمائية : صاديةــــتـــــر االقــيــدابـــتــــال ـــثانيا 

لمواجهة أوجه اإلجحاف في توزيع الموارد و تشجيع النمو االقتصادي، كما تشمل هذه التدابير 
قد  كماعلى المستوى الدولي تمويل و تشجيع االستثمارات الدولية و تسهيل التبادالت التجارية 

سحب االستثمارات  ، ومالية كالتهديد بجزاءات تجارية وسرية ــــبيعة قتشمل اتخاذ إجراءات ذات ط
  .لمقدم من طرف صندوق النقد الدوليأو الدعم ا

 تشمل الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، و حماية و :ونيةــــــانــــقــــير الــــدابـــتــــــال ــــا ــــثــــثال
تشجيع تنفيذ القوانين، أما فيما يخص البعد الدولي  القضائية للدولة، وضمان استقاللية األجهزة 

 خرأ تدبير ثمة و ، ضاء الدولي في النزاعات الداخليةلهذه التدابير فيشمل اللجوء للتحكيم و الق
 .)2(ا���ن �
	ق �������ييد التق لمراقبة مراقبين نشر هو و فيه، النظر المفيد من كان ربما

إصالحات المؤسسات العسكرية و األمنية للدول و  تمس :ةــــريـــكــســــعــر الـــيـدابـــتــــال ـــ اــــــعــــراب
يمكن  على مستوى الدولي ، وها و ضمان عملها في إطار القانونضمان مسائلة األجهزة األمنية ل

ة جود قوات األمم المتحد عد وي، و بالتراضي اتخاذ تدابير عسكرية مثل االنتشار الوقائي للقوات
  .)3"(حسن مثال في هذه الحالة لالنتشار الوقائي في مقدونيا أ

رب أن يقول ، ربما من غير المستغالمنع هو األولوية األكثر أهمية أن التقرير يشدد على رغم
أن الجانب المثير للجدل ، كما واقعال، أو على األقل ستار للتغطية على البعض أنه مناف للعقل

 . )4(مبدأ هو مسؤولية رد الفعلهذا الفي 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ

ــــ )1(
 

  45ص السابق،المرجع  ،الدولبالتدخل و سيادة  الدولية المعنيةتقرير اللجنة 

  46ــــ  45المرجع السابق، ص نفســــ ) 2(

  47ـــ  46المرجع السابق، ص نفســـ  )3(

  22مبدأ السيادة بين التدخل اإلنساني و مسؤولية الحماية، المرجع السابق ، ص خالد حساني ، : كذلك راجع = 

  61ام ، المرجع السابق ، ص ـــــهــقـــينـــــف ماســـــــ إي) 4(
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  رد ــــــــــؤولية الــــســــــــــم: ي ــــــانــــــثــــــــــالرع ــــــــــــــــفـــــــال

 فيها الحاجة ألوضاع فعل برد القيام مسؤولية على شيء كل قبل "الحماية مسؤولية" تنطوي    
عندما  ، ولوقائية في حل النزاع أو احتوائهاإلجراءات اعندما تفشل ، )1(البشرية الحماية إلى ملحة

سبة من ، عندها يكون الزما اتخاذ اإلجراءات التدخلية المنالدولة أو تنوي القيام بحل النزاعتعجز ا
سياسية أو  اءات اإلكراهية يمكن أن تكون إماهذه اإلجر  األوسع و قبل أعضاء المجتمع الدولي

   . )2(التدخل العسكريلحاالت القصوى تتطور إلى و في ا ،ائيةاقتصادية أو قض

    :التدابير الممكنة لرد الفعل دون العمل العسكري ـــأوال 
 أزمة أو احتواء لتفادي المباشرة األسباب أو الجذرية األسباب من الوقائية التدابير فشل يعني ال

الوقاية  فشلفإن  ICISSتقريرحسب ف .)3( بالضرورة الزم العسكري العمل أن صراع أو إنسانية
الوقت و حان  نه قدأبالضرورة  اإلنسانية أو الصراع، ال يتطلب األزمة علىاالحتواء أو  لحفظ

 غير باتخاذ تدابيرالتخاذ قرارات  التعقل لما يمليه النظر للعمل العسكري، بل يجب الظروف
  .)4(ضحايا الحرب  لحماية األسلحة حظر المفروض علىو ال االقتصادية العقوبات مثل عسكرية

 داخلل العم على الداخلية السلطات قدرة في مباشرة يتدخلنجده  العسكري تدخلال جهة أخرى، من
 إلى يهدف و )األقل على قصير أجل في(محلها يحل و الداخلية السلطة فعليا يزيح فهو، أراضيها
 المخاطر سببب و األسباب، لهذه مباشرة معالًجة ،الحاصل التهديد أو المشكلة المعينة معالجة
 القسري العسكري العمل استخدام احتمال كان الفتاكة، للقوة استخدام أي تصاحب التي األصيلة

  .)5(اقتصادية أو دبلوماسية أو سياسية جزاءات فرض يثيره مما أكثر البالغ القلق من دائًما يثير
عن  المدنيين لشدائد تكون بعيدة جدا السكان األخيرة نتيجة لتعرض نواتبصورة متزايدة في الس 

 ية للدولةـسلطات الداخلـدرة الــي قـرة فــمباش جزاءاتــق هذه الـــرجوة من تطبيــالم ارـع اآلثـب مـــالتناس

الجبرية دون القوة العسكرية أفضل من استخدام  مع أن استخدام التدابير. للعمل داخل أراضيها
  .)6(القوة

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــــــــ
  50، المرجع السابق ، ص الدولبالتدخل و سيادة  الدولية المعنيةتقرير اللجنة ــــ ) 1(

  85الرحباني ، المرجع السابق ،ص  ــــ ليلى نقوال) 2(

  51، المرجع السابق ، ص الدولبالتدخل و سيادة  الدولية المعنيةتقرير اللجنة ـــ ) 3(
(4) – See\ Alex. j . Bellamy, responsibility to protect, op.cit ,p139 

  51السابق ، ص الدول، المرجع بالتدخل و سيادة  الدولية المعنيةتقرير اللجنة ـــــ ) 5(

�و�
�'ا��� ا����	ة �� ا��	�� ا������ إ��، و�
	 ��� ����ــــ ) 6(�� ��- 12-24،�"�	ى )'
� ا��&!ق ،$��#� ا��"�!رة ،���، ا����

  :�&�ل ���ح *'+ ا��!.-  ، س� 12:58*'+ ا���*� 2007
 http://www.f-law.net/law/threads/8853 - 
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 المنافع المرتبطة و التوازن بين التكاليف إعادة تشكيلمن الناحية النظرية، تسعى إلى  أنها كما
و  ،فقط مباشرةغير  حماية تعد لكنها العمل العسكري،مخاطرة من  و أقل تكلفةفالعقوبات هي 

ضررا يمكن أن تسبب بالمقابل  ب،يكون لها األثر المطلو  قبل أن سنواتمن ال العديد تستغرق
  .)1(نوعا ما ةمحدود أيضا يه هانجاحاحتماالت كما أن ، على السكان المدنيين خطيرا

ال  بينماتعوق قدرة الدول في التعامل مع العالم الخارجي، على هذا األساس، فان الجزاءات الدولية 
إلي إقناع السلطات  تهدف هذه التدابير من القيام بأعمال داخل حدودها، وماديا تمنع الدولة 

       .عدم اتخاذ تدابير معينة باتخاذ قرار أو المعنية
 تسبب 1990سنة  بحلول منتصف أصبحت شاملةال العقوبات االقتصادية تجدر اإلشارة إلى أن

 في" عنان"بها عترفأ نتائج ملموسة، هذه المشكلة دون تحقيق واضحبشكل  للمدنيين كبيرةمعاناة 
، األنظمة االستبدادية ضد و قوية اقتصادية شاملةعقوبات توجه عندما " تقريره بمناسبة األلفية

ليس  ، ويعانون في المقام األول الذينالمدنيين هم  أننجد  عادةال مشكلة مختلفة، فمناجه و ن
  .)2( ...."مخالفال السلوك تسبب التي السياسية في السلطة النخب

لفرض  المائةب 02بنسبة قدر  النجاحمجرد  خلصت إلى أنالتي  عن طريق البحوث طرحهذا ال أيد
للبرلمان  الدولية التنمية لجنةقامت  ردا على ذلك،، األنظمة االستبدادية ضد عقوبات اقتصادية

في  حالة سيكون هناك لالعتقاد بأن ....الصعب من أنهرأت  2000في عام بدراسة  البريطاني
 .)3( ما  بلد شاملة علىعقوبات اقتصادية  في فرض لألمم المتحدة سيكون مبررا حيث المستقبل

عن  ةولالمسؤ المنظمات األمنية  القيادات وفي السنوات األخيرة، الجزاءات التي تستهدف  برزت لذا
 انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان كبديل مهم عن الجزاءات المقررة في الفصل السابع من الميثاق و

 حاليا مجلس األمنبها  يعترف، حيث "العقوبات الذكية"على هذه الجزاءات مصطلح  يطلق
  . الطبية من هذه الجزاءات األممية اللوازم باستثناء المواد الغذائية و

  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــ   ــــــــــ

 - )1(  Alex. j . Bellamy, Responsibility to protect, op.cit ,p139 
  

 24 فقطنسبة النجاح و ، المستهدفة السلوكيات تغييرأدت إلى   أنظمة الجزاءات المائة منب 34سوى  أنه أكدتدراسة  حسب= ) 2(
بسبب أن  ، أقل من ذلك نسبة النجاح إلى أن خلصت هذه النتائجل الحقة أكدت دراسات ، كما1973بعد عام  األنظمة عن المائةب

 المرتبطة تكاليف باهظة فرضب تطبيقها تلك التي يتم التكاليف على عدد قليل جدا من تفرضو  آثارا إيجابيةيمكن أن تنتج  العقوبات
  . االنتشار العسكريب

 

see–Alex j. Bellamy , op. cit , p 139,140  

(3)- ibid , p ,141  
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لتقليل آثارها علي المدنيين  ،أهداف الجزاءات، تحديدا أكثر فاعلية ركزت الجهود الرامية إلي تحديد
  :زيادته علي أصحاب القرار، علي ثالثة مجاالت مختلفة األبرياء و

 الدولي والمجتمع األمن مجلس يد في هامة أداة السالح حظر يعتبر :في المجال العسكريأ ـــ 
  العسكرية المعدات بيع عام بوجه الحظر هذا ويشمل ،بنشوبه يهددُ  أو ينشب صراع عندما تستخدم
 ددتهــ أو الدول تستخدمه أقل حدًة، كان إن و التدريب، برامج و العسكري للتعاون حد وضع

  .متفاوتة نتائجه وٕان كانت الدولية، القواعد تمتثل ما دولة لجعل باستخدامه
   : المجال االقتصاديب ــــــ في 

 فرض جزاءات مالية علي األصول المالية في الخارج لدولة ما أو لمنظمة إرهابية أو حركة تمرد و
 المنتجات النفطية، و كذلك حظر الطيران في  قد تشمل فرض قيود علي األنشطة االقتصادية و

  .بعض الحاالت 
  :جـــ ـــــ في المجالين السياسي والدبلوماسي

قيود علي التمثيل الدبلوماسي، بما في ذلك طرد الموظفين الدوليين أو تعليق أو رفض  فرض 
  )1(عضوية الدولة في هيئة أو منظمة دولية

، فقد أشار األمين س الجوهري لمبدأ مسؤولية الحمايةتأكيدا على أن التدخل العسكري ال يعد األسا
التي أعقبت  للوساطة في األزمة الكينيةجهوده أن " كوفي عنان"العام السابق لألمم المتحدة 

ترمي إلى التسوية السلمية الن هذه  2008و بداية  2007االنتخابات المتنازع على نتيجتها نهاية 
  .)2(األخيرة تعد التجسيد الحقيقي لمسؤولية الحماية 

  )فقط في الحاالت البالغة الشدة ( التدخل العسكري لرد الفعل  :يا ــانــث
من ، عندها المدنيين المعرضين للخطر قادرة على حماية ليست غير العسكرية طرقالكون ت عندما

 إما أن تستخدم يمكن التي  ، القوة العسكرية لنشر الدعوةب مسؤولية الحماية تتصرف الحكمة أن
  .)3(للمسؤولين عن انتهاكات المدنيين االمتثال إجبار أو إلكراه من الهجمات أو لحماية السكان

ازر و اإلبادات خير لوقف المجأخيار ك و ،اعدةالقفالتدخل العسكري يجب أن يشكل االستثناء ال 
المعتدي  هي ، ففي هذه الحاالت يكون التدخل مبررا سواء كانت الدولةو التطهير العرقي
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــ

  53ــــ  52الدول، المرجع السابق، ص بالتدخل و سيادة  الدولية المعنيةاللجنة تقرير  :أنظرـــــــ  )1( 
  23،24مبدأ السيادة بين التدخل اإلنساني و مسؤولية الحماية، المرجع السابق ، صخالد حساني ،  = :راجع كذلك  

  23مبدأ السيادة بين التدخل اإلنساني و مسؤولية الحماية، ص خالد حساني ،نفس المرجع السابق ، ــ ) 2( 

(3) - Alex j  . Bellamy, Responsibility to protect ,op.cit, p 146,147 
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قد يأذن  أين ،لتي تهدد األمن و السلم الدوليين، إلنهاء األزمة العنيفة ا)1(متهمة بعدم التصرف  أو
، بموجب الفصل السابع و م القوة الفعالة لحماية المدنييناألمن إلى الدول األعضاء استخدا مجلس
و أن يمتنع األعضاء الدائمين عن استخدام الفيتو في حاالت  من ميثاق األمم المتحدة 42المادة 

عندما ال تمس هذه التدخالت مصالحهم  العسكري من أجل حماية المواطنين تشريع التدخل
 .)2(الحيوية

 الذي يولياللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة الدول  تقرير إلى عودةعلى هذا األساس ينبغي ال
  : منهاألغراض إنسانية  التدخل العسكريمحددة من اجل  معايير

��ي ا����� أن ا����� ��ى :العادلةــ القضية  أ *( �$�ره م� �% ا�$#��� ا�"���� ! �اض ا��
+��  :م��	,

ن بنية اإلبادة ككان ذلك أو لم يأسواء  ،في األرواح وقعت أو يخشى وقوعها خسائر كبيرةــــ 
أو لوضع الجماعية و تكون نتيجة عمل مدبر من الدولة أو إهمالها أو عدم قدرتها على التصرف 

  .تكون فيه الدولة عاجزة 
، سواء كان ذلك بالقتل أو اإلبعاد قي على نطاق واسعا أو يخشى حدوثهعر  حدوث تطهيرـــــ 

 .  القسري أو أعمال تخريبية أو االغتصاب
 قرار من عناصر "العادلة القضية" عنصر أن رأينا ففي كالهما أو الشرطين هذين أحد توفر إذا

 .)3(توفياس قد يكون التدخل
 ال و ،الناس معاناة تجنب أو وقف للتدخل الرئيسي المقصد يكون أن يجب :نية السليمةـــالب ــ 
 مطالب تعزيز أو مثال، الحدود تغيير إلى البداية من يهدف العسكرية للقوة استخدام أي تبرير يمكن

 و، شرعيا هدًفا هاتذا حد في حكم بنظام اإلطاحة ليست و المصير بتقرير معينة محاربة مجموعة
 على دائًما العسكري التدخل يتم أن "الصحيحة النية" معيار فاءاست على تساعد التي الطرق من

   .)4( منفرد بلد أساس على ال األطراف متعدد جماعي أساس

 لمنع عسكري غير و دبلوماسي طريق كل استطالع تم قد يكون أن ينبغي : األخيرالملجأ ـ  جــ
  سرـــــبالق فعل برد القيام سؤوليةـــم تبرير يمكن فال .تحدث إن سلميا هاــلحل أو إنسانية، حدوث أزمة

  يارٍ ــــخ يكون كل أن ضرورةـــــبال هذا عنيــي وال تاما أداءً  الوقاية ؤوليةـــمس تؤدى عندما إال العسكري
ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  85ــــ ليلى نقوال الرحباني ، المرجع السابق ، ص ) 1(

مركز ،المجموعة العامة الدولية للقانون و السياسة في واشنطن بالتعاون مع قانونية، مذكرة ةفي سوري "حماية المدنيين " مسؤوليةـــ  ) 2(

   11، ص 2011نوفمبر  ، ترجمة مركز دمشق لدراسات  حقوق اإلنسان ،دمشق لدراسات  حقوق اإلنسان

 55، ص تقرير اللجنة الدولية  المعنية بالتدخل و سيادة الدول من  19ـــ  4الفقرة  :أنظرـــ ) 3(

  60ص ،تقرير اللجنة الدولية  المعنية بالتدخل و سيادة الدول من  33ـــ  4الفقرة :ـــأنظر ) 4(
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 و نهايتها حتى العمليةهذه  للقيام الكافي الوقت يتوفر ال ما فغالًبا ،وفشل جربَ  قد القبيل هذا من
 في اتخاذه حاولنا لو التدبير المعين بأن لالعتقاد معقولة أسباب هناك تكون أن يجب أنه يعني إنما

   ينجح لن الظروف، جميع

 نية بحسن جرت محاوالت فشلت إذا إال قوى خارجية به تقوم عسكري خيار في النظر يمكن ال و 
 على عنف أعمال اندلعت و كليهما أو الطرفين أحد بسبب عناد القبيل هذا من وسط حل إليجاد
 .)1(تندلع أن أوشكت أو واسع نطاق
  :الوسائل المتناسبة معيار د ـــ  

 لضمان األدنى الضروري الحد عندحدته  و و مدته الُمزمع العسكري التدخل حجم يكون أن يجب
 قدر على و مع الغايات متناسبة الوسائل تكون أن و يجب ،تحقيقه المراد اإلنساني الهدف تحقيق

 هنا محدودًا، المستهدف للبلد السياسي النظام على األثر يكون أن يجب و ،األساسي االستفزاز
 اآلثار ماهية كانت أن إن حدث و .التدخل من الغرض لتحقيق حقا ضروري  هو ما بقدر أيًضا،
 واضٌحة أساسها على تقوم المبادئ التي فإن حالة، كل في نقاش مثار القيود لهذه الدقيقة العملية
  .) 2( كافًيا وضوًحا

فالتدخالت لغرض الحماية اإلنسانية التي تتم بموجب الفصل السابع يجب ان تتقيد تقييدا صارما 
 .)3(لقواعد القانون الدولي اإلنساني كما يجب تجنب التأثير غير المتوقع على الدولة المستهدفة 

واضح و التناسب وضع بشكل  أنعلى نقيض من الصياغات السابقة  للتدخل اإلنساني تكمن من 
 .    بعبارات ال لبس فيها

  :معيار االحتماالت النجاح المعقولةه ــ 

 بـنــــتج أو فــــوق أي جاح،ـــللن معقولة فرصة هـــأمام تنــكا إذا إال العسكري العمل تبرير يمكن ال
 إذا العسكري للتدخل مبرر فال ،األول المقام في التدخل إلى أدت التي اناةــــالمع أو ظائعــــالف ارتكاب

 عدم عواقب من أسوأ التدخل عواقب تكون أن المرجح من كان إذا أو فعلية، حماية تحقيق يتسن لم
 ايةـــمـــح ألغراض سكريــــالع العمل يرـتبر يمكن ال صوص،ــــالخ وجه على و، إجراء أي اتخاذ

 ال األشخاص بعض أن الةـــالح تكون كــــــذل ندــــعـــــف ـأكبر راًعاـــص بـــسبــسي كان إذا محدودة ريةـبش
 في و كبرى دول فيها تشترك أكبر، إقليمية حرب وقوع ربما مقبولة غير بتكلفة إال إنقاذهم مكنــي

ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  61ص نفس المرجع السابق، ،المعنية بالتدخل و سيادة الدول  تقرير اللجنة الدولية : أنظر  ــ  )1(

  62ـــ  61 ص نفس المرجع السابق ،تقرير اللجنة الدولية  المعنية بالتدخل و سيادة الدول ،  : أنظر  ــــ) 2(

 99حمادو الهاشمي ، سيادة مسؤولة ،المرجع السابق ، ص  : كذلك راجع = 
(3)- Abdelwahab  Baid, op,cit ,p 94 
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  .)1( القسري العسكري للعمل مبرر ثمة يبقى ال مؤلمة، الحقيقة كانت أيما الحاالت،هذه 
 بعمل تعذر القيام إلى بحتة، نفعية ألسباب االحترازي، المبدأ هذا تطبيق يؤدي أن المرجح من

 توفرت لو األمن حتى مجلس في الدائمة العضوية ذات الخمس الدول من دولة أي ضد عسكري
  .هنا وصفها الوارد للتدخل األخرى الشروط جميع
 العمل ذابه القيام تم إذا األصلي الهدف نجاح أو كبير صراع وقوع نتصور تجنب أن الصعب فمن
 بالعضوية تتمتع ال التي األخرى العظمى الدول على نفسه القول ويصح .دولة منها أية رغبة ضد

 اللجنة موقف لكن و المزدوجة المعايير مسألة أيًضا، هنا يثير، هذا و .األمن مجلس في الدائمة
تبرر  حالة كل في بتدخل القيام يمكن ال أنه حقيقة نا ببساطة هو آخر، موقع أي كما في هنا،

  .)2(الحاالت كل في التدخل لعدمسبًبا  ليست التدخل ظرُوفها
 كما عليها، ممارستها يمكن الضغط من أخرى أنواع ذلك، مع توجد، العظمى بالدول يتعلق ففيما
 من أخرى أنواع في النظر ينبغي، بل يمكن، و  .مثال الشرقية، تيمور و إندونيسيا حالة في حدث
  .)3(الحماية مسؤولية من كجزء الحاالت هذه مثل في- الجزاءات ذلك في بما - الجماعي العمل

 للجنة إلى إدماج هذه المعايير فييتم إدراج هذه المقترحات في القانون الدولي، فقد دعت ا حتى
 قدمة لإلذنـهية المتـبادئ التوجيـلمينبغي تجسيد ا: " الجمعية العامة بقولها قرارات مجلس األمن و

  .الجمعية العامة باستعمال القوة في قرارات لها طابع اإلعالن لمجلس األمن و

  اءـــــــــنـــــــــادة البـــــــــــــة إعـــيــــؤولـــســـــــم: ث ـــــــالــــثــــرع الــــــفـــــال

 إعادة المتابعة و على أيًضا وٕانما الفعل، رد أو الوقاية مجرد على ال الحماية مسؤولية تنطوي
 أو قدرتها تخليها عن أو الدولة انهيار بسبب عسكري تدخل إجراء أتخذ إذا أنه يعني هذا و البناء

 على بالمساعدة حقيقي تزامٌ ـــال ثمة يكون أن ينبغي "الحماية مسؤولية" ـب النهوض على سلطتها
 تهيئة إعادة ينبغي مستدامة و تنمية و اإلدارة حسن إيجاد على العمل و دائم، سالم بناء إعادة

 في يعملون موظفين دوليين قبل من العام لنظاما و العامة السالمة بناء إلعادة المواتية األحوال
السلطات  هذه إلى المسؤولية عنها و البناء إعادة سلطة تحويل فبهد المحلية، السلطات مع شراكة

)4(.  

  المجتمعات إعادة البناء و مساعدة الدول و مسؤولية الدولي يتحمل أن المجتمع المبدأ األساسيف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   62 المرجع السابق ،صتقرير اللجنة الدولية  المعنية بالتدخل و سيادة الدول ، : ـــــ أنظر ) 1(

   62 المرجع السابق ،صنفس  ـــ) 2(

  62 نفس المرجع السابق ،صــــ ) 3(

  63المرجع السابق ،صنفس ـــ ) 4(
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المثيرة  من أكثر األفكار هي واحدة الفظائع الجماعية اإلبادة الجماعية أوحمايته من جرائم  بعد
 إلى الحاجة فإن عسكري، لبتدخ القيام في فكرنا ما إذا و )1( بمسؤولية الحماية المرتبطة للجدل

 منظورٍ  في واحدة أداةٌ  العسكري فالتدخل .بالغة أهمية ذات أيَضا التدخل هي بعد لما إستراتيجية
 أو اتهحد زيادة أو إنسانية طوارئ حاالت و صراعات وقوع منع إلى يهدف أوسع األدوات من

عدم  ضمان على المساعدة اإلستراتيجية هذه هدف يكون أن يجب و ،تكرارها أو بقائها أو انتشارها
  .)2(ظهورها إعادة مجرد أو العسكري التدخل إلى أدت التي األحوال تكرار

إستراتيجية محددة لما بعد عسكري ينبغي أن ينطلق من أهمية وضع  فإن التخطيط للقيام بتدخل
حاالت طوارئ إنسانية أو زيادة حدتها  هذا األخير يهدف أساسا إلى منع وقوع نزاعات و ،التدخل

و بناء على ذلك ينبغي أن يكون هدف هذه اإلستراتيجية المساعدة و انتشارها آو بقائها أو تكرارها،أ
  . )3(رها و ـــعلى ضمان عدم تكرار األسباب التي أدت إلى التدخل العسكري أو مجرد إعادة ظه

 السكان األساسية لجميع الحماية و األساسي األمن توفر أن التدخل لقوة األساسية الوظائف منف
 األوضاع خالل .اإلقليم في قـــالساب السلطة بمصدر العالقة أو نيـــــإلثا األصل عن النظر بغض
 عمليات" أو حتى ثأرية، قتل عمليات األحيان من كثير في تحدثأين  الصراع، انتهاء بعد السائدة
 بقامعيها الفئات المرتبطة جمتها عليها اعتديَ  قد كانت التي الفئات ألن ،"مضاد عرقير تطهي

 الدخول قبل الحالة الطارئة لهذه التدخل بعد ما عمليات تخطط أن جدا الضروري من و .السابقين
 يوجد ال و .يحدث الدخول حينما أصلهم، عن النظر بغض السكان، لجميع فعال أمن توفير و

 األساسية الحماية الحق في له فرد كل، فالتدخل بعد ما مرحلة في "مذنبة أقليات" يسمى شيء
  .وممتلكاته لروحه

التدخل بنزع بعد  ما مرحلة في مواجهتها ينبغي التي القضايا أهم و أصعب من واحدة تعتبر كما
 العادة في الدمج تستغرق إعادة و .المحلي األمن قواتالسالح و تسريح المقاتلين و إعادة دمج 

 كما .بنجاح كلها تتم حتى بمجملها العملية نجاح على الحكم يمكن ال لكن و لتحقيقها فترة أطول
  )4(إلى نصابهما البلد في النظام و األمن إعادة هو و ضروريا، عنصراً  ثمة أن

 لم عسكري تدخل فيه حدث الذي البلد يكون ربما كثيرة، حاالت فيبالنسبة للعدل و المصالحة، 
  المحاكم و  ذلك في بما الصحيح، الوجه على عمله يؤدي أو فاسد غير أبدا نظام قضائي فيه يوجد

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ
(1)- Alex j . Bellamy ,Responsibility to protect, op. cit , p167  

  63المرجع السابق ،صتقرير اللجنة الدولية  المعنية بالتدخل و سيادة الدول ، : أنظر ـــ ) 2(

  24، صمسؤولية الحماية، المرجع السابق مبدأ السيادة بين التدخل اإلنساني و خالد حساني ،ـــ ) 3(

  65ص المرجع السابق،المعنية بالتدخل و سيادة الدول،  تقرير اللجنة الدولية: أنظر  ـــــــ) 4(
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  .بهانصا إلى القضائية النظم إعادة و العملية للقضاء أثناء ترتيبات وضع فيجب .الشرطة

هذه  من مزيد اإلنسان حقوق حماية والية المتدخلة للقوة كان إذا أنه هي المسألة ببساطة و 
 القوة مهمة عندئذ فستصبح الحقوق هذه منتهكي بمعاقبة عامل نظام يوجد ال نلك و االنتهاكات،

 من مصداقيتها شيًئا فقدت قد عمليتها كل تكون أن يرجح إنما و فقط هذا ليس للتحقيق، قابلة غير
  .)1(السواء على دوليا و محليا

 من أبناء للعائدين القانونية الحقوق و الالجئين عودة هي و تقدم، بما صلة ذات مسألة كما تعتبر
  . الخدمات األساسية توفير في المعاملة في التفاوت يهدف ما غالًبا .غيرها و يةــــنـــــاإلث األقليات

 قدر السالم، بناء عن عسكري تدخل ألي النهائية المسؤولية تكون أن ينبغيو من جانب التنمية  
 المسائل هذه .المستدامة التنمية و األسواق، إيجاد إعادة و االقتصادي، النمو تشجيع اإلمكان،

 أيًضا ضروري ألنه إنما و النظام و القانون على آثاراً  االقتصادي للنمو ألن  فقط ليس جدا هامة
 أن وهو باستمرار، الهدف هذا يالزم أن يجب جانبي عمل ثمة و  .عام بوجه المعني البلد إلنعاش

 تكون قسرية اقتصادية تدابير ألي حد  لوضع أساًسا ممكن وقت أسرع في المتدخلة السلطات تجد
   .)2(أو العقابية الشاملة الجزاءات أمد إطالة عدم و التدخل، أثناء أو قبل البلد على فرضت قد

  المــــطـــلـــب الـــثـــالــــث
  الجهات المختصة  بــــتـــنـــفـــيـــذ و تـــفـــعـــيـــل  مسؤولية الحماية

من الوثيقة الختامية لمؤتمر  139و 138يستمد مفهوم مسؤولية الحماية والية تنفيذه من الفقرتين
جماع  الحكومات في مؤتمر القمة باإلو بعدما دعا رؤساء الدول و  ،2005القمة العالمي لعام 

إلى أن تواصل الجمعية العامة النظر في مفهوم مسؤولية حماية السكان من اإلبادة الجماعية و 
ما يترتب على هذه  و اإلنسانية،الجرائم المرتكبة ضد  ، وئم الحرب و جرائم التطهير العرقيجرا

لألمم  األمين العام قدم ،لتلك الغاية ، و تحقيقا)3(المسؤولية مع مراعاة مبادئ القانون الدولي
   .)4( حماية تنفيذ المسؤولية عن  بعنوان تقريرا  2009ناير ي 12يف" بان كي مون"المتحدة 

ورة في إطار المذهب بحيث يمكن ــــمحـــــتـــكان الهدف الرئيسي للتقرير هو توضيح المطالب الم
   . )5(ةــــقـــســــة مخلصة تماما و متــــقـــريــــطــــللدول تطبيق مسؤولية الحماية ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 66ص المرجع السابق ،تقرير اللجنة الدولية  المعنية بالتدخل و سيادة الدول ، : أنظر ـــ ) 1( 

  68المرجع السابق ،ص نفســـــ  )2(

  2014|10\12في يوم : ــــ مؤمن رميح ، مسؤولية عن الحماية في القانون الدولي ، الحوار المتمدن ، متاح على الموقع التالي ) 3(

  http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=436794&r=0  

  )A|63|677(، 2009جانفي  12، تنفيذ مسؤولية عن الحماية ، للجمعية العامة ، الدورة الثالثة و الستون ، ـــــ تقرير األمين العام) 4(

   03ص  ،، المرجع السابق ، مذكرة قانونيةةفي سوري "حماية المدنيين " مسؤولية ـــــ) 5( 
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  ة ـــــــايــمــــــحـــة الـــيـــؤولـــســـذ مــــيــــفـــنــــة تـــــــــــوالي :رع األول ـــــــــــــــــــــــالف

  ها ــــيـــنـــواطـــة مــــيـــامــي حــــة فـــدولـــة الــيـــؤولــســم :أوال

، بما ال ن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمةم 138الجمل الثالث األولى من الفقرة  فحصإن ت       
المسؤولية عن حماية "يدع مجال للبس عن المبدأ الذي تستند إليه المسؤولية عن الحماية بقولها 

و الجرائم المرتكبة ضد  السكان من اإلبادة الجماعية و جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي
بما تستلزم هذه المسؤولية منع وقوع تلك الجرائم  ، وية تقع على عاتق كل دولة على حدةاإلنسان

، عن طريق الوسائل المالئمة و الضرورية و نحن نعمل على في ذلك التحريض على ارتكابها
ق اإلنسان تقع بالدرجة فااللتزام لمنع فضائع حقو  ،)1("تحمل تلك المسؤولية و سنعمل بمقتضاها

و  ،)2(ألن مثل هذه المهام متأصلة في دور الدولة باعتبارها ذات سيادة  األولى على عاتق الدولة،

وا
دو
� ��� ا
���د�ن ا
وط�� ا
���ون 	�ز�ز ���دة ��� �رز ا
	�ر�ر���� 
)3(.         

من الوثيقة  139و 138كما تجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 
 حكام ميثاق األمم المتحدة  مقاصده و مبادئه القمة العالمي تتخذ حصرا وفقا أل لمؤتمرالختامية 

في األمم المتحدة  ءال تغير مسؤولية عن  الحماية ما يقع على عاتق الدول األعضافي هذا الصدد 
   .)4(ميثاق بل أنها تعزز هذه االلتزامات من التزامات قانونية باالمتناع عن استخدام القوة إال وفقا لل

 إحياء مع و .المسؤولة السيادة عناصر من أساسي عنصر اإلنسان حقوق احترام فإن بالتالي و
 المعاقبة و الجماعية اإلبادة جريمة منع اتفاقية و اإلنسان لحقوق العالمي لإلعالن الستين الذكرى
 فرادى إضافية، جهود من تبذله أن يمكنها ما استعراض في ترغب قد األعضاء الدول فإن عليها،

 حقوق آليات مع التعاون و اإلنسان حقوق قانون بموجب اتهبالتزاما للوفاء جماعية، بصورة أو
 الحماية و المنع بأهداف النهوض على تساعد أن للدول يمكن و  .المتحدة لألمم التابعة اإلنسان

 و المحلي عيدينـالص على ملــالع طريق عن لكــذ و حماية،ـال عن بالمسؤولية يتصل ما في
 السامي األمم المتحدة مفوض ابه يضطلع التي النطاق الواسعة و الحيوية الوالية لتعزيز  يـــالدول

 لوالياتا كذلك و ،141 / 38 رقم العامة الجمعيةر قرا في ُحددت كما اإلنسان، لحقوق
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

  المرجع السابق  تنفيذ مسؤولية عن الحماية ، للجمعية العامة ، الدورة الثالثة و الستون من تقرير األمين العام ،  13ــــ الفقرة ) 1(

ـــ) 2(
 

  4 ، المرجع السابق ،ص ، مذكرة قانونيةةفي سوري "حماية المدنيين " مسؤولية
(3) –  Maria Rita Mazzanti , op ,cit  p110  

  5، ص السابق المرجع، للجمعية العامة ، الدورة الثالثة و الستون تنفيذ مسؤولية عن الحماية، من تقرير األمين العام  3ـــــــ  الفقرة ) 4(
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 حقوق بمعاهدات المنشأة الهيئات و الخاصون المقررون و اإلنسان حقوق مجلس هابيضطلع  ـالتي
 باعتباره أعماله تركيز زيادة على اإلنسان حقوق مجلس تساعد أن أيضا للدول يمكن و اإلنسان
 و الحماية، عن المسؤولية إطار في اتهبالتزاما الوفاء على الدول تشجيع سبل في للنظر محفال
 يمكن الغرض، لهذا و .سياسية اعتبارات دون و عالمي أساس على الصدد هذا في أدائها رصد
 بطريقة و اإلنسان، بحقوق للنهوض مهمة أداة تشكل أن للمجلس الشامل الدوري االستعراض آللية
  . )1(الحماية عن بالمسؤولية المتصلة باألهداف مباشرة، غير

إن المسؤولية عن الحماية هي في جوهرها نداء إلى الدول لكي تحل حاالت انتهاكات حقوق 
اإلنسان الخطيرة بمعرفتها ـ و تلك هي الركيزة الرئيسية األولى من ركائز المسؤولية عن الحماية، و 

نوا هي تشير في نهاية األمر إلى الدولة التي من واجبها حماية السكان بصرف النظر عما إذا كا
  . )2(من  المواطنين أو الرعايا األجانب 

فقد اضطلعت الدولة الحديثة بمسؤولية حماية سكانها صراحة بموجب اتفاقيات جنيف و ميثاق 
األمم المتحدة و اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و االتفاقيات المختلفة المتعلقة باإلبادة الجماعية 

و التعذيب في جملة أمور أخرى و بعبارة أخرى ، فإن مسؤولية الدولة عن  لقسرياو االختفاء 
  .يد، و الناشئة عن القانون الدوليالحماية مبنية على أساس االلتزامات القائمة منذ أمد بع

، فالتفسير الصحيح للفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق باختصار فإن األمر ليس بجدية 
مم المتحدة إلى اتخاذ اإلجراءات و إن كانت متأخرة ضد جنوب إفريقيا و نظام هو الذي دفع األ

 الفصل العنصري فيها
)3(.  

، و حريك معظم عناصر مسؤولية الحمايةالدولة نفسها هي التي تمتلك القدرة على ت بالتالي فإن 
األولى على عدم التسامح أو الكراهية العرقية أو انتهاكات للمؤشرات  ينبغي للدولة أن تكون متيقظة

      .جماعية أو أي من الجرائم الخطيرةحقوق اإلنسان التي يمكن أن يؤدي إلى حدوث إبادة 
حكم القانون و تطوير القواعد و  من القدرة في هذه المجاالت كتعضيد و يقتضي األمر درجة أكثر

الحقوق و الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية و المشاركة الشعبية اآلليات الالزمة لتعزيز التمتع ب
 ، بحيث يتسنى لها أن تضطلع على نحو أكثر فعاليةامن الدولة و المؤسسات الدفاعية و تحديث

من العقاب  القضائية للتصدي لحاالت اإلفالت عن الحماية الدستورية و تعزيز النظمبواليتها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  14، المرجع السابق ، ص  تنفيذ مسؤولية عن الحمايةمن تقرير األمين العام ،  16ــــــ الفقرة ) 1(

  77شمي ، سيادة مسؤولة ، المرجع السابق ، ص ـــــ حمادو الها) 2(

  77حمادو الهاشمي ، المرجع السابق ، ص ــــ ) 3(
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تلك القدرات تثيرها الممارسة الكاملة لحرية الرأي و حرية المجتمع المدني ووضع برنامج و 
  . )1( لمساعدة الضحايا و بناء الشبكات االجتماعية التي يؤثر بها العنف

لمساعدة الدول على االضطالع بالتزاماتها   ركيزة الثانية المساعدات الدوليةتؤثر الو ينبغي أال 
على التعامل  بالحماية أو قبل اندالع الصراعات حيز النفاذ إال عندما تكون الدولة ذاتها غير قادرة

، على أحسن تقدير دور مكمل حسب ما لتالي فإن هذه الركيزة سيكون لها، و بامع أزمة إنسانية ما
  .جاء في تقرير األمين العام 

 الدولية و بناء القدرات مسؤولية المجتمع الدولي في المساعدة: ثانيا 
من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يقوم حسب  138 الفقرة تؤكد

 و )المسؤولية عن الحماية(بهذه المسؤولية  االقتضاء بتشجيع و مساعدة الدول على االضطالع
 في الدول بمساعدة االقتضاء، و  الضرورة حسب االلتزام، أيضا نعتزم ” 139 الفقرة تؤكده لما وفقا
 الجرائم و العرقي التطهير و جرائم الحرب و الجماعية اإلبادة من انهسكا حماية على القدرة بناء

  )2( "تاونزاع أزمات فيها تنشب أن توترات قبل تشهد التي الدول مساعدة و اإلنسانية ضد المرتكبة
هذا العنصر، ينطبق على الحاالت التي تفتقر فيها الدولة إلى القيادة أو القدرة على االستجابة 

و تتخذ المساعدة الدولية أربعة أشكال على ) 3(لالزمات اإلنسانية للسيطرة عليها من تلقاء نفسها
  : ) 4(النحو التالي

  .األولى  الركيزة إطار في على عاتقها تقع التي بالمسؤوليات الوفاء على الدول تشجيعـــ   أ
  .مساعدة الدولة على الوفاء بتلك المسؤولياتـــ  ب
  .عن طريق بناء قدرات الدولة المعنية لحماية مواطنيها المدنيينـــــ  ج

   .الدول التي تشهد توترات قبل أن تشب فيها أزمات و نزاعات د ـــــ مساعدة
من أشكال المساعدة على إقناع الدول بالقيام بما يتعين عليها أن  في حين ينطوي الشكل األول

  )5( تقوم به تقترح أن يكون هناك التزام متبادل و شراكة نشيطة بين المجتمع الدولي و الدولة 
  هي برنامج المساعدة الموجهة بعناية ،من وجهة نظر مسؤولية الحماية اجةو أشد ما تدعو إليه الح

 إلى بناء القدرات محددة داخل المجتمعات بما يقلل من احتمال انصرافها إلى طريق الجرائم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  77الهاشمي ، سيادة مسؤولة ، المرجع السابق ، ص  وحمادــــ ـــــ ) 1(

  20، المرجع السابق ، ص  تنفيذ مسؤولية عن الحمايةمن تقرير األمين العام ، من  28ــ  الفقرة ) 2(

  ، ا��ر	� ا����ق قانون مسؤولية الحماية في إطار األمم المتحدة  ،محمد الحرماوي ــــ) 3(

  ، المرجع السابق  مؤمن رميحـــــ ) 4(

  78،79حمادو الهاشمي ، سيادة مسؤولية ، المرجع السابق ، صــــ  ) 5(
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 ثمة حاجة إلى إجراء مزيد من األبحاث الميدانية من اجل الفهم المتعلقة بالمسؤولية عن الحماية و
دولها  المتحدة و ينبغي لألمم جدي ولماذا ؟ وأين يمكن أن ت ، والكامل لماهية التدابير المجدية

الدعم لشبكات البحث ذات القاعدة الجغرافية العريضة و التي تسعى  أن تقدم التشجيع و األعضاء
إلى فهم أفضل لألسباب التي تدفع ببعض الدول إلى سلوك سبيل ما في حين تدفع بدول أخرى 

ثمة حاجة إلى  ،لتقوية الركيزة الثانية و ة،إلى سلوك سبيل مغاير على أساس كل حالة على حد
فيما بين  و، فيما بين المناطق اإلقليميةالتعلم المتبادل فيما بين البلدان، و عملية تراكمية من 

القدرات و استراتيجيات الحماية بعرض اكتساب تصور أدق وأفضل بشان الوقاية وبناء ، الوكاالت
غير أن السياسة  ،سنينالمبادئ والممارسات على مر ال لما صارت إليه مختلف االستراتيجيات و
السليم إلى أن العديد من المنطق  تشير التجارب و و ،العامة ال تملك أن تكتمل قاعدة المعارف

 و من قبيل سيادة القانون. التي من المسلم به عموما أنها تشكل جزءا من الحكم الرشيدالعناصر 
وجود  و ،قطاع األمنإصالح  و ،ضمان حقوق اإلنسان و ،مستقل توافر جهاز قضائي كفء و

 الحوار و شيوع ثقافة سياسية تشجع التسامح و و ،وجود صحافة مستقلة و، مجتمع مدني قوي
غالبا ما تخدم أيضا  و الجور الكامنة في سياسة التأكيد على الهوية المرونة لتجاوز أوجه الجمود و

  .)1(األهداف المتصلة بالمسؤولية عن الحماية
تحديد خمس قدرات على األقل باعتبارها قدرات حاسمة، و هي القدرات في هذا الصدد يمكن 

 :كاألتيطلبات الدول األعضاء نفسها و هي  أساس المستمدة من ممارسة المساعدة اإلنسانية على
  : النزاع حالة يراعي الذي التنمية ــــ تحليل

 كجزء معا، الناشئة التوترات القضايا و تحليل الوطنية على قدرة المؤسسات بناء على ذلك ينطوي 
 من بدال القائمة التوترات حدة تخفيف على اإلنمائية البرامج تنفيذ التنمية، لكي يساعد تخطيط من

 هذه اكتساب صوب هامة خطوات كمثال، وٕاندونيسيا، نيجيريا اتخذت قد تأجيجها و مواصلة
   .القدرات 

  :األهلية  الوساطة ـــ قدرات

 أو منها التقليدية سواء مصداقية ذات عمليات مؤسسات و تعزيز أو تشكيل على ذلك ينطوي 
 داخلية حلول جادــــإي على قادرة تكون و تمع المدني،لمجاو  كومةـــحال من تنطلق الحديثة،

 أشير كما و .  دةحدــم سائلــم بشأن طالع بالوساطةــــاالض و الحةــالمص جيعــــــتش و للمنازعات
 المتحدة األمم برنامج بمساعدة سيراليون، غانا و و غينيا اتهأنشأ التي المؤسسات فإن أعاله، إليه

  .الصدد هذا في بالخير تبشر اإلنمائي،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  27الحماية ، المرجع السابق ، ص من تقرير األمين العام ، تنفيذ مسؤولية  44ــــ الفقرة ) 1( 
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  :الحوار و اآلراء توافقـــ  

 مجاالت توفير و المشاركة، على قائمة و حوار شاملة عمليات أجل من القدرات بناء ذلك يتطلب 
 أمريكا في و .الحوارات هذه خالل من محل خالف تكون التي القضايا لمعالجة محايدة منتديات و

 من جزءا باعتباره “الديمقراطي للحوار” األعضاء مجاالت الدول أنشأت خاص، بشكل الالتينية
  .الحكم عملية

  : المحلية المنازعات حل على القدرةـــ 

 لمعالجة المحلي، و الوطني الصعيدين على أساسية للسالم، هياكل بناء على ذلك ينطوي 
 مستديمة معالجة القيادة خالفة أو العرق أو الديانة الموارد أو أو األراضي بشأن المحلية المنازعات

 إلى بنجاح أفريقيا جنوب انتقال كفالة علىة بهمشا ساعدت قدرات قد و .النزاع إلى تفضي أن قبل
 في االنتخابات تال الذي العنف فترة خالل و .الماضي القرن التسعينات من مطلع في الديمقراطية

 المناطق سيما ال و القدرات، هذه فيها طورت التي المناطق تشهد لم 2008عام  مطلع في كينيا
  .)1( أخرى مناطق في شوهدت التي العنف مستويات نفس إقليم الساحل، و الشمال من القاحلة
  :القدرات مضاعفة على ـــ القدرة

 تتوفر كي تمعاتلمجا في عميقا بجذورها َتضرب و أن ُتستوعب أعاله المبينة للقدرات أخيرا ينبغي
 إلى تؤدي قد التي اإلحباطات و التصدعات لمنع المهارات الموارد و القادة من الجديدة لألجيال

 بشكل األعضاء الدول تطلب الصدد، هذا في و . الحماية بالمسؤولية عن المتعلقة الجرائم وقوع
 على التدريب أكاديميات و الجامعات في النزاعات حل وضع برامج مجال في المساعدة متزايد

 الوطني الصعيد على دراسية مناهج وضع في و الوسطاء، من إقامة شبكات في و العامة، الخدمة
  . )2(المستقبل في لالنقسام المثيرة القضايا مع تعاملهم في بنهج مختلف الشباب يأخذ كي

القواعد من  التدريب على معايير حقوق اإلنسان و التعليم و تدعم الركيزة الثانية كذلك الحوار و و
لكن لو عزم رئيس الدولة على خرق مسؤولية الحماية  احتماالت العنف الداخلي، وأجل الحد من 

سيضطر المجتمع  الركيزة الثانية ستكون قليلة الفائدة، و رتكاب جرائم ضد شعبه، فإن تدابيربا
  . فعال في الوقت المناسب الدولي للرد بشكل حاسم و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  28، 27 تقرير األمين العام ، تنفيذ مسؤولية الحماية ، المرجع السابق ، صمن  45ــــ الفقرة  )1(

  28السابق ،  تقرير األمين العام ، تنفيذ مسؤولية الحماية ، المرجعمن  45ــــ الفقرة  )2(
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  المجتمع الدولي في االستجابة و بطريقة حاسمةمسؤولية  :ثالثا

الركن الثالث من مسؤولية الحماية يتطلب من الدول األعضاء باألمم المتحدة إلى الرد في إن 
ذلك باستخدام الفصلين السابع و الثامن من ميثاق األمم  الوقت المناسب و بطريقة حاسمة، و

  لمؤتمر الختامية الوثيقة من 139 الفقرة في األوليان الجملتان توضحه ما نحو على ، و)1( المتحدة
االضطالع  إستراتيجية من يتجزأ ال جزءا تعد الثالثة الركيزة فإن للبس، مجاال يدع ال القمة بما

 حسبما ورد و .تمعينلمجا الحكومات و الدول رؤساء قبل من عليها المتفق الحماية عن بالمسؤولية
 المتحدة االلتزام األمم خالل من أيضا، الدولي تمعلمجا عاتق على يقع” االفتتاحية، الجملة في

 وفقا الوسائل السلمية، من غيرها و اإلنسانية و الدبلوماسية الوسائل من مالئم هو ما باستخدام
 جرائم و اإلبادة الجماعية من السكان حماية في للمساعدة الميثاق، من الثامن و السادس للفصلين

 هو المراد أن من الصياغة يفهم و .“ اإلنسانية ضد المرتكبة الجرائم و العرقي التطهير و ربالح
 المنصوص المهادنة و التدابير السلمية تستخدم عامة و مستمرة مسؤولية المسؤولية تلك تكون أن

 الفقرة من الثانية تبرز الجملة ، أين الثامن الفصل من 52 المادة في و السادس الفصل في عليها
 السلمية سواء الجماعية، من اإلجراءات واسعة طائفة إلى اللجوء الدولي للمجتمع يمكن أنه 139
  :اثنين  شرطين تحقق حال في السلمية، غير أو منها

  . السلمية الوسائل قصور حال فيأ ـــ 
) 2(رة المذكو  األربع االنتهاكات و الجرائم من انهحماية سكا عن بينـــــال الوطنية السلطات عجز ـب 

تشجع مجلس األمن  كما أن نتائج مؤتمر القمة العالمي، تقر بأن كل حالة تختلف على األخرى، و
 تطابقها مع التصويت عليها في النظريات لزيادة تماسكها و القواعد و المبادئ و على النظر في

المجتمع الدولي استخدام القوة الفعالة لحماية المدنيين، لذلك فإن التدابير الممكن اتخاذها من طرف 
  العسكرية القسرية و الركن الثالث، تشمل مجموعة واسعة من التدابير الدبلوماسية و تتح

السماح بالتدخل الدولي من خالل استخدام القوة عند فشل التدابير السلمية  باإلضافة إلى الموافقة و
  .)3( القسرية إلنهاء األزمة و

 إمكانية يستكشف، فإنه بعد ذلك وقائية يخدم وظيفة الواقع في االستجابة في الوقت المناسبإن 
 عقوبات بما في ذلك استخدام، ءاألعضا دول األمن و تخذها مجلسييمكن أن  اإلجراءات التي

  .)4( المستهدفة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  05ص  ،السابقالمرجع  اإلنسان،المجموعة العامة للقانون و السياسة في واشنطن بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق ــــ  )1(

  90حمادو الهاشمي ، سيادة مسؤولة ، المرجع السابق ، ص ــــ ) 2(

  المرجع السابق قانون مسؤولية الحماية في إطار األمم المتحدة ،،  محمد الحرماوي  ــــــ )3(
(4) - William W. Burke-White , Adoption of The Responsibility to Protect , op .cit , p 20  
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 ر الدبلوماسية و القسرية ومن التدابي الركن الثالث تشمل مجموعة واسعةالتدخل الدولي في إطار ف
، باإلضافة إلى الموافقة و السماح بالتدخل الدولي من خالل استخدام القوة عند فشل التدابير القوية

  .السلمية و القسرية إلنهاء األزمة العنيفة
تم فقد  لذلك ،)1(واإلقناع السلميتميل األمم المتحدة بشدة إلى تفضيل الحوار هذا اإلطار في 

و الثامن من ميثاق األمم تحديد اإلجراءات و الوسائل السلمية المدرجة تحت الفصل السادس 
إليه في الفصل السابع أيضا من الميثاق بتوسيع نطاق الممارسة عليها من قبل ر المشا ، والمتحدة

الوساطة الرسمية  المراقبين الدوليين والدولة، إذ يمكن أن تشمل بعثات لتقصي الحقائق و إرسال 
التفاوض و استخدام اإلقناع لتخفيف العدوانية أو إرسال رسائل استفزازية للدولة أو الغير رسمية و 

  .)2(المعنية 
 قد موقف أي أو نزاع أي أن يفحص األمن لسلمج” أن على الميثاق من 34 المادة تنص أين

 من الموقف أو النزاع هذا استمرار إذا كان ما يقرر لكي نزاعا يثير قد أو دولي احتكاك إلى يؤدي
  . "واألمن الدولي السالم صون للخطر يعرض أن شأنه
 الوقت المناسب في" الحماية إجراء اتخاذ عن بديال شكل يال الحال، بطبيعة التحقيق، أن غير

 أولية ُيعتبر خطوة أن ينبغي بل ،القمة لمؤتمر الختامية الوثيقة من 139 الفقرة"  حاسمة وبطريقة
 عند األزمة، مبكرة من مرحلة في الميدانية البعثات ذهبه االضطالع تم اإلجراء وٕاذا هذا اتخاذ نحو

 فيمكنها الحماية بالمسؤولية عن المتعلقة اتهبالتزاما ما دولة وفاء عدم األولى على العالمات ظهور
 تمعلمجا طرف الرئيسيين من القرار صانعي إلى مباشرة رسائل إليصال فرص توفر أن أيضا

 تعرضهم أن انهشأمن  مدمرةبنهج  األخذ عن ثنيهم محاولة قبيل نطاقا من األوسع الدولي
 .)3(مخصصة  محاكم الدولية أو الجنائية المحكمة أمام للمحاكمة

 أن تبين إذا أقوى، تدابير باتخاذ اإلذن طلب في التردد عدم ينبغي و ذاته، بحد غاية الكالم ليس و
 األرواح ُتنقذ أن مباشرة أسرع و الستجابة يمكن بينما للمماطلة، كذريعة ُتستخدم الهادئة الدبلوماسية

  .النظام وتعيد
 أن يمكن ال أنه هي و المّرة، القمة الحقيقة لمؤتمر الختامية الوثيقة من 139 الفقرة تعكسكما 

 بما جماعية، إنفاذ تدابير اتخاذ تتوافر إمكانية لم إذا الحماية بمسؤولية للوفاء إستراتيجية أية تكتمل
  ترفض عندما و .صوىــالق الحاالت في ري  العسكريـــالقس العمل أو الجزاءات طريق عن ذلك في

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ
  31من تقرير األمين العام ، تنفيذ مسؤولية الحماية ، المرجع السابق ، ص  51ـــ الفقرة ) 1(

  07السابق، ص المرجع  ،اإلنسانالسياسة في واشنطن بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق  المجموعة العامة للقانون وـــ ) 2(

 32السابق ، ص  األمين العام ، تنفيذ مسؤولية الحماية ، المرجعمن تقرير  53الفقرة ـــ ) 3(
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 لـــتتص نيعةــــــش هاكاتـــانت و جرائم كبـــــترت و حمائية،ـــالوقائية و ال الدولية ساعدةـــالم قبول دولة
 غيرها من التدابير القسرية و ،)1(إرغاما األقل تستجيب للتدابير ال و الحماية، عن بالمسؤولية

إلنهاء األزمة العنيفة، التي تهدد السلم واألمن الدوليين، لمجلس األمن أن يأذن للدول األعضاء 
جميع "إلى استخدام القوة لحماية المدنيين، بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة التخاذ 

 الحظر الجويمنطقة  لحماية المدنيين من خالل" كل الوسائل الضرورية"، أو "التدابير الضرورية
   .)2(اآلمنةالمنطقة اإلنسانية   .المنطقة العازلة .عمليات حفظ السالم

 أو الميثاق، من 42 و 41المادتين بموجب األمن مجلس الجماعية التدابير ذهبه يأذن يمكن أن و
 الترتيبات ابه تأذن أن أو ،" السالم أجل من االتحاد” إجراء بموجب العامة الجمعية ابه أن تأذن
  .) 3( مجلس األمن من مسبق بإذن ، 53المادة بموجب اإلقليمية دون أو اإلقليمية

  تحديد السلطة المختصة بتفعيل مسؤولية الحماية : الـــفـــرع الــــثانــــــي  

 على خالف التدخل اإلنساني، الذي يمكن إجراءه استجابة لمجموعة متنوعة من األزمات اإلنسانية
تحت مظلة مسؤولية الحماية أكثر محدودية من  الدوليفويض من مجلس األمن، فإن التدخل دون ت

 الوقت في االستجابة أهمية مؤخرا وقعت التي األحداث أخرى مرة أبرزت فقد ،)4(ذلك بكثير
 لتلك المطروحة التحديات و المحددة األربع االنتهاكات و للجرائم حاسمة و بطريقة المناسب

 ُترتكب أن بعد لها االستجابة من بكثير أفضل االنتهاكات و الجرائم هذه منع أن مع و. االستجابة
 و حاسمة بطريقة و المناسب الوقت في االستجابة فيها يلزم و المنع فيها يفشل أوقاتا هناك فإن

إذا رأت األمم ، )5( المسؤولية بشأن مخاوف أثارت األعضاء الدول بأن أيضا االعتراف يجب
  .أن تتدخل في الشؤون الداخلية عسكريا طبقا للفصل السابع من الميثاق المتحدة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 34السابق ، ص  الحماية ، المرجعاألمين العام ، تنفيذ مسؤولية من تقرير  55ـــ الفقرة  )1(
قد يأذن مجلس األمن للدول األعضاء أو المنظمات اإلقليمية بفرض الحظر الجوي لحماية سكان دولة معينة بناء على الفصل =  )2(

مراقبين السابع، أما عمليات حفظ السالم قد تتراوح ما بين القوات المسلحة إلى المتخصصين بحقوق اإلنسان والوحدات الطبية وال
األساليب المستخدمة  فتعتبر من المنطقة العازلةأما . العسكريين وجميع األدوار المصممة خصيصا النجاز مهامها لحماية المدنيين

لنشر قوات حفظ السالم في دولة معينة، لمنع االتصال بين األطراف المتنازعة بعد انسحاب القوات المعادية، وفصل المجموعات 
غير تنشأ لحماية المدنيين، أي حماية حقوق اإلنسان للمهددين بالخطر،  اآلمنةالمشاركة في االشتباكات العنيفة، أما المنطقة اإلنسانية 

  .أن هذه المناطق اإلنسانية، عادة ما تكون غير فعالة إذا لم تتوفر للقائمين عليها القوة والسلطة الالزمة لتنفيذها
   34السابق ، ص  األمين العام ، تنفيذ مسؤولية الحماية ، المرجعمن تقرير  55الفقرة ـــ ) 3(

(4)- JAMES PATTISON, Humanitarian intervention & the responsibility to protect ,op,cit ,P 14 
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فقد  ،السلطات مختلف إلى ينبغي منحه الدور الذي بشكل كاف ال توضح مسؤولية حمايةلكن 
 إلى اللجوء أن يقرر الفاعل الرئيسي في دعت أنه من األنسب أن مجلس األمن يجب أن يكون

  يحل محله  كيانات أخرى يمكن أن ،)الفيتو(استخدام حق النقض أنه في  حالة  ، ودوليالتدخل ال
 .المنظمات اإلقليمية أو 1950السالم عام أجل  االتحاد منعلى أساس قرار الجمعية العامة  مثل
 )1( جانب واحد من حتى الدول أو التحالفات من قبل تدخلفي ال لراغبينا الدول تبعدوتس

  سلطة مجلس األمن: أوال 

الجهاز الرئيسي المكلف بمهام حفظ السلم و األمن لعب مجلس األمن هو اآلخر، بوصفه 
من ميثاق األمم المتحدة، دورا هاما في تفعيل مفهوم التدخل  25و  24الدوليين، وفقا للمواد 

 مجلس 42 المادةتفوض ، كما ألغراض إنسانية، و كل المفاهيم ذات الصلة بحماية حقوق اإلنسان
 أن به تف لمنه أ ثبت أو ،ال تفي بالغرض سكرية،الع غير التدابير كون ثبوت حالة في األمن
و  )2(نصابه إلى إلعادته أو الدولي السلم واألمن لحفظ يلزم ما" بقدر عسكرية تدابير اتخاذ يقرر

نظرا لخطورة السماح باستخدام اإلجراءات العسكرية لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان فانه يجب 
 لقرار صادرا من مجلس األمن في إطار األمن وضع ضوابط تجعل استخدامها رشيدا و خاضعا

و لذلك ال يصح بأن ينفرد بهذا التدخل دولة من الدول حتى و إن  ،الجماعي بالضوابط القانونية
، كما يجب تدخل األمم المتحدة مشروعا م السهر على احترام حقوق اإلنسانكانت عظمى تزع

  .)3( الدولية و ينفذ المواثيق و االتفاقيات  الدوليةبمعنى أن يستند إلى قرار دولي يتحرى الشرعية 
 تصبح الممارسة أن يجب أنه هي و األمن، مجلس لدور الفهم لهذا مالزمة ضرورية نتيجة ثمة

 على بناء العسكري و التدخل إلى الرامية االقتراحات جميع رسميا المجلس على تعرَض  أن العادية
  :يلي ما على اللجنة اتفقت ذلك
كما  .تدخل عسكري بأي القيام قبل الحاالت جميع في األمن مجلس من اإلذن التماس يجبــــ 

 يثير أن سمجلال من أن يطلبوا أو رسميا اإلذن هذا يطلبوا أن إلى تدخل يدعونَ  الذين على يجب
 ميثاق من 99 المادة بموجب يثير المسألة أن العام األمين من يطلبوا أن أو منه بمبادرة المسألة

  .المتحدة األمم
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـ

(1) - CARLO  Focarelli , The Responsibility to Protect doctrine and humanitarian intervention: Too many 

ambiguities, op,cit , p 211 

 و ما يليها  75تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة الدول ،  المرجع السابق ، ص راجع = 
  76من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة الدول، ص  16ــــ 6ــــ الفقرة ) 2(

     399مرجع سابق ، ص  عمر ، حسين حنفيــــ ) 3(
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 بفقدان توجد ادعاءات حيث خلدبالت إذنٍ  طلب أي في الفور على األمن مجلس ينظر أن ينبغيــــ 
 تحقًقا يلتمس أن السياق هذا للمجلس في ينبغي و ،عرقي تطهير أو واسع نطاق على بشرية أرواح
 عسكري بتدخل القيام تؤيد التي على األرض، الموجودة األحوال أو الحقائق من كافًيا

)1(.  
من الميثاق، الدفع بأن المسألة تعد في  7الفقرة  2من ناحية أخرى، فإنه ال يجوز وفقا لنص المادة 

صميم السلطان أو االختصاص الداخلي لدولة ما، إذا ما كان مجلس األمن بصدد اتخاذ إجراء من 
  .)2( إجراءات القمع الواردة في هذا الفصل

 العمل يعطي أنه على استثناء، بال يكون يكاد قبوال عالميا يلقى األمن مجلس إذن أصبح الواقع في
 بها المأذون التدخالت من عدد على الحدود عبر اآلثار المترتبة تكن لم و .دولية قانونًية العسكري

 عبر المترتبة اآلثار أن في أيًضا شك ال لكن و. أبداً  موضع شك الباردة الحرب بعد ما فترة في
  .)3( و أبرزها الصومال أخرى حاالت في الحدود

 الدول تتمتع به الذي الفيتو حق مسألة هي و مناقشتها، نتجنب أن يمكن ال مسألة ثمة أن غير
  .)4(احالي سمجلال في العضوية الدائمة الخمس

مجلس  اختصاصاتمن  قرار التدخل إجراءاتتكون   أنعلى ،من حيث المبدألقد قدمت اللجنة 
الدول  الذي تتمتع به)الفيتو(النقض  حقاستخدام  واقع مع أن تكون متسقة لكن من أجل األمن

 المذكورة أعاله واضحة أنه في حاالت  ICISSاللجنة عتبرت المجلس، الدائمة العضوية في الخمس
 .إنسانية أزمة تجنب أو مجلس لوقفال األعضاء الدائمين في يجب على الشروط، استوفيتاذا ما 

 عرقلة استخدام عن القومية مصالحه أنها تمس يدعى ال التي المسائل في الدائم العضو يمتنع أن
  .)5( المسلحنزاع لفي االضحايا المدنيين  لحماية قرار اتخاذ منعل وسيًلةك الفيتو
 الدول من لواحدة ممثل كبير استطالعية بطريقة قدم الذي االقتراح اللجنة تؤيد األسباب هذه لكل

   لقواعد مدونة" على الدائمة الخمس الدول تتفق أن هو و المجلس في الدائمة العضوية ذات الخمس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   75و سيادة الدول، تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل  من  15ــــ 6ـــ  الفقرة ) 1(
  المرجع السابق قانون مسؤولية الحماية في إطار األمم المتحدة ، ،محمد الحرماوي )2(

  76من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة الدول، ص  16ــــ   6ــــ الفقرة ) 3(

  77الدول  من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة 20ـــ 6ـــ الفقرة ) 4(
 (5) - CESAREO GUTIÉRREZ ESPADA, The Responsibility to Protect and The right of veto in the security council 

: some recent examples, Journal of the Spanish Institut  of Strategic Studies, N 3 / 2014 , p 07  
 

الجمعية العامة ويتمثل المقترح في شروع األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن في وضع قّدم الرئيس الفرنسي مقترحا أمام = 
وسيجري العمل بهذا األمر من دون تعديل الميثاق ومن خالل االلتزام المتبادل لألعضاء . طوعي بذاتهم الستخدام حق لنقض إطار

  الدائمين
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  الفردية بصفتهم الرفيع المستوى األعضاء الدائميندعا الفريق قد  و )1( الفيتو استخدام في "السلوك
انتهاكات واسعة  حق النقض في حاالت اإلبادة الجماعية و تتعهد باالمتناع عن استخدامأن 

في  تاستمر التي  عدم استخدام حق النقض مسؤولية و على عكس فكرةالنطاق لحقوق اإلنسان 
   .2005في عام  العالم التي سبقت قمة المناقشات

حق  من شأنه أن يحد أي تدابير تناولتلم  من الوثيقة الختامية النسخة النهائية ذلك، فإن مع
 الوثيقة الختاميةصياغة ل كانت و .الفظائع الجماعية حاالت يتصل فيماالخمس  الدول على النقض
 سيتم الدول الخمس، كبير منه إلى ضغط اإلغفال في جزء يرجح هذاف عملية طويلةحسابات وفقا ل
   .البحثهذه  ختام في األسبابهذه  ذكر

   سلطة البديلة في حالة تخلف مجلس األمن عن التدخلــــال :ا ـــــيـــــــانـــــث
ينبغي أن يكون مجلس  انه اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة الدول تقرير جاءت اللجنة في

 .)2(التدخل  مصادر بديلة للسلطة لكن هناك ، والدولي لتدخلبا محطة للترخيص األمن في أول

 المتوقع بالدور القيام في رغبته عدم أو المجلس قدرة عدم من الماضي في ما حدث إلى بالنظر
 حقوق مسائل أو اإلنسانية المسائل تكون حين بالتدخل اقتراًحا صراحة لمجلسارفض  إذا منه،

 زمنية فترة في االقتراح هذا مثل معالجة عن المجلس تخلف أو كبير لخطر اإلنسان معرضة
بمسؤولية  للنهوض البديلة الوسائل عن كليا النظر صرف اإلمكان في إن القول معقولة يصعب

  ؟ )3( الصدد هذا في الخيارات هي فما  .الحماية

اء الدائمين في المتكرر لحق الفيتو من قبل األعض ستعماللالنتيجة : الجمعية العامةأ ـــ  
المجلس في الكثير من الحاالت، األمر الذي جعل األنظار تتجه صوب  المجلس، ثبت عجز

توقيع جزاءات  التي ثار خالف بشأن قدرتها في دعم نظام األمن الجماعي و الجمعية العامة و
وضح أن الجمعية ت )10،11،12،13المواد(إذا كانت نصوص الميثاق  و، زجرية  بدال من المجلس

بإصدار قرارات تخص األمن الجماعي على نحو اختصاص المجلس، فإن  العامة غير مختصة
نابع من أن عدم االختصاص هذا كان مرتبطا دوما بعدم استحالة اتخاذ مثل تلك القرارات من ذلك 

  عيةـمــالج من ريــكــــسالع العمل استخدام تأييدعلى  iciss فقد عبرت اللجنة )4(طرف مجلس األمن 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

 (1)  - CITIZENS FOR GLOBAL SOLUTION, The Responsibility Not To Veto: A way forward, building peace, 

justice and freedom in Democratically Governed World  , 2010,( PP 07-14), P 06  

 )2( - JAMES PATTISON ,op ,cit ,P 14  

    79سيادة الدول ، من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و  28ـــ  6ـــ الفقرة ) 3(

 ، ، مذكرة مقّدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية و اإلداريةمبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية  طالب، خيرة ــــ )4(

  141،ص  2006/2007تخصص قانون دولي عام ، 
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 الجذور الراسخة "السالم أجل من االتحاد" بموجب إجراءات خاصة استثنائية دورة في منعقدة العامة
األمن  مجلس فيه يتخلف الذي الوضع لمعالجة خصيًصا 1950 عام في اإلجراءات هذه طوَرت
 واألمن السلم حفظ عن األساسية مسؤوليته ممارسة الدائمين، عن أعضائه إجماع عدم بسبب

  .)1(الدوليين

ما ترتب عنه  آلثار الحرب الباردة من االستخدام المفرط لحق الفيتو و لمواجهةلقد برر هذا القرار 
، كما دفع بمشروعية القرار على اعتبار أن اإلرادة الدولية الشارعة من شلل لنظام األمن الجماعي

تستطيع منحه  هي من أصدرت هذا القرار و و، منحته الشرعية  هي التي خلقت الميثاق و
 العامة تملك من األسباب ما يمكنها من القيام بهذا الدور بشكل فعال ال الشرعية، ثم إن الجمعية

كذا تمتع جميع الدول  و ،ي حاالت استثنائية إن لزم األمرف سيما انعقادها بشكل نظامي سنوي و
قدرتها في  فضال علىب القائم على مبدأ المساواة هذا األعضاء فيها بحق المناقشات و التصوي

  . )2( الضرورية لمعاونتها في ممارسة اختصاصاتها إنشاء اللجان الفرعية

 صالحية إلى تفتقر العامة الجمعية أن مع"اللجنة تقرير  من) 30ـــ  6(إلى الفقرة  ينبغي اإلشارة  
 ساحقة أغلبية وتؤيده ما إجراء بتأييد العامة تتخذه الجمعية الذي قرارال فإن ما، إجراء باتخاذ األمر

 مجلس ويشجع الحق وقت في يتم لتدخل الشرعية عالية من درًجة يعطي األعضاء الدول من
  .)3("  موقفه في النظر إعادة على األمن

  :المنظمات اإلقليمية ب ــــ 
 تتصرف دون اإلقليمية أو إقليمية منظمة قبل من الجماعي التدخل يتم أن هي و أخرى إمكانية ثمة

 مسؤولية الحماية في تنفيذ أساسير دو  لها هذه المنظمات اإلقليمية ،المعينة حدودها ضمن
 البشرية الكوارث من فكثير )4( بسرعة يمكن أن تستجيب كما انها ، األحداث أقرب إلىبإعتبارها 

 تدفقات شكل على الوطنية الحدود عبر تفيض بأن ةلمجاور ا البلدان على مباشرة كبيرة آثاراً  تترك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الميثاق الجمعية العامة سلطة إصدار التوصيات التي تتعلق بالتدابير المناسبة لتسوية أية قضية  24قد منحت المادة  و   =
بالطرق السلمية و مع ذلك ال يمكن للجمعية العامة التحرك وأخذ  أي قرار إال بعد أن يكون المجلس قد عجز عن تسوية النزاع وأحاله 

إال أن الحرب الكورية أعطت بعدا جديدا لهذه المسألة  .صالحيات هذه األخيرة ثانوية ال تتعدى الوساطة أو التحقيق انتإليها، وهكذا ك
  اإلتحاد من أجل السالم،"عتماد ما يسمى بقرار السيما مع ا

 A/RES/377(V)الوثيقة  : ـــــــــ  اكثر التفاصيل حول هذا القرار راجع 
  79،  من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة الدول 29ــــ  6ــــ الفقرة  )1( 

  143، ص  السابقـــــ طالب خيرة ، المرجع ) 2(
  30ص،  الدول من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة 30ـــ  6ــــ الفقرة  )3(

 

(4)- AGNES Gautier-Audebert, La responsabilité de protéger: une obligation collective enquête 

d’application par la communauté internationale,  Revue Ubuntou , n 1, 2013, p 57    
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 ة يكونلمجاور ا الدول هذه و .منها تنطلق قاعدةً  مجاورة دولة إقليم متمردين مجموعات أو الجئين
   .)1(إنسانية بدوافع مدفوًعا يكون فقط منها قوية جزء جماعية مصلحة العادة في لها

 السياق و للمسائل حساسية أكثر اإلقليمية المنطقة في الواقعة البلدان أن العموم بوجه فالمعروف
 في الشخصيات المشاركة و لةــالفاع بالجهات معرفة أكثر و للصراع الرئيسية العناوين وراء الكامنة

  . )2( السلم عودة على اإلشراف في أكبر مصلحة لديها و الصراع،

في  هو الحال كما التأسيسية أعمال الالزمة في قالطر  بعض المنظمات، قدمت ذلكعالوة على 
 11من  القانون التأسيسي :للمنظمة كأساس هذا المبدأ اعتمدت، أين  (AU)االتحاد األفريقي

الدول  عدم قدرة حالة في الحق في التدخل الديه المنظمة اإلقليميةأن ، حتى اآلن  2000جويلية
  . )3( مثل هذه الجرائم حدث عندما تحماية سكانها ل األعضاء

في تسوية النزاعات -اإلتحاد اإلفريقي حاليا–و قد دعم المجلس جهود منظمة الوحدة اإلفريقية 
 .داخل قارة إفريقيا

)   أو الهيئات الدولية األخرى(ألمن الدى مجلس  إذا ثبت هو ،اإلطار اهذ ، فيما يمكن استخالصه
، فإنه ال يزال من "نيابة عن المجتمع الدولي بالمسؤولية"ير راغبة في الوفاء أو غأنها غير قادرة 

في حالة الخطر هو الن  .غير الواضح ما إذا كان يسمح الدول الفردية للقيام بذلك كمالذ أخير
  )4(التغاضي نظرا لطبيعة اإليثار المتأصلة التدخل اإلنساني  إمكانية عدم 

لغرض حماية حقوق اإلنسان قد بلغت مرحلة متطورة من ناحية " مسؤولية الحماية"إذا كانت آلية
التأطير النظري  بشكل مرتب و منظم و متفق عليه مسبقا ، كان من األصح االنتقال إلى دراسة 

مات على األز هذا المفهوم من جوانبه التطبيقية لمعرفة مدى فعاليته في تحقيق الحماية اإلنسانية 
  .الدولية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  80ص  من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة 31ـــ  6ـــ الفقرة ) 1( 

  80ص  المعنية بالتدخل و سيادةمن تقرير اللجنة الدولية  32ـــ  6ــــ الفقرة  )2(
)3(  - AGNES Gautier-Audebert, op.cit , p 57 

)4(  – CARLO Focarelli ,op.cit, p 211 
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  الـمبــــحــــث الثـــانــي

  مدى فعالية تطبيق مسؤولية الحماية على األزمات الدولية    

العنف ترويعا للضمير بأكثر فصول  األمر تعلقإذا ما عليهم تقبل فكرة سيصعب إن العديد 
فأنه قد تم  ،و جرائم الحرب التطهير العرقي و الجرائم ضد اإلنسانية الجماعية، اإلبادةكاإلنساني 

التي لم يكن أحد مكاسب بلغت ذروتها في التدخالت و هذه ال نال ،أخيرا ديناميكيتقدم  إحراز
قام مجلس األمن بإجراء تفويض بشأنها من أجل منع حدوث كوارث  لذا ،ليتصورها قبل عقد واحد

حراز تقدم في هذا الخصوص يعني فإ، ليبيا و ساحل العاج كل من اإلنسان في قفي مجال حقو 
ية و كمبوديا و روندا و الناز المحرقة أنه لم يعد من الخيال أن يأمل المرء أن أحداث مثل 

مبدأ مسؤولية الحماية يعتبر حديث النشأة نسبيًا، أقرته الجمعية ف، أخرىا لن تحدث مرة سربرينيش
ساحل مرحلة النضج فعال في  تالحماية بلغمسؤولية  و إذا كانت 2005المتحدة عام العامة لألمم 

المتعلقين بليبيا إن قراري مجلس األمن ف سابق،على وجه الخصوص في وقت  ليبيا و في العاج
  .)المطلب األول(الليبي  وضعالفعل على الردة لفي فيفري و مارس يعتبران من األمثلة الجيدة 

اللجوء إلى حق الحماية يعني أن الرد بدأ بإنذار و تهديد بالعقوبات و المالحقة في  أنكما  
لذلك تم السماح للقوة العسكرية بحماية المدنيين فالتهديد  ي وقت الحقالمحكمة الجنائية الدولية و ف

 األزمة الليبية كشفت عن نقاطلكن   ،)1(إنقاذ أالف األرواحمن أجل ردة فعل  في كان فعاال
ما يتعلق بالتهم الموجهة لحلف الناتو بأنه تجاوز حدود تفويض الضعف في هذا النهج، ال سيما في

مبدأ مسؤولية الحماية، يمكن تفعيل مبدأ  فحسب القانون الجنائي الدولي و. قرار مجلس األمن
ية التدخل الخارجي في حال كانت الدولة المعنية التي يقع على عاتقها في المقام األول مسؤول

  ).ثانيالمطلب ال( في توفير تلك الحماية» غير راغبة«أو » غير قادرة«حماية مواطنيها 
إلى فعل حقيقي، لكن يجب  "مسؤولية الحماية"سوريا صعوبة ترجمة مفهوم  حالة تظهر غير أنه

في الوقت  و.لفظ معنوي وم أن يتحول لما هو أكثر من مجردعلينا المحاولة إذا كنا نريد لهذا المفه
في حال  إلى حل سياسي، إذ أنهتدخل عسكري بحوار من أجل التوصل نفسه، يجب أن يرتبط أي 

م على تفويض من األم دون الحصول مع فشل هذه التدابير تم المضي قدًما في مثل هذا العمل
 لهالتأييد  لخطر المزيد من تآكل "مسؤولية الحماية"يعرض مفهوم  ن أ فمن شأن ذلك المتحدة،

 .)المطلب الثالث(
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ

، ���د��ت ���ر ����ز ، ���ح �ر ��� ا���ر�ت ��ؤو��� ا�	���� ��� �ر	�� ا����" غاريت ايفانز ،مقال بعنوان :ــــ أنظر ) 1(

http://www.startimes.com/?t=29528259  
 

  



 
125 

  لب األولـــطــمــال

  اـيــبــيــإعمال مبدأ مسؤولية الحماية على حالة ل

 األممفي  ي من قبل المجتمع الدولي المتمثلما جرى في ليبيا من تدخل عسكر  لقد اتضح أن      
 و البلدفي  اإلنسانالمتحدة التي تمثل الشرعية الدولية كان نتيجة لالنتهاكات الصارخة لحقوق 

قد استندت  و المواثيق الدولية و األعرافشعبه متجاهال كافة  أبناءالتي قام بها النظام الليبي ضد 
هما  الدولي و األمنين الدوليين الصادرين من مجلس القرار  إلى دوليالالمنظمة الدولية في تدخلها 

  .)1(المتحدة  األممذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق  و 2011لسنة   1973و 1970رقم 
 األممالمجتمع الدولي و  مواقف و الليبية األزمة خلفيات التدخل، لهذا دراستنا خالل من نتناول

 وفقا ليبيا علىحلف الناتو  تدخلنتائج  من األزمة كما نستخلص العربية الدول وجامعة المتحدة
 .الدولي القانون لقواعد

  خلفيات و أبعاد الصراع  في ليبيا : الــفــرع األول 
بعد أيام قليلة من  مسؤولية الحماية، علىل لمبدأ في قضية اختبار األزمة الليبيةسرعان ما وضعت 

مجلس حقوق اإلنسان،  مجلس األمن الدولي، و دعا كل من 2011بداية االضطرابات، في فبراير 
 حقوقمسؤوليتها في حماية ال إلى ليبيا ة،العربيا جامعة الدول كذ المتحدة و لألممالعام  األمين و

في وقت مبكر أصدر مجلس األمن قرار  و القانون اإلنساني الدولي، عليها واجب احترام البشرية و
حظر  في الجرائم ضد اإلنسانية وبإحالة القدافي إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق  1970
  1973مجلس األمن الدولي القرار ، كما اعتمدر و غيرها من العقوبات على ليبيا، و السفاألسلحة

  .لحماية المدنيين  ةضرور كالعمل العسكري الذي يجيز 
 حد إلى تتأثر السياسية األوضاع بأن به المسلم من : للنزاع العوامل التاريخية و السياسية :أوال 

 هيةراالك فان كذلك و ،ابه يحيط ما و المنطقة في السائدة التاريخية للظروف وفق تتشكل و ما
 و األزمة، لتفجير كافي سبب إلى تحولت القائم النظام و الليبي الشعب بين الثقة فقدان و كمةتراالم

 السياسي فالبعد األزمة، تأجيج في يرا تأث الدوافع أقوى من االقتصادية و السياسية الظروف تعتبر
 القذافي ألبناء السياسة في التوريث عملية كذلك و السياسية السلطة ضد مرفوعة بمظالم صلة ذات

  .  )2( االقتصادية و األمنية و السياسية الرئيسية الملفات في يتحكمون بحيث
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  : على موقع  ، ") ليبيا نموذجا( المتحدة  األمممن قبل منظمة  اإلنسانيالتدخل "مقال بعنوان خدر شنكالى ، ـــ ) 1(

http://www.doxata.com/aara_meqalat/6622.html  

كلية االقتصاد و العلوم  ،ماجستير في العلوم السياسية ـــ  2011ـــ دراسة حالة ليبيا  اإلنسانيالتدخل الدولي ـــ تيسير إبراهيم قديح ، ) 2(
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  اقتصارا و السيادة، و المكانة على غربها و ليبيا شرق واليات بين ضمني تنافس هناك كان تاريخيا

 أكثر بنغازي خاصة، الشرقية الواليات كانت ان و أنه القول يمكن  القذافي، العقيد حكم حقبة على
 ضد األولى سنواتها في 1969 عام "القذافي" قادها التي االنقالب حركة ساندت التي المدن الليبية

 و اإلسالمية غير و اإلسالمية للمعارضة معقل إلى المدن تلك بذلك تحولت ،)1(النظام الملكي
 العشرين القرن من السبعينيات منذ "لقذافيا" نظام ضد االنقالبية المحاوالت لالضطرابات و رامصد

 إلى المهنيين و الكفاءات هجرة من موجة و الطرفين بين عنيفة إلى مواجهات قاد بعدها، ما و
 ما هو و أوروبا إلى معظمهم اتجه مهاجر ألف ثالثين بنحو في الثمانينيات البعض قدرها ،الخارج
 .الطرفين بين الثقة عدم فجوة ظل في المدن، تلك و نظامه و "القذافي" بين القطيعة حالة رسخ

 لمزيد بدوره فيقود التمرد، و االحتجاج إلى يقود الذي القمع اإلقصاء و عناصرها مفرغة حلقة محدثا
 أسس تآكلت القذافي حكم عقود عبر نهأ القول السياسي يمكن الصعيد على اإلقصاء، و القمع من

 و المساواة القومية، الثورية :أولها أساسية عوامل عدة في تمثلت التي و الليبي، النظام شرعية
  . كرامةال شرعية االجتماعية، العدالة

 أخرى ارةـــت يةـــاإلفريق الوحدة و تارة، العربية دةـــللوح السعي بين يةــــالليب الخارجية السياسة فتقلبات
 ترا مغام و آخر، لىا حين جماعية اتحادية مشروعات و ،ناحي ثنائية وحدوية مشاريع بين ما

 رسخت المختلفة المعمورة أركان في التمرد حركات و منظمات من العديد مساندة و دعم في النظام
   .)2(الليبيين المواطنين من كبيرة لدى قطاعات مرارة بال را شعو 

المضادة  االنقالبات و االنشقاقات أدت و الماضي، القرن سبعينات منذ الليبية المعارضة تنامت
 للتخلص االنقالبية المحاوالت تزايدت و الملكية، ضد الثورة قاد الذي الثوري التنظيم نصف يمثلون

 الى و ،1986 عام في ليبيا إلنقاذ الوطنية الجبهة قادته الذي االنقالب منها و الليبي من النظام
 القذافي تمكن و المسلحة، القوات في الضباط من مجموعة قاده الذي 1975 انقالب عام جانب

   خارج و داخل المعارضة رموز و صور كافة ضد الشديد القمع القذافي مارس عليه، و القضاء من
ــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

القذافي الحكم بانقالب عسكري ضد  على اثر اعالن ''خارجها يرون أنه  على الرغم من تلك المؤشرات، فإن الكثيرين من داخل ليبيا و) = 1(
دائرة  و'' القذافي''فالحكم الشخصي الذي اعتمد على عائلة . تقدمها ، فقدت ليبيا فرصا عديدة لنهضة شعبها و1969عام '' إدريس السنوسي''الملك 

من عوائد الثروة في بالدهم، فرغم الثراء النسبي للشعب الليبي مقارنة بشعوب األتباع، أدى إلى حرمان الجماهير العريضة  ضيقة من المقربين و
مليار دوالر تدخل الخزينة   50مليار دوالر من الفوائض المالية النفطية، عالوة على 200عربية أخرى، تقدر أرصدة النظام الليبي بما يزيد عن 

ثروة، فبدال من التوزيع العاقل لمليارات الدوالرات من العوائد النفطية على الشعب، استأثرت الليبية سنويا، فإنه توجد حاالت تفاوت كبير في توزيع ال
تكديس ثرواتهم المالية في الغرب مستفيدين  عائلته، حيث بددوا ثروات المجتمع الليبي في شراء األسلحة، و و'' القذافي''بها فئة ضيقة تلتف حول

غسيل األموال التي تورط  تنامي شبكات التهريب و يبرر إخفاقاته بذلك التضييق، و ن النظام يفسر ومن الحصار الذي ضرب على ليبيا، حيث كا
  . ''"فيها بعض كبار موظفي الدولة

  130،131تيسير إبراهيم قديح ، المرجع السابق ، ص  ــــ ) 2(
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 و الحبس و الجسدية، العقوبات عبر العشرين القرن من التسعينيات في بلغ قمته الذي و البالد،
 سياسي انسداد إلى أدى مما سلطته، على الحفاظ بهدف المنشقين اآلالف من ضد اإلجباري النفي

 و الباردة، الحرب بعد ما متغيرات مع التكيف على النظام أخرى عمل جهة من الدولة، هيكل في
 أسلحة مشروعات أو لديها عما ليبيا تخلي إلى التي قادت و 2001 سبتمبر 11 أحداث بعد ما

(1) "لوكيربي " لضحايا حادثتي باهظة تعويضات دفع قبولها و شامل دمار
  .الفرنسية الطائرة و 

إذ صارت أمرا واقعا '' سيف اإلسالم''ضافة إلى كل ذلك، كانت هناك محاولة توريث الحكم البنه إ
كباقي '' معمر''خارجيا ليصير وريث أبيه  تحضيره داخليا و عبر انخراطه في اللجان الشعبية و

خاصة مصر حيث أصبحت تسمى البلدان العربية  فيما يخص مسألة  األنظمة العربية األخرى، و
  .)2(توريث األنظمة الجمهورية ألبناء القادة لتولي الحكم

  في ليبيا  العامة والحريات اإلنسان حقوق أوضاع :ثانيا 

الضرر الذي أنزلته بنسيج المجتمع عقوٌد من ال يمكن َفْهُم الظروف الحالية في ليبيا من دون فهم 
جاءت  فقد، )3( القمع المتواصل ألي معارضة و، االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان الفساد و

فيما يخص  2010منظمة العفو الدولية  األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان و تقارير
 حرية التجمع و ظلت حرية التعبير و'':حيث جاء في تقرير القمعية للنظام الليبي، الممارسات

من التسامح إزاء  لم تظهر السلطات مقدارا يذكر و الجمعيات تخضع لقيود مشددة تكوين
 حاالت و القسري االختفاء لحاالت المزعوم الكبير العدد زاءإ قلقها عن أعربت فقد ''المعارضة

  .القضاء خارج اإلعدام
اإلقليمي، انطالقا من  القوى ميزان في جوهري تحول نقطة كان العربي الربيع أن واضحاً  يبدوكما 

ملهمة لشباب "الياسمين ثورة"مثلما كانت و ،التي نجحت في اإلطاحة بالرئيس السابق ثورة تونس
  )4( ليبيا  في لثورةلبداية ا بباسيناير المصرية، كانت هذه األخيرة  25حركة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :القضية تفاصيل حول مسار هذه ـــ   لوكرييـــ للنظر في العالقات الليبية بالدول الغربية المعنية بأزمة  (1) 

على الساحة الدولية ، المرجع السابق ،من ص  انعكاساته، التدخل الدولي بين المشروعية و عدم المشروعية و سامح عبد القوي السيد: راجع 

  391الى ص  301
  : الغربي  الليبيبشأن الخلفية التاريخية للنزاع  أنظركذلك  =

، مذكرة ماجستير ) 2011(  1973وقرار  1970التكييف  القانوني العسكري  في ليبيا  في ضوء قراري مجلس األمن  ، بورحلة حسين 

  و ما يليها  13، ص 2014، ،جامعة أمحمد بوقره  بومرداس ،القانون الدولي العام والعالقات الدولية 

 2013/12/30 ، منتديات ستار تايمز ، شؤون قانونية ،  ''تها على الصعيد الدولياألزمة الليبية وتداعيا'' :بحث بعنوان، نور أوعلــــيـــــ ) 2(

         http://www.startimes.com/f.aspx?t=33733818               :على الموقع التالي :  22:14على الساعة 

  2011فبراير  25 ،اإلنسان، لألمم المتحدةلس حقوق اللجنة الدولية لتقّصي الحقائق حول ليبيا، مج ، من تقرير10الفقرة ) 3(

  A|HRC|19|68الوثيقة رقم ، 
                                                                   http://www.aleqt.com/2011/03/12/article_513647.html       :     أنظر الرابط  ، ـــ خالد أحمد عثمان ، ثورة ليبيا وملك ملوك إفريقيا )4(
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، انفجرت ثورة شعب ليبيا ضد حكم العقيد معمر القذافي، الذي 17/2/2011 فى يوم الخميس
تبديدا لثروات البالد في مشروعات  وفسادا  طغيانا و عسفا وتالعباد  عاما البالد و 42أرهق لمدة 

مغامرات خارجية، فحرم  اغتياالت و أعمال إرهابية و مؤامرات و قليلة النفع أو غير ذات جدوى و
 للمرة األولى يحيث حمل الثوار السالح النار  ،عوائد ثرواته النفطية يستفيد منالشعب من أن 

  .)1(مالمساندتهم فى قتالهم مع الجنود الموالين للنظ
 العديد مقتل إلى الليبية الثورة أثناء المتظاهرين لقمع الجوي القصف و المفرطة القوة استخدام أدى
 جسيمة انتهاكات ارتكاب و إنسانية مأساة ظهور الى و العسكرية، العملياتجراء  المدنيين من

 و تونس إلى خاصة كالجئين أخرى دول إلى ليبيا لمغادرة الكثير اضطر كما لحقوق اإلنسان،
 و المتحدة األمم منظمة خالل من نفسه الدولي المجتمع وجد و ،اتأزم الوضع ازداد  و مصر،

 من الليبيين المدنيين إنقاذ و لحماية الالزمة اإلجراءات التخاذرا مضط الدولي األمن مجلس عبر
 .ليبيا في المسلحنزاع ال ويالت

تداعياته السلبية إلى باقي األمم، يستدعي تدخال نزاع يشهده العالم تصل إلى أن أي  و بالنظر
معالجته، هذا ما قد  لحله أو التقليل من وطأته وفق مقاربات دولية غرضها احتواء ملف النزاع و

عمليات راره في استمو في االحتواء على الوضع و بعد فشل النظام  حصل في األزمة الليبية
 ،ولي للممارسات الالإنسانية التي يرتكبها نظام الحكمو عدم تقبل المجتمع الد، اإلبادة للمعارضة

حماية حقوق اإلنسان في إطار المحافظة على السلم و األمن  و استعادة حفظ النظامعلى أمل 
  .الذي طالب بتدخل منظمة األمم المتحدة     الدوليين

  الــــليـــبـــــية األزمةتمع الدولــــي اتــــجـــاه رد الفعــــل الــــمج: الـــــفـــرع الــثـــانــــــي 

 يتولى هذه الذي األمن مجلس في ممثلة الدولية المجموعة على تقع الذي الرد مسؤولية في يتجسد
مواجهة  أجل من الميثاق من السابع الفصل إلى اللجوء يعتبر و ، المتحدة األمم إطار في المهمة
 يمنحه أصبح الذي الواسع التفسير من ينبع الجهاز، لهذا بالنسبة جديد توجه داخلية إنسانية أزمات

 اإلنساني الدولي بالقانون يتعلق ما كل في التدخل يرفض السابق في كان أن بعد الفصل لهذا
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

 كما .بالسالح الثورة شباب لمواجهة كتائب األمن تدخلت عندما مسلحة ثورة إلى تحولت أيام ثالث وخالل البداية، في سلمية كانت لثورةا =) 1( 
المعسكرات  وتدمير السالح مخازن على الشعب واستيالء النظام بحماية المكلفة األمن وسقوط كتائب الشرقية المنطقة في الجيش انهيار سرعة أن

   كامال اغا امنيا فر  ذلك ترتب على مما المخابراتية عموما ،  واألجهزة والشرطة للجيش كامل انهيار في تسبب األمنية، راتواإلدا
  : اكثر التفاصيل أنظر 

 االنتقالية المرحلة في العربي األمن قطاع تحول مؤتمر إلى مقدمة ورؤية ، ورقة واقع :ليبيا على أمنياً  العربي الربيع شوايل ، تداعيات عاشور

  :الرابط التاليـــ  متوفر على  03، ص 2014،  األوسط للشرق كارنغي مركز برعاية

 http://carnegieendowment.org/files/Security_Sector_in_Libya_in_2013.pdf ــــ
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 المتيسر من كان إذا أنه فحواها االنتقادات بعض وجهوا الفقهاء أن إال، )1(التطور هذا رغمو 
 مسألة فإن لذلك، المكرس المادي العمل في يتمثل باعتباره القوة استخدام إلى اللجوء مفهوم تحديد
 هو و مضبوط غير المفهوم يجعل مما متباينة و متعددة تأويالت تبقى محل القوة باستخدام التهديد

 الذي 1973 الثانيقرار ال كذلك و 1970رارالق ويعدو ، الدول نظر وجهات تضارب إلى يؤدي ما
 عرفته الذي التنظير بعد المتحدة األمم قبل من لمسؤولية الحماية تفعيل أول الحقا له سنتعرض
  .ضمن فقرات القرار صريحة بصفة ورد ما هو و المسألة،

  )1970صدور قرار ( أوال ــــ الرد باستعمال التدابير غير العسكرية

 االنتهاكات المؤتمر اإلسالمي لمنظمة العام األمين و األفريقي االتحاد و العربية الجامعة بإدانة
 العربية الجماهيرية ا فيبهارتكا يجري التي الدولي اإلنساني القانون و اإلنسان لحقوق الخطيرة
  2011فيفري  25المؤرخ في  ) /A/HRC/RES/S-15 1 (و قرار مجلس حقوق اإلنسان الليبية،

على وجه االستعجال للتحقيق في جميع انتهاكات القانون بما في ذلك إيفاد لجنة دولية مستقلة 
و ظروف وقوع تلك االنتهاكات و  سانحقوق اإلن في جميع انتهاكاتالدولي لحقوق اإلنسان 

  .)2(الجرائم المرتكبة 
، الذي تسبب في لقذافيا للعقيدالمعارضين  المؤيدين و تشهد منافسة ليبيا األحداث في تزالما 

" عن الحماية المسؤولية"مفهوم قدرة  المدنيين، و كذلك التشكيك في سقوط العديد من الضحاياتزايد 
، بعد وقت ليبيا وقائعحقائق  كان رد فعل المجلس بسرعة على ،)3( هذه الجرائم علىالحفاظ  بهدف

التي من تقرير لجنة التحقيق الدولية، قصير من بدء الهجمات على بنغازي وحتى قبل االنتهاء 
مجلس  ر قرارو صد )4( هذه االستجابة السريعةلن اك ا األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ووضعته
  .باإلجماع حيال تلك األوضاع  مجلس األمناتخذه   1970األمن

ــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   ـــــــــــــ
 141تيسير إبراهيم قديح ، المرجع السابق ، ص ــــــ  )1(

ا ، نظام القذافيقوة من جانب لاستعمال ا بسرعة ووسائل اإلعالمو المنظمات غير حكومية  المنظمات الدوليةلقد اساءت كل من = 
منظمة  أصدرتكما  ،بالتزامات مسؤولية الحماية من قادة العالمتذكير و  ليبيا الفظائع التي ارتكبت في لوقف نداء عاجلين قامت ب

   فيفري 22في ليبيا حول الوضع في بيان مفتوحو مسؤولية الحماية ل و المركز العالمي،المقاالت والتقارير عددا منالعفو الدولية 
  . حول تدهور  حالة حقوق اإلنسان  2011مارس   4 يوم في لألمن مجلس رسالة إلىكتب و  -2011

                                                     S/RES/1970 (2011 (:  ، الوثيقة رقم2011فيفري  26، الصادر بتاريخ  1970قرار مجلس األمن رقم : ــــ أنظر )2(
 

(3) - ERIC POMES, Libye l’invocation de la responsabilité de protéger dans la crise libyenne, RGDIP, 

2011. n 03 ,p753            
)4(  - CARSTEN Stahn, Libya, the International Criminal Court and Complementarily , Test for ‘Shared 

Responsibility, Journal of International Criminal Justice , Oxford University Press, n 10 (2012), p 328 
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 يدرك أنه األمن مجلس أقرأين  2011 فيفري 26 بتاريخ درص :1970القرارمضمون ــــ 
 الفصل عن طريق المتحدة، األمم ميثاق بموجب الدوليين األمن السلم و صون مجال مسؤوليته في

 إلى دعا و فورا العنف وقف طالب :بما يلي أمر األمم المتحدة ميثاق من 41 المادة و السابع
 في تركب التي هذه الجرائم كيف و للسكان، المطالب المشروعة بتلبية الكفيلة الخطوات اتخاذ
 حظر األسلحة، حظر،  ..الدولية الجنائية المحكمة إلى الوضع إحالة ،"اإلنسانية ضد جرائم "ليبيا

 يبرر ما لعل و ،)1(للجزاءات ةجديد لجنة إنشاء القرار، عددهم األشخاص من مجموعة على السفر
 و شهدت التي العربية من الدول غيرها دون ليبيا بها تميزت التي السابقة هو اإلجماع هذا حصول

  .)2(سابقا لها تعرضت التي العقوبات في األحداث، المتمثلة نفس تشهد
 القوة دولة بالدفاع عن المدنيين الليبيين أو اللجوء الى أيةما يالحظ على هذا القرار أنه لم يخول 

المسؤولية على عاتق السلطات  ى، بل الققدافيـــالعسكرية التابعة للعقيد ال اآللةلحمايتهم من بطش 
، كما دعا جميع الليبية لحماية السكان المدنيين و الذي يعد الركن األول لمبدأ مسؤولية الحماية

الدول بالتنسيق فيما بينها و بالتعاون مع األمين العام  بتيسير و دعم  دعوة الوكاالت اإلنسانية 
  .) 3(إلى ليبيا و تزويد هذه األخيرة بالمساعدة اإلنسانية و ما يتصل من أشكال العون األخرى 

حة الثقيلة المختلفة ضد األسل في استخدام الطائرات و ذافيــــلقااستمر كان متوقع،  حدث مالكن 
ناشد بعض أعضاء  تفاقمت األوضاع اإلنسانية سوءا و العزل من أجل قمع ثورتهم و المدنيين

 يفرض حظرا جويا على ليبيا إلنقاذ المجلس الوطني االنتقالي الليبي المجتمع الدولي بأن يتحرك و
 عليها و سيطروا المدن التيالثوار إلى االنسحاب من  اضطر المدنيين من القصف الجوي، و

 هي المعقل األخير زحفها حتى أصبحت على مشارف مدينة بنغازي، و لقذافياواصلت قوات 
 لم يعد باإلمكان ، ويبيد الثائرين بغير رحمة هدد الطاغية بأنه سيدك هذه المدينة و للثوار، و

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 1970رقم ــــ راجع  قرار مجلس األمن الدولي  ) 1(

  141ــــ تيسير إبراهيم قديح ، المرجع السابق، ص ) 2(

    104ــ  103ص  مرجع سابق ، ، ، دور مجلس األمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنسانيــــ لعمامرة ليندة )3(

المجلس مسألة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني تهديدا للسلم واألمن الدوليين؛ ألن من وقد اعتبر = 
، وبناء على ذلك؛ فجاء في مقدمة القرار )1/3المادة (المقاصد الرئيسية لألمم المتحدة تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع في ليبيا، ويدين العنف واستخدام القوة ضد المدنيين، ويشجب  أن مجلس األمن 1970/2011
  .الممنهجة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك قمع المتظاهرين المسالمين، ويعرب عن قلقه العميق لمقتل المدنيين االنتهاكات الجسيمة و

جاء في إطار إمكانية حلول المحكمة الجنائية الدولية محل الجزاءات الجماعية ..الدولية الجنائية المحكمة إلى الوضع حالةان = 
تذليل العقبات و الصعوبات أمامها بات أمرا ضروريا ألنها ستعطي  ذلك ان ،ل عمل المحكمة ليس باألمر اليسيرالدولية اال ان تفعي

  لإلنسانية الفرصة الكاملة لتفادي مجازر الماضي 

  :ذا الخصوص راجع في هــــــــ  

  و ما يليها  142ــــ سامح عبد القوي السيد ، التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني و البيئي ، المرجع السابق ، ص 
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فطلبت  ،مجازر أشد شناعة ما قد يحدث من جرائم و مجازر و السكوت عما حدث من جرائم و
دول مجلس التعاون الخليجي عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية للبحث في كيفية وضع حد 

أين  ،2011مارس 12 انعقد اجتماع مجلس الجامعة في القاهرة بتاريخ لجرائم نظام القذافي، و
ته يااإلجراءات، منها دعوة مجلس األمن إلى تحمل مسؤول أصدر قرارا تضمن عددا من التدابير و

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بفرض حظر جوي على حركة الطيران  األوضاع في ليبيا و إزاء تدهور
وقائية تسمح  إقامة مناطق آمنة في األماكن المتعرضة للقصف كإجراءات العسكري الليبي فورا و

  . )1(المقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات الحماية ألبناء الشعب الليبي و بتوفير

  )1973وفقا للقرار : ( ـــــ الرد باستعمال الوسائل العسكرية ثانيا 

أصدر بأغلبية  17/3/2011تباطؤ اجتمع مجلس األمن في مساء يوم الخميس  بعد تردد و
 و األمن ددهي ليبيا في الوضع أن األمن سجلم أعتبر )1973(أصوات الدول األعضاء قراره رقم 

 و عنفلل التام اءهاإلن و النار إطالق بوقف: يلي بما أمر السابع الفصل بموجب و الدوليين ملالس
 التي األعضاء للدول أذنكما   مهحق في المرتكبة لالعتداءات و المدنيين ىلع جماتهال لجميع

 ترتيبات أو منظمات  طريق عن أو الوطني الصعيد ىلع تتصرف أن العام، األمين أخطرت
 بأي أجنبية احتالل قوة أي استبعاد مع الالزمة، التدابير باتخاذ العام، األمين مع بالتعاون و يميةلقإ

 جرائم ارتكبوا الذين األشخاص أخرى مرة حددأين  .الليبية األراضيمن  جزء أي علىكان  شكل
على جميع  اإلجراءات، منها فرض حظر تضمن عددا من التدابير و كما  .الليبي حق الشعب في

 بهدف حماية المدنيين باستثناء رحالت اإلمدادات اإلنسانية و ،األجواء الليبيةرحالت الطيران فوق 
مطالبة جميع الدول األعضاء بعدم السماح ألي طائرة ليبية، بما في ذلك الرحالت التجارية 

جميع (أراضيها، كما دعا القرار جميع الدول األعضاء إلى اتخاذ  بالهبوط أو اإلقالع من
المناطق السكنية التي تواجه تهديدا في ليبيا، بما في ذلك  لحماية المدنيين و) الضروريةاإلجراءات 

  .) 2(بنغازي مع استبعاد إرسال قوة احتالل بأي شكل على أي جزء من األراضي الليبية
ــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

   :التالي الرابط على  متوفر ، 2011 أفريل2 :تاريخمشروعية التدخل الدولي العسكري في ليبيا ،  ،ــــ خالد أحمد عثمان ) 1(
saudiinfocus.com/...التدخل-مشروعية-124342/دولية- 

  :ــــ راجع في هذا الخصوص ) 2(

  S/RES/1973 )2011(الوثيقة رقم المتحدة األمم ،2011مارس  17، الصادر عن مجلس األمن،  1973ــــ قرار مجلس األمن ، رقم 

 به اتخذ الذي اإلجماع عن واضح ابتعاد يشكل مما التصويت، عن منها خمسة امتناع و لصالحه دول عشرة بتصويت اتخذ سابقه خالف على= 
 لديها كانت الحكومات بعض أن األمن مجلس في التصويت أثناء االمتناع حاالت بينت ،عليه متوافق يكن لم رارالق أن من بالرغم و األول، رار لقا

 به يسمح ما بشأن العمليات العسكرية بداية منذ الدولي المجتمع داخل توترات ظهرت و .القوة باستخدام المدنيين حماية تنفيذ تحفظات حول بالفعل
 الفصل تحت جماعي بعمل القيام أتاحت قد المجلس وحدة بأن لالدعاء ذريعة الكبرى الغربية الدول أعطى أنه إال، التحديد وجه على 1973 القرار
 .ليبيا أنحاء وسائر بنغازي في المدنيين من اآلالف عشرات  أرواح حماية من مكن مما للميثاق السابع
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 اهتمام أكبر الءإي مع ، 1970القرار في وردت التي األهداف على التأكيد 1973 القرار أعاد و
 القرار لهذه في محددة  فقرة ُخصَصت ذلك، على زيادة ،القرار ديباجة في "المدنيين حماية" لمفهوم
 ليبيا في المدنيين لحماية  القوة ذلك في بما الوسائل، جميع باستخدام للحكومات تأذن وهي المسألة

الدول  جامعة هي إقليمية، لمنظمة رئيسًيا دوًرا ُيسِند القرار أن مالحظة لالهتمام المثير من و
  .)1(الطيران حظر منطقة بشأن و المدنيين السكان بحماية المتصلة التدابير تنفيذ أجل من العربية،
   يةـــبـــيــلـــة الــــي األزمــــــو فـــــناتـــل الـــدخــتا  ـــــ  ــثـــلثـــــــــــا

مجلس  أن، و )2( في ليبياتدخل لل القانوني الوحيد األساس 1973القرار  يشكل هذا الصددفي 
اراته تكون ملزمة للمجتمع جميع قر ف، المتحدة لألممالدولي الذي يعتبر الجهاز التنفيذي  األمن
المتحدة والذي يجيز استخدام القوة  األممالفصل السابع من ميثاق  إلىاستند في قراراته  أين، الدولي

  .)3() 1973(القرار إليه أشارهذا ما  و ،رالدولي للخط األمن والعسكرية في حالة تعرض السلم 
تولى حلف شمال األطلسي السيطرة ، من و دعم العديد من دول المنطقةبعد تفويض مجلس األ

 على جميع العمليات العسكرية في ليبيا تحت إشراف األمم المتحدة، بناء على قرار مجلس األمن 
 .)4(2011مارس  31بداية من   1973رقم

 على  على األرجح ربما،  متدخلينلا لقائمة األنسب بينمن  حلف شمال األطلسي أعتبرحيث 
 مثل البعثات السابقة خاللنسبيا  نجاحهالى بالنظر  ،فعاال و متناسب تدخله كونيإعتقاد أن 

كما يمتلك الحلف مقدرات عسكرية نادرة يمكنها التعامل مع األزمات، سواء  ،)كوسوفو و البوسنة(
  .)5(قبل أو أثناء أو بعد نشوئها

زمات بالنظر الى األ لم يكن قرار حلف الناتو بالتدخل في األزمة الليبية أمرا يسيرا و المالحظ أنه 
خالل اليوم األول لتولي قيادة الناتو العمليات الجارية في ليبيا، جدد الحلفاء تعهداتهم  و سابقة

  .، الصادر عن مجلس األمن الدولي1973بالعمل على تنفيذ القرار 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختارات من المجلة الدولية للصليب األحمر  حالة ليبيا و ما بعدها ،"، استخدام القوة لحماية المدنيين و العمل اإلنساني بومييه برونوــــ ) 1(

  05، ص 2011، سبتمبر 884، العدد 93المجلد 

)2(  - OLIVIER Corten and Vaios Koutroulis , The illegality of military support to rebels in the Libyan 

War: aspects of jus contra bellum and jus in bello , Journal of Conflict & Security Law , Oxford 

University Press 2013, p 64 
  ، المرجع السابق ـــ خدر شنكالى) 3(

  – 2013-08ــ-28 – 4198: العدد-الحوار المتمدن تقييم تدخل الناتو العسكري في ليبيا ،: ـــ محمد الحرماوي ، مسؤولية الحماية ) 4(
  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375376: ، متاح على الموقع التالي  21:00

)5( - JAMES PATTISSON, op,cit , P 211 
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فرض حظر على : الحلف ثالث عناصر قـد تضمنت عملية الحامي الموحد التي قام بها و
حماية  ، و2011مارس  25منطقة حظر طيران بدأت يوم  ، و2011مارس  23األسلحة بدأ يوم 

  .2011مارس  31المدنيين من الهجوم أو التهديد بهجوم يوم 
التدخل "حتداء به في اعتبار النموذج الليبي األمثل الذي يجب اإل إلىاآلن الترويج  يجري

لكن السؤال المطروح هو  أثناء األزمات الدولية اإلنسانية، و" مسؤولية الحماية"تطبيق  و "اإلنساني
الذي أجاز له التدخل  1973ما إذا كان حلف الناتو التزم بالتفويض الممنوح له في القرار رقم 

  ؟ تجاوز السلطات الممنوحة له العسكري أم تعداه و
  الناتو في ليبيا  حلف تجربة  تدخل  جنتائ: الـــــــفـــــرع الـــثــالـــث

 1973من الدولي القرار رقم عام على تمرير مجلس األ العالم مجددا إلى ليبيا بعد مروريلتفت 
مكن حلف شمال األطلسي  حظر جوي على البلد الواقع بشمال أفريقيا و فوض بفرضالذي 

طوال عام مضى على  و، المدنيينمن التدخل عسكريا في القضية الليبية بحجة حماية ) الناتو(
العقيد الراحل معمر القذافي، لم يشهد الشعب الليبي كثيرا من اندالع الثورة التي أطاحت بحكم 

النتائج التي تسعده أو ترضيه كما كان يتخيل، بل على النقيض شعر هذا الشعب بشيء من خيبة 
   .ده به الناتوالذي وع األمل تجاه تحقيق المستقبل األفضل الذي طمح فيه و

 و لقذافياالغربي في ليبيا بنوع من القبول نتيجة لطبيعة نظام  العسكريالتدخل في البداية حظي 
  . بكثافة ضّد المتظاهرين المدنيين سلميا فقدانه البعد األخالقي الستخدامه القّوة و

االعتبار حساسية الرأي العام ّال أّن العمليات العسكرية أّثرت في الّرأي العام العربي أْخذا في إ
مع الفارق الكبير أن جزءًا من القوى التي ناضلت ، كري األجنبي بعد احتالل العراقللتدّخل العس

نقصد  في السابق ضّد االحتالل األميركي في العراق متوّرٌط مباشرة في الّصراع ضّد القذافي، و
يشبه موقف الّرأي العام العربي تجاه . نطقةبشكل خاّص التّيار اإلسالمي في ليبيا وحلفاَءه في الم

يشبه موقفه الساخط من التدخل  ما يجري في ليبيا بعد الضربات الجوية حالة ترّدد أكثر مّما 
محاوالته   رغم في تغيير الموقف المنتشر ضّده،  كما لم ينجح نظام القذافي. لعراقالعسكري ضّد ا

استعمارًا جديدًا  اعتباره هجومًا على اإلسالم والمستميتة إلضفاء طابع ديني على الصراع ب
      .)1( يستهدف المنطقة برمتها

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ   ــــ

منها حمالت الحلف في البلقان التي كانت تتطلب موافقة كل من أعضائه علي حدة، مما أدي إلي تخبط تلك العمليات، باإلضافة =   
من ثم فقد كان  المادة الخامسة من ميثاق الحلف التي شهدت اختبارا حقيقيا في أفغانستان لتعكس الفجوة بين األقوال واألفعال،  و  إلي

  .عوامل أخري خاصة بالحلف ذاته دولية، و تلك األزمة مرجعية إقليمية و لتدخل الناتو في
 علمتاح   .2012:03:14التدخل العسكري في ليبيا درس أليم يجب أن يتعلمه العالم ومثار إحراج للناتو ـ تعليق بتاريخ ندى تشن، ــــ ) 1( 

 http://arabic.people.com.cn/31662/7757896.html                                                                   موقع ال
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 المدنيين اتسعت حماية فكرة أن اآلن، نحن نعرفه ما و للعمليات الحقيقي التطّور ضوء في يبدو، و
 .)1(القرار في عنه الُمعَرب النحو على البداية في تصّورها يتجاوز نطاق إلى

 مسؤولياته األمن مجلستحمل  إلى بوضوح أشارا األمن مجلس و العربية الجامعة قراري أن رغم
 إال )إنسانيه أهداف من اجل الطيران حظر (المدنيين لحماية جوي طيران حظر فرض بخصوص

 إلى الحلف استند الرسمية، كما المواقع و المقرات قصف إلى ذلك تعدت العسكرية العمليات أن
 لإلرهاب منطقة رخوة تعتبر و االنهيار وشك على الليبية الدولة كون في تتمثل أخرى مبررات
 استراتيجي نحو ممر و للطاقة مهم منبع هي و اإلسالمي المغرب بالد في القاعدة منها تنطلق

 الجوية الطلعات من بمجموعة القيام إلى األطلسي الحلف دفع هذا كل  .اإلفريقي الساحل دول
 عن أعلن بذلك ومقتله، القذافي العقيد على القبض إلقاء غاية إلى 2011 مارس شهر من ابتداء
 .)2(ليبيا في الرئيسية العسكرية العمليات انتهاء

 و المدنية األعيان دفتهإست اعجمي العسكرية الضربات أن بحيث يبيالل التحتية البنية حطمتلقد  
 مما جنيف، اتفاقيات لهاخال من تحترم لم عشوائية افهدأ كانت قدلف العزل، المدنيين وحتى الثقافية
 .اإلنساني الوضع ورهتد ازدياد هعن ترتب

 دعم إلى تهدف كانت - األقل على منها جزء في - العسكرية العمليات أن الواقع في ظهركما  
 بالتهديدات سوى مباشرة غير صلة لها ليست سياسية و عسكرية أهداف استعمال أي ،القوات

 الممّثلة الهيئة - االنتقالي الوطني المجلس بتجميعها قام التي .المدنيين السكان ضد الموجهة
 استبعاد جرى إن ما و .للنظام الموالية بالعناصر إللحاق الهزيمة جهوده في - الليبية للمعارضة

 ُعِهد أخرى مدن ضد القذافي قوات أعمال استمرار لكن مع بنغازي، في مذبحة بحدوث يهّدد خطر
 المذابح منع بين واضح غير فاصل وجود مع األطلسي،شمال  حلف منظمة إلى العمليات بإجراء

الوالية التي  كما أن الغرض من الحرب و، )3(أخرى ناحية من منتظمة جوية حملة و ناحية من
هي حماية المدنيين، غير أن هدف الحرب الذي كان هو رحيل القدافي أو  1973حددها القرار 

. موته ضمنيا أصبح صريحا تدريجيا، حتى أنه يشكل شرطا وضعه الناتو لوقف عملية القصف
ر انتهاك إطار الوالية من وجهة نظ أي ،1973فالسعي وراء القدافي يعني توسيع قراءة القرار

  .)4(القانون الدولي
ــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  06برونو، المرجع السابق ص   ـــــ بومييه) 1(

 والعلوم الحقوق و القانون ، كليةالعربي، مجلة دفاتر السياسة  الوطن في األطلسي شمال لحلف العسكري ، التدخلبإسماعيل الكريم ـــ عبد) 2(

  222، ص2015، 12السياسية، ورقلة ، العدد 

  06برونو، المرجع السابق ص   ـــــ بومييه) 3(

  المرجع السابقتقييم تدخل الناتو العسكري في ليبيا ،: ، مسؤولية الحماية  ـــ محمد الحرماوي) 4(
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في ثالث مواضيع، األول  1973والية القرارنعتقد بأن الناتو قد تجاوز من خالل ما سبق ذكره 
المباني التي ال تشكل أهداف عسكرية، الثاني من خالل السعي وراء قتل  قصف السكان و

  .تزويد الثوار بالسالح القدافي، الثالث من خالل توريد و
 شموال التحقيقات أكثرالذي يعتبر   "ووتش سيترا هيومن" تقريرب يمكن االستشهاد في هذا اإلطار

 وثيقة من أكبر القتلى لعدد تقرير يقدم و الجوية، الحملة جراء من الضحايا المدنيين في اآلن حتى
 و أطفال 10 بينهم من مدنيا 44 مقتل وثقت و ،2012مارس  في الدولية العفو منظمة أعدتها
  .)1( ةأإمر  12
حماية المدنيين في مجرد  من ،التدخلالتحول في أهداف ما يمكن مالحظته هو جهة أخرى  من

غير متوافق  مثل هذا التحول قد يكون، فمن المتمردين صراع داخلي على الدعم العسكري الهائل
ق التدخل طر بفيما يتعلق  قد أعربت عن تحفظاتكما  األمن ذات الصلة قرارات مجلس مع أحكام
 النتهاكاتادعم الثوار الليبيين، الذين انتقدوا بشدة ل على وجه الخصوص، نشاطا العسكري

 و  أخذت بعض الدول موقفا حاسما فيما يتعلق مثل هذا الدعم ،اإلنساني الدولي للقانون فةالمخال
قد تم  أن هذه األسئلة يبدو  ،موقفالفي ذلك  قدمتلكن عدم وجود أي حجج قانونية مفصلة 

 خطوة  اليبي باعتبار التدخل في الصراع الليبي  تجاهلها من قبل معظم المؤلفين الذين تعاملوا مع
أثارت بعض الكتاب الشكوك  بينما ،"مسؤولية الحماية"متمثلة في  ةجديدحماية تحقيق  نحوايجابية 

  . )2( جوانب العمليةالمشروعية بعض  حول
 في تصوره يمكن ال تطبيق األمن، مجلس من قرارب الحماية مسؤولية تطبيق مشكلة تثور هنا

 مخاوف السطح إلى يعيد و حلفائه، أحد أو األمن مجلس في الدائمين األعضاء أحد مواجهة
 حيث تجاهها، متحفظين اإلنساني، للتدخل الجديد الوجه الواقع في تعد أنها من الدول من العديد

 تجاه الدول به تتمتع الذي اإلنساني الدولي التدخل حق عن الحديث تم التسعينات، بداية منذ أنه
 إال البعض قبول لقيت ان و الفكرة هذه أن غير،اإلنسان لحقوق جسيمة انتهاكات ترتكب التي تلك
 غطاء تشكل أنها معتبرين الفقهاء حتى و الدول من العديد قبل من رفض و تحفظ محل ظلت أنها

   .بسيادتها المساس و للدول الداخلية الشؤون في للتدخل
 شمال حلف طائرات نفذته يالذ الممنهج التدمير بفضل أطالل إلى ليبيا1973 القرار حوللقد 

 ستمتد خطيرة اقتصادية و أمنية مشاكل أمام الدالب ترك و المزعومة، الشعبية الثورة خالل ألطلسيا

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
   سابق مرجع ليبيا، في العسكري الناتو تدخل تقييم  الحماية، مسؤولية الحرماوي، محمد  : نظرأ )1(

(2) - OLIVIER Corten and Vaios Koutroulis , op,cit , p 62 
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 من ذخائر و أسلحة وجود هو الليبي الشعب تواجه التي األخطار من و بكاملها المنطقة إلى آثارها
   .حماية إجراءات أي دون من و سكنية مناطق داخل القذافي معمر الزعيم ترسانة بقايا

 وهذا جو، أرض وصواريخ وتوربيدات هاون وقذائف رصاص هناك، الذخائر و األسلحة من و
 ضعيفة المركزية حكومته تزال ما بلد في متفجرا وضعا يخلق و الصدمة، يثير األسلحة في التنوع

  .)1(هي كما تزال ما بالمدنيين األذى إلحاق على قدرتها فإن متروكة األسلحة هذه كانت إذا و
 تحدي أكبر ربما تشكل التي البناء إعادة مسؤولية ليبيا في لألحداث األخيرة تطورات ال منذ تثور و

 من بالرغم لها، تكريس أفضل التعويض تأخذ التي و ،ةالحماي مسؤولية تطبيق في تواجهه الدول
 العدالة تسوده مجتمع بناء إعادة إلى المدنيون تكبدها التي ضرارلأل المادي تتعدى الجبر كونها

 .(2) حقوق اإلنسان ومبادئ
 

  المطلب الثاني
   كوت دي فوارتطبيق مسؤولية الحماية في  

 أينانتهى التدخل األجنبي في إفريقيا بعد نهاية الحرب الباردة، و انتهت معه عدة حروب،  
، إال انه مع الدول من إقامة حكومات ديمقراطيةحصلت الدول على استقاللها كما تمكنت بعض 

االنجازات تنهار و تتفكك في جميع أنحاء القارة اإلفريقية بسبب نهاية القرن العشرين بدأت هذه 
القبلية أو ما يسمى بالحروب العرقية، كما يؤكد البعض أن ايد في أعداد النزاعات األهلية و تز 

المعاصرة معظمها تتم داخل  ان النزاعات ، وبدأت تقل مقارنة بالفترة الماضيةالحروب الدولية 
من تسمح لعدد  "فوار كوت دي" حالة ما لفتناه مؤخرا في استمرار انعدام األمن في لكن .الدول

استخدام مختلف التدابير  اإلقليمية وغير  المثيرة لالهتمام بشأن دور المنظمات اإلقليمية و األفكار
انتقل قد رأينا كيف أنه في حالة ليبيا،  و .استخدام القوة المتاحة لمجلس األمن، أي العقوبات و

الفصل السابع بسبب موقف قوي من الجامعة العربية، الذي طلب وفق  العمل المجلس بسرعة إلى
عدم وجود فرص واقعية للمفاوضات السياسية بشعور  إنعكس أين باإلجماع المجلس للقيام بذلك،

 تلقى مجلس أين  حالة كوت ديفوار كان رد فعل المجلس أكثر حذرا إنف بالمقابل .مع القذافي
أساسا كانت  التي  حول كيفية معالجة األزمة حتى أعضاء مجلس و إشارات متضاربة من المنطقة

  . 2011فبرايرالى غاية  و الترقبوضع االنتظار  في
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : اكثر التفاصيل في هذا الخصوص  راجع ـــــ ) 1(

  44ـــ  38، ص  ذكره بقالهاشمي ، نحو سيادة مسؤولة ، مرجع سحمادو 

  147ـــــــ تيسير ابراهيم قديح، المرجع السابق ، ص) 2(
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    الوضع اإلنساني و انعكاسه علىع النزاتداعيات : الفرع األول

 )2011-2010(نتخاباتالصراع في ساحل العاج حول ا خلفية :أوال

أن يتنحى بعد أن خسر في عملية  2010في عام " غباغبو الورنت"رفض الرئيس العاجيعندما 
نتج  في ساحل العاج، و عنيفةتبع ذلك اشتباكات " الحسن أوتارا"إعادة انتخابات لصالح منافسه 
أين  ،الف الجئ 600يزيد عن  من ألف مواطن و نزوح من ماعن ذلك الصراع موت أكثر 

  .) 1(ما حصل من عنف  واتارا المسؤولية عنلو و اية كل من أنصار غباغبحملت المنظمات الدول
سنة  غاية فإلى ،جوانبها و اإليفوارية ألزمةيفسر ا العاج، ساحل لدولة السياسي إال أن التاريخ

 صراع ظهر ذلك بعد  .الديكتاتوري الحكم تحت العاج ساحل كانت "بوانيي هوفييه"رحيل و 1993
 في لينعكس السلطة حول ،البرلمان رئيس "بيديه كونان" و آنذاك الوزراء رئيس "وتارا الحسن" بين

  .مسيحي هو ما و  "وتارا الحسن" شخص في  مسلم هو ما بين صراع صورة

 أو عسكري و سياسياً  كان ما منها جوانب لعدة أزمة فوار، دي كوت أزمة جسدت فقد لذلك
  .جهوية أبعاد ذات داخلية أزمة أي ،ألولىا بالدرجة اقتصادًيا و اجتماعًيا

 "جي"الجنرال  بين الصراع انحصر أن بعد جديد من الظهور السياسية التوترات حالة بذلك لتعاود
  سنة من سبتمبر في كانت التي الرئاسية انتخابات نتائج إثر على بغريمه أطاح لذيا و "غباغو" و

رفض  جانب إلى المسلحة المعارضة ظهور غاية إلى حالها على السياسية األوضاع بقيت ،2000
 تدخل استدعى الذي األمر  ."غباغبو" نظام لصالح التدخل هنالك المتواجدة الفرنسية القوات

 النار إطالق وقف من بداية كانت سالم مفاوضات لعقد محاولة في، إفريقيا منظمة لغرب
ECWAS 2( 2002 أكتوبر 17 يوم إيكواس( .  

 ظلت تشكل تهديدا للسالم واألمن الدوليين في المنطقة، و إذ رأي أن الحالة في كوت ديفوار
 يفري ف 27مؤرخ  1528قراره األمم المتحدة قرر مجلس األمن ب ميثاق بمقتضى الفصل السابع من

ريل فأ 04شهرا بدءا من  12أولية مدتها  ديفوار لفترة ألمم المتحدة في كوتإنشاء عملية ا 2004
 بغرض (MINUCI) ديفوار ة محل بعثة األمم المتحدة في كوتقد حلت العملي و 2004

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  18، ص سؤولية حماية المدنيين في سوريا ، المرجع السابقم  :بعنوان  مذكرة قانونية :أنظر  ـــ) 1(


�، ���� ����ـــ ) 2(�" ��
�  ،ا��و��� ا������ ا���ج، ���� �� ا������اط�� ��  و �� �
�!� 144  ص )( 2003 �����  151ا���د ، 38ا��

و  جيةتيفرع إسترا في منطقة الساحل اإلفريقي، ماجستير تخصص عالقات الدوليةألمنية ، المشكلة اأبصير أحمد طالب :ــــ أنظر كذلك

  60ـــــ  57، ص  2009/2010،و اإلعالم ،جامعة الجزائر كلية العلوم السياسية  ، مستقبليات

  2002سبتمبر  29في  و. خطوات سريعة إليجاد حل لألزمة (ECOWAS) أخذت الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا =
أعقب القمة اجتماع لجنة الدفاع  و فوار دي تحكومة كو  عقدت الجماعة اجتماع قمة طارئ في أكرا، لتشجيع الحوار بين المتمردين و

تم التوقيع على  و دي فوار التي أوصت بأن ترتيبات فورية وضعها في مكان لنشر قوات تابعة للجماعة في كوت األمن الجماعة، و و
  . 2002أكتوبر  17في  وقف إطالق النار
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)1( إصالح القطاع األمنين و دعم الحكومة في نزع السالح و المدنييحماية 
في  مددت واليتها التي 

 .ُعدلت في عدة مناسبات لتلبية المتطلبات الجديدة تماشيا مع تطور الحالة في البالد وقت الحق و
 على حقوق اإلنسان ساحل العاجأزمة ما بعد االنتخابات في انعكاس  :ثانيا

دورًا حيويًا في  األزمةمع انصراف تركيز المجتمع الدولي إلى األحداث في العالم العربي، لعبت 
 عشية أزمة حقوق اإلنسان في ساحل العاج، توجيه انتباه صناع السياسات إلى األزمة اإلنسانية و

، تزايدت حدة المجابهة بين 2010االنتخابات الرئاسية المشكوك فيها، في ساحل العاج في نوفمبر 
لم يلبث الوضع أن  قوات كل منهما، و و "واغببغلوران "الرئيس السابق  الرئيس الحسن وتارا و

هجمات متعمدة على  بالفعل في شكل مواجهات محمومة شهدت حاالت إعدام فوري و انفجر
كما ُأكره نحو  من مليون نسمة على النزوح عن مساكنهم، أكثر أجبراألمر الذي المدنيين، 
  .)2( آخرين على الفرار من وطنهم، بحثًا عن مالذ في ليبيريا 135,000

ن واتارا عالإ و 2010ديسمبر  2 فينتائج التصويت  (IEC) أصدرت اللجنة االنتخابية المستقلة
لكن الرئيس غباغبو رفض تسليم السلطة   من األصوات ٪54.1مع ديفوار  الرئيس الجديد لكوت

، دفع عملية التي كان يؤمل لها و ،تحمل شهادة األمم المتحدةكانت  رئاسيةالنتخابات الا أن رغم
  )3(رالسالم في كوت ديفوا

لكن بدال من ذلك، ترنحت البالد مرة أخرى إلى الحرب األهلية عندما رفض الرئيس المنتهية  
  .)4( سحق المعارضة واليته لوران غباغبو التنحي، مستخدما القوات شبه العسكرية لترسيخ موقفه و

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  S/RES/1528(2004): ،الوفيقة رقم 4918، في جلسته رقم ،  2004فيفري  27الصادر بتاريخ  1528 قراره أنظر قرار مجلس األمن رقم ـــ  )1(
 ــ) 2(

أنظر
 

  https://crisisaction.org        :، متوفر على شبكة االنترنت  استجابة طوارئ –2011 – 2010مقال بعنوان ساحل العاج 

)3(ــــ   Maria Rita Mazzanti ,op,cit ,p 243-244 

  

للمصادقة على أن جميع "الذي كان المجلس قد طلب من الممثل الخاص  2007لعام  1765ترتكز على شهادة النتيجة في القرار  ـــ)  4(

التشريعية االنتخابات وفقا للمعايير  وشفافة الرئاسية  نزيهة و حرة و مراحل العملية االنتخابية توفر جميع الضمانات الالزمة إلجراء مفتوحة و

  . الدولية

    S/RES/1765 (2007): ، الوثيقة رقم       5712، في جلسته رقم 2007جويلية  16الصادر بتاريخ  1765قرار مجلس األمن رقم : أنظر =

  :ديفوار ال تزال تشكل تهديدا للسلم و األمن الدوليينقرر أن الحالة في كوت ت  التي ،االنتخاباتأنظر قرارات األمم المتحدة المتعلقة بكذلك  ـــ

  S/RES/1911 (2010): ، الوثيقة رقم  6267، في جلسته المعقودة رقم 2010جانفي  28الصادر بتاريخ  1911ــــــ قرار مجلس األمن  رقم 

   S/RES/1924 (2010):  ، الوثيقة رقم    6323في جلسته المعقودة رقم  2010ماي  27الصادر بتاريخ  1924ــــ قرار مجلس األمن  رقم 

  S/RES/1933 (2010)  :، الوثيقة رقم    6350في جلسته المعقودة رقم  2010جوان  30الصادر بتاريخ  1933قرار مجلس األمن  رقم ــــ 

  S/RES/1946 (2010) :  ، الوثيقة رقم   6402في جلسته المعقودة رقم   2010أكتوبر 15الصادر بتاريخ  1942قرار مجلس األمن  رقم ــــ 

    S/RES/1951 (2010) :    ، الوثيقة رقم6431في جلسته المعقودة رقم  2010نوفمبر 24الصادر بتاريخ  1951قرار مجلس األمن  رقم ــــ 
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 الشتائم، من خالل الرائدة الجهات تعنتبسبب  األزمة تفاقمت السياسي المتوتر المناخفي ظل 
كانت  و مزيدا من التدهور" أبيدجان "مدينة فيالوضع األمني  أصبح و ،المتبادلة الشخصية

  .)1(استخدامها لألسلحة الثقيلة ضد المدنيين ثفـــكتالقوات الموالية لغباغبو 
 بين مؤيد لغباغبو و الحسن واتارا و ساحل العاجعلى الصعيد المحلي انقسمت الجماهير في 
في الخامس  و. الطرفين ل أنحاء البالد تدعم أحدانطلقت مظاهرات و تجمعات شعبية في كام

 زوجة لوران غباغبو خطابا عاما في مظاهرة مؤيدة لزوجها و غباغبوألقت سيمون  ينايرعشر من 
قد تجمعوا  كانوااإليفوارية الرصاص الحي لتفريق متظاهرين  األمنفي جانب آخر أطلقت قوات 

كما اندلعت  للحسن واتاراأحد معاقل المؤيدين  هي أحد ضواحي مدينة أبيدجان و و "أبوبو "في
  .المتظاهرين و األمنعنيفة بين قوات  اشتباكاتعدة 
التي طالب فيها مدرعات قوات حفظ  غبوافي رد على تصريحات لوران غب مبر وديس 18في

أن المنظمة األممية ال تعترف  األمم المتحدة باسمالسالم باالنسحاب من البالد أكد متحدث 
 و )2(و المدنيين الحسن وتارارئيسا و أن قوات القبعات الزرق ستواصل مهامها في دعم  بغباغبو

ألن  ةيبو غير منطقاغبغتصريحات  أن على تصريح صحفي في أمانة األمم المتحدة رد جاء
من  غيرها الواليات المتحدة وو  فرنسا و االتحاد األفريقي و ،المجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا

  .)3(شرعي بشكل  رئيسا بحكم القانون و "واتارا"بأن  عترفتالمنظمات ا
 (AU) االتحاد األفريقي دعم المجتمع الدولي بقوة شرعية فوز السيد واتارا، مع األمم المتحدة وكما 

غيرهم االعتراف  و (EU) االتحاد األوروبي و) ايكواس( إفريقياالجماعة االقتصادية لدول غرب  و
  .)4(النحو الواجب زعيم منتخب كوت ديفوار به على

 و العنف تصعيد خطر إزاء قلقه بالغ عن يعرب صدر قرار مجلس األمن 2010ديسمبر  20في 
 السكان حماية و السالم ضمان عن الرئيسية المسؤولية يتحملون ديفوار قادة كوت أن إلى يشير إذ

 بأقصى التصرف اعنز ال أطراف و المصلحة أصحاب جميع طالبكما  ديفوار كوت في المدنيين
  .)5(المدنيين حماية ضمان و العنف أعمال تجدد لتفادي من االنضباط قدر

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 (1)- Maria Rita Mazzanti ,op,cit ,p244 
  :من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، متاح في شبكة االنترنت  ،2011ــــ  2010العاجية األزمة ــــ ) 2(

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 2011-2010_العاجية_األزمة  
(3) -  Alex J. Bellamy and Paul D. Williams, The new politics of protection?, Côte d’Ivoire, Libya and the 

responsibility to protect, Oxford, International Affairs 87: 4, 2011, p 833 

  : ر الموقعأنظ: عملية األمم المتحدة في كوت ديفوار،  يونوسي األمم المتحدة : ــــ أنظر ) 4( 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID 

 S/RES/1962: ، الوثيقة رقم 6458، في جلسته المعقودة رقم  2010ديسمبر  20الصادر بتاريخ  1962ـــ قرار مجلس األمن رقم ) 5(

(2010)  
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 إرادة الشعب و احترام على ديفوار كوت في المصلحة أصحاب و األطراف جميعكما حث القرار 
 فريقياإلاالتحاد  و أفريقيا غرب لدول االقتصادية الجماعة اعتراف ضوء في االنتخابات، نتيجة

 التعبير تم اإليفواري الذي الشعب لصوت ممثال و ديفوار لكوت منتخباا رئيس واتارا درامان بالحسن
  . )1(المستقلة االنتخابية اللجنة ذلك عن أعلنت كما بحرية عنه

روسيا قد رفضت بشكل فعال قرار المجلس الدستوري من  و يبدو من غير المحتمل أن الصين و
  . )2(كما كان له تأثير كبير في أبيدجان مسبقدون دعم إقليمي 

   أزمة ساحل العاج خاللة ــــايــمــؤولية الحـــار مســـســــم: ي ـــانـــثــرع الــــفــــال

 التابع في قضايا محاربة اإلبادات الجماعية الخاصحذر كل من المستشار  ،2010ديسمبر  في

ألمم لالتابع لألمين العام   في مسؤولية الحمايةألمم المتحدة  و المستشار الخاص لالعام لالمين 
شية، و يحثان فيه المجتمع وح المتحدة بإصدار بيان مشترك يحذران فيه من احتمالية وقوع جرائم

يندد فيه قام أيضا مجلس حقوق اإلنسان بإصدار بيان  على اتخاذ خطوات عاجلة، والدولي 
زيادة الطاقة البشرية و  تعزيز التفويض وعلى أثرها أيد مجلس األمن  ،بانتهاكات حقوق اإلنسان

  . )3(الدعم للمهمة التي أرسلتها األمم المتحدة إلى ساحل العاج 
  )فشل الحلول السلمية( األزمة االيفواريةرد فعل  المجتمع الدولي على : أوال 

أغلبية أعضاء ف، مجلس األمن في البداية على كيفية الرد على نتائج االنتخاباتداخل  ظهر انقسام
فرنسا، كانت لصالح  الواليات المتحدة والمملكة المتحدة و المجلس بما في ذلك األعضاء األفارقة و

 معتبرا أن هذا قد يحد من خطر العنف األمم المتحدةعملية و نتيجة االنتخابات،  حتراما و دعم
   .كدولة ذات سيادة ديفوار أن المسألة داخلية لكوت اعتبارا الصين مترددة  كانت روسيا وبالمقابل 
األفريقي يشعر مناقشات نيابة عن المجموعة األفريقية أن االتحاد الخالل  ممثل نيجيريا فقد دعا

أنه قد صار لزاما على مجلس حقوق  وديفوار  بقلق بالغ إزاء حالة حقوق اإلنسان في كوت
من ناحية أخرى، أكدت غالبية الدول األفريقية دعمها لجهود  اإلنسان أن تبدي رأيها في الوضع

حقوق مجلس أو ن ممثل روسيا أنه ليس من مسؤولية مجلس األم دعابينما  .المؤسسات األفريقية
 احترام سيادة كوت ىممثل الصين، ال طالب في لهجة مماثلة و. اإلنسان لفرض نتائج االنتخابات

   )4( . دعا جميع األطراف إلى حل الخالفات الداخلية من خالل الحوار وديفوار 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
   2010ديسمبر  20الصادر بتاريخ  1962مجلس األمن رقم ل نفس القرار السابق :أنظر  ـــ) 1(

(2) - Alex J. Bellamy and Paul D. Williams ,op, cit  p 833 
)3( - MARIA Rita Manzzanti, op.cit, p247 
)4( -ibid, p247 -248 
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 رئيس جنوب اإلفريقياالتحاد  طلب للتوسط في محاولة ،أقدمت الجهود الدبلوماسية لحل األزمة
 وصل ،االتحاد األفريقي وساطة مهمةفي  ديفوار كوت للسفر إلى، مبيكي ثابو السابق إفريقيا

في كوت  في العملية االنتخابية القادة الرئيسيين اجتمع مع و " 2010ديسمبر  05 بتاريخ "مبيكي"
 رئيس و المجلس الدستوري، رئيس االنتخابات لجنةرئيس  ،واتاراال ،غباغبو بما في ذلك رديفوا

االتحاد  للتوسط محاولة أخرى جرت، كما نتيجة ملموسة حقق أيت لم مبيكي وساطة لكن البعثة
في محاولة جديدة إلقناع الرئيس المنتهية واليته، لوران غباغبو، بمغادرة " ارايال اودينغ "اإلفريقي

في بالده أمام  إنسانيةة احتواء التصعيد األمني تفاديا لوقوع كارث السلطة لصالح الحسن واتارا و
  .)1(لألزمة بالنظراستجابة ضعيفة  القت لكن الوساطة العنفأعمال  الفارين منيفواريين نزوح اإل

و في وقت مبكر لتعليق عضوية كوت ديفوار،  المجموعة االقتصادية لغرب افريقيا لقد دعت
  .)2( واتارا ته معلم يكن مستعدا للتنازل عن هزيم اغبو للتنحي من خالل مفاوضات لكنغب طالبت

تقرير رقم  16مجلس حقوق اإلنسان خالل دورته العادية ، اعتمد 2011مارس  25 بتاريخـــــ 
A|66|53 إيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق، يعينها رئيس مجلس حقوق اإلنسان، كما ب لبايط

 أعمال التهديد و غيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان، و أدان بشدة لجميع األعمال الوحشية و
يأسف بشدة للخسائر في  ، وديفوار األمم المتحدة في كوتالترويع، كذا أعمال عرقلة سير عملية 

  .)3(ديفوار أعمال إتالف الممتلكات التي حدثت في أنحاء كوت األرواح و
  االيــــفـــواريـــــــــة  تــــدخــــل بعــــثــة األمم المـــتـــحـــدة و فــــرنــــــســـــا لــــــــــحــــــل األزمـــــــة : ثــانـــيـــا

 ، أدان قرار)2011( 1975، أصدر مجلس األمن باإلجماع القرار2011مارس عام  30 بتاريخ 
 نقل والفور،  على التنحي على يحثه و الشامل السياسي الحل قبول عدم غباغبو لوران السيد
 ألعمال الفوري بالوقف و طالب. أنصارهغباغبو و  ضداستهدفت عقوبات و  واتارا للسلطة إلى فوري

 المدنيين السكان ضد ديفوار كوت في حاليا ُتشن التي الهجمات أن يرى كما ،ضد المدنيين العنف
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  :، متاح على شبكة االنترنت ء األزمة في كوت ديفوارمساع إفريقية جديدة الحتوا: مقال بعنوان : ــــ أنظر ) 1( 
http://www.djazairess.com/alfadjr/171402 
(2) - Alex J. Bellamy and Paul D. Williams ,op.cit, p 834  

 علنا النيجيري الخارجية انتقد وزير ،في ليبيا لحماية المدنيين باستخدام القوة يأذنالذي  ،)(1973قرار مجلس األمن  في أعقاب= 
، "بال حول وال قوة ما يبدو تراقب" فقط في حين في ليبيا السكان لحماية منطقة حظر جوي في فرض "تناقضات" بسبب المجتمع الدولي

، البعثة تعزيز والية إلى األمن رسميا من مجلس الجماعة، طلبت سر ما 24في  ،ديفوار كوت األبرياء في المدنيين ذبح يجريكما 
اعتماد أكثر صرامة " فضال عن "تسهيل نقل فوري للسلطة إلى واتارا  حماية األرواح والالزمة ل ستخدام كل الوسائلاا مهمة" لتمكين

  .ضد غباغبو ورفاقه"العقوبات المستهدفة الدولية 
للجمعية  السادسة عشرةالعادية  الدورة ،2011مارس  25، الصادر بتاريخ  A|66|53تقرير مجلس حقوق اإلنسان، رقم  : ــــ راجع ) 3(

  : متاح في الرابط التالي :العامة لألمم المتحدة 
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.66.53_ar.doc 
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 القانون بموجب الجرائم هذه مرتكبي محاسبة يجب أنه و اإلنسانية، ضد جرائم مرتبة إلى قد ترقى
 بحياد واليتها تنفذ هي و ،هل التام دعمه على ديفوار، كوت في المتحدة األمم كما أذن لعملية

 وشيكة جسدية لتهديدات المعرضين المدنيين واليتها لحماية لتنفيذ الالزمة الوسائل جميع باستخدام
 السكان دض الثقيلة األسلحة استعمال منع ذلك في انتشارها بما مناطق في و اتهإمكانيا حدود في

 في جهود من يبذل و تدابير من يتخذ ما على فورا أن يطلعه العام األمينمن  يطلب و المدنيين،
  .)1( الصدد هذا

هاجمت أين  سلحة الثقيلة ضد المدنيينألاستخدام او . في أبيدجانالوضع األمني  على اثر تدهور
  . )2( ية المدنيينعملية األمم المتحدة لحمالبعض دوريات مسلحة  عناصر
حماية السكان " عملية أطلقت أنهااألمم المتحدة و فرنسا  البعثة أعلنت 2011أبريل  5بتاريخ 
 لتدمير في عدة مناسبات لألمم المتحدة طائرات الهليكوبتر الهجومية استخدمت و ".المدنيين

  .1975ثنان هذا الهجوم بأنه يستند إلى قرار مجلس األمن رقم االقد برر  و ، األسلحة الثقيلة
في  اإلنساني الوضع بشكل خاص إزاء انه قلق فيه أعرببيانا  العام األمينأصدر  أفريل 10في 

العبء  يتحملون هم الذين المدنيوناعتبارا أن  اإلنسان انتهاكات حقوقحول  و جميع أنحاء البالد
   .)3( أن يتوقف القتالمع وجوب  العنفعمليات  من األكبر

لوران غباغبو عقب هجوم شامل  تم اعتقال رئيس ساحل العاج المنتهية واليته أفريل 11 ــ ���ر�� 
� ا��د��ن ���� �وات ���� ا���ن و��را �د�و�
 ���و���ل ا��و�
 و إقامتهمقر  على� 

 )4( ا����دة ا%�م�"#
  ا������ت ا����"
 �! وات ا��ر���
 و
.  

  إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بارتكاب  ، تم نقل الرئيس غباغبو2011في نوفمبر 
 االغتصاب و جريمة القتل وفي  مباشرة  غيربصفة  مشاركينال إضافة الى" جرائم ضد اإلنسانية"

  .األفعال الالإنسانية األخرى االضطهاد، و
ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ   ـ

  S/RES/1975 (2011) :، الوثيقة رقم 6508الجلسة رقم ،، 2011مارس عام   30، الصادر بتاريخ 1975ــــ راجع قرار مجلس األمن رقم ) 1(
)2( - Alex J. Bellamy and Paul D. Williams, op,cit , p 833 

لطلب الدعم من  2011أبريل  3الكتابة إلى الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي يوم  مون  األمين العام بان كي األمر الذي دفع = 
القوة الفرنسية  في اليوم التالي لألمم المتحدة نشر مع عملية األمم المتحدة و. وافق ساركوزي على الطلب أين   القوات الفرنسية

  .كما وصفت هذه العملية بالخطيرة  "ليكورن"
(3)- Maria Rita Manzzanti  , op.cit. 253 

  المتحدة و فرنسا في ساحل العاج  حتميا ؟ متاح في الرابط  األممهل كان تدخل :مقال بعنوان :كذلك أنظر بهذا الخصوص 

http://observers.france24.com/ar/content/20110406-un-france-ivory 

  أنظر الرابط : نهاية الكابوس «فريق وتارا يعلن  إعتقال غباغبو في قصره و: ـــ مقال بعنوان ) 4(
http://www.alriyadh.com/623026 
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رحب من خالله  الذي2011ريلفأ 28الصادر1980و اعتمد مجلس األمن القراربعد اعتقال غباغب
الذي للدولة  رئيسا بصفته جميع مسؤولياته يتقلد أن من "اوتار  درمان الحسن" ديفوار كوت رئيسب

  .)1(المفروضة بالسفر والمتعلقة المالية والتدابير األسلحةحظرا على  2012أبريل  20جدد حتى 
 اإلساءات عن المتواصلة يؤكد عن المعاناة 2062قرار رقم    2012جويلية  26كما صدر في 

و  في مناطق متعددة من البالد دولي،ال اإلنساني القانون انتهاكات و حقوق مجال في المرتكبة
و عودة  لمدنيينل، في إطار حماية الدولة الصدد هذا في واتارا الحسن الرئيس التزاماتذكر ب

)2(2013 جويلية 31حتى  ديفوار كوت في المتحدة األمم عملية والية يمدد أن يقرر كما جئينالال
  

  يـفــــــــواريـــــــة لـحـل األزمــة اال الدوليتــــدخل الشــــرعية : الفــــــرع الـــثالـــث
عدم بالقوات الفرنسية  المتحدة و لألمملقوة من جانب قوات حفظ السالم التابعة ا ستخداملقد تميز ا

األمم  األسئلة المثارة حول دور و ،تغيير النظام اإلنسان وحقوق  خطوط حماية وضوح بينال
كما ، 1975عن التفسير الصحيح للقرار وكوت ديفوار، لالمتحدة في تجاوز المجلس الدستوري 

 .الحياد و النزاهة في عمليات حفظ السالم لألمم المتحدةما كان  إذاالسؤال حول يثار 
   :العاجأوال ـــ تجاوزات األمم المتحدة لسلطاتها في ساحل 

تارا من خالل اإلعالن وا ألمم المتحدة قد تجاوزت سلطتها عن طريق تجاوز المجلس الدستوريإن ا
قد  و تكليف عملية األمم المتحدة قد تجاوز له "بان كي مون"أن و  ،ليكون الفائز في االنتخابات

  .من جانب القوات الجديدة  قصر واليتها بعدم منع أو وقف انتهاكات وقف إطالق النار

الحفاظ عليها، يكمن  مصدر هذه اإلخفاقات، وو  ،طريق فشلها في حماية المدنيين ادمن ثم ع و
  . )3( فرنسا المبذولةجهود  نفوذ ال مبرر له من قبل المتحدة واألمم  في التخلي عن الحياد من قبل

فالقوات الفرنسية كانت قد استولت  ،غير منطقي الفرنسي ال مبرر له و ألمميالتدخل اان كما 
األمم المتحدة صرحت  كما أن .مواقع القوات الموالية لغباغبو تلكنها هاجم بالفعل على المطار و

هو شيء مستغرب فهذه األسلحة موجودة أيضا في المعسكر  و .بأنها استهدفت األسلحة الثقيلة
  .)4( )معسكر واتارا (اآلخر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  S/RES|1980(2011): ، الوثيقة رقم 6525،الجلسة رقم  2011 أفريل 28الصادر بتاريخ  1980،قرار مجلس األمن رقم :أنظرـــ) 1(

  S/RES/2062 (2012):  ،الوثيقة رقم  6817،الجلسة رقم  2012 جويلية 26الصادر بتاريخ ،2062قرار مجلس األمن رقم : أنظرـــ  )2(
(3)- Alex J. Bellamy and Paul D. Williams, op,cit,  p835 

| 18، المجلة الدولية للصليب األحمر ، بتاريخ الدروس المستفادة من ليبيا وكوت ديفوار: حماية المدنيينإيف داكور ،  :أنظر مقال ــــ) 4(

  :على شبكة االنترنت متاح  2011|05

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/editorial/protection-civilians-article-2011-05-

18.ht 
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الوضع اإلنساني في مناطق غرب كوت ديفوار القريبة من الحدود مع ليبيريا ال يزال وضعًا  كما ان
اشتدت على وجه التحديد حاجة السكان  قد ُدّمرت قرى بأكملها بسبب النزاع الدائر، و و. حرجاً 

ب نه قد تسبب تحطيم و و. الرعاية الصحية المأوى و الماء و الغذاء و النازحين إلى المقيمين و
اإلمدادات  مراكز الرعاية الصحية في اشتداد الحاجة إلى األدوية و العديد من المستشفيات و

  .مع ذلك وصل حجم االستجابة اإلنسانية في مجمله إلى حد يرثى له و. الطبية

قوى أخرى عن استيائها من انحياز  عّبرت روسيا والصين وخلفية هذه االعتبارات و غيرها على 
حسب  الدولية في ما يبدو لطرف على حساب اآلخر في صراع داخلي ليس في ليبيا والمنظمة 

بل أيضًا في ساحل العاج حيث قاد قرار صادر عن مجلس األمن إلى إطاحة الرئيس المنتهية 
 .واليته

ن تتمتعان بحق النقض الصين اللتا إنه نتيجة لهذا ربما ال ترغب روسيا و دبلوماسيونيقول  و
ستقبل سواء يضطلع بها السماح بتبني إجراءات صارمة على نطاق واسع في الم في) الفيتو(

هو الوضع في ليبيا أو قوات حفظ سالم تابعة لألمم المتحدة كما حدث في ساحل  ائتالف كما
 . العاج

هي الفكرة المدرجة على جدول أعمال  ال يشكك أحد في مبدأ حماية المدنيين خالل صراع مسلح و
التي  لكن مشككين يخشون أن تستغل القوى الغربية. منذ أكثر من عشر سنوات مجلس األمن

التدخل «في العموم يزيد هذا احتمال  و، عقدت العزم على اإلطاحة بالزعماء الذين ال ترغب فيهم
بكين  هي مسألة من المحرمات بالنسبة إلى موسكو و للدول ذات السيادة و» في الشؤون الداخلية

 .)1(لزمنمنذ عقود من ا
  :عاج ـــلفي ساحل ادخل ــتـلـل اسيـــــأسع ـــداف فــرنـــسا حــالــصـــمــــ ثانيا 

م الئحاولت فرنسا منذ بداية التسعينيات القرن الماضي رسم إستراتيجية جديدة في القارة اإلفريقية تت
التغيرات التي مع  في إفريقيا، و التطورات في فرنسا، و األحداث و مع المعطيات المستجدة، و

لحقت بالنظام الدولي مع نهاية الحرب الباردة، التي نتج عنها انفراد الواليات المتحدة بوضعية القوة 
مريكي ألتبع ذلك من تمدد للنفوذ اما ي و, القطب األوحد في ظل النظام العالمي الجديد العظمى و

ُيضاف إلى العامل  في هذه القارة، و تأثيراته في مكانة فرنسا التقليدية في القارة اإلفريقية و
  .الصين في إفريقيا تمدد اليابان واألمريكي 

في المغرب اإلسالمي، كما أنها ' فرنكفونيتها'تنظر فرنسا إلى ساحل العاج كمركز لحماية كما 
ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

، متاح عبر 16/5/2011الحياة : المصدر، جدل حول حماية األمم المتحدة للمدنيين بعد التدخل في ليبيا - رويترز -ـــ األمم المتحدة ) 1(

  http://www.sudansafari.net/2009-05-14-10-44-00/11: شبكة االنترت 
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 و" غينيا ليبيريا و"أيضا بموقع إستراتيجيى يجعلها بوابة لغرب إفريقيا إذ يحدها من الغرب  تتمتع
أنها إذ ، "المحيط األطلسي"من الجنوب  و" غانا"من الشرق  و" بوركينا فاسو مالي و"من الشمال 

المجموعة االقتصادية لبلدان "و "المالي إلفريقيا الغربية االتحاد االقتصادي و"تمثل بوابة إلى أسواق 
  ".غرب إفريقيا إيكواس

من  %65 يمثلون الذين وفرنسا من تأثر مصالحهما بغضب المسلمين المتنامي  قلق أمريكا وإن 
التي  القادم من الجنوب حيث رفاهية النخبة السياسية و ، بسبب الظلم الواقع عليهم وعدد السكان

السعر البسيط جدا الذي يدفعونه لمزارعي  تخصصت في نهب الفارق بين السعر الدولي للكاكاو و
 ضربات عسكرية و بو في هذه البالد األمرين منغباغكما ذاق المسلمون منذ تولي  . الكاكاو

أجبر  بالطائرات من قبل الفرنسيين، فقتل منهم اآلالف وضربات أخرى  عية من قبل الحكومة وقم
رغم أن المسلمين يشكلون األغلبية إال أنهم لم  و. أضعافهم على الهجرة القسرية إلى الدول المجاورة

كما أنهم يشكلون نسبة أقل من يستلموا الحكم في كافة الحكومات التي تم تنصيبها من قبل فرنسا، 
الوثنيون باإلضافة إلى الفرنسيين  في الدولة، حيث يتحكم النصارى و ةادر الوظيفيو من الك 10%

، ففرنسا قررت بفعلتها هذه زعزعة استقرار و مؤسسات الحكم .بالنسبة الكبيرة من وظائف الدولة
  .العاجية 

تسعى أمريكا من خالل موقفها الداعم للحقوق الشرعية لوتار الستغالل أزمة ساحل العاج كما 
لتوطيد نفوذها داخل تلك الدولة عبر الوقوف مع الطرف األقوى، فواشنطن تسعى الختراق مناطق 

ألعمال في ساحل من رجال ا %60تحويلها إلى مناطق نفوذ أمريكية، حيث أن  النفوذ الفرنسي و
 فرصة إلجبار هؤالء على الرحيل ، لذا ترى واشنطن في األزمة المتصاعدةم فرنسيونالعاج ه

مستغلة صورتهم لدى الغالبية المسلمة بأنهم سبب نهب خيراتهم، فيما تسوق فرنسا نفسها على أنها 
  .مع نتائج االنتخابات التي فاز بها وتارا إلبعاد الشبهة السابقة عنها

الفرنسية في ساحل العاج كغيرها من مستعمراتها السابقة، على نهب خيرات وقد ارتكزت السياسة 
 في كل القطاعات و ذلك باستثمارات فرنسية كبيرة و البلد كجزء أساسي من الهيمنة الفرنسية، و

هذا ما جعلها تبني المدن االقتصادية على السواحل حتى يسهل نقل المواد الالزمة إلى باريس بأقل 
من أهل ساحل العاج تحت خط الفقر مع أنها  % 50حوالي يوجد أهلها فقراء حيث  جعل تكلفة، و

 و )األخشاب المطاط و زيت النخيل و البن والقطن و لموز وا(للثروات منها تعد مصدرًا رئيسًا 
  .)1(غيرها من الصناعات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  على رابط :ما زال الغرب حاكما، مقال متاح في شبكة االنترنت .. ، ساحل العاج الودود ــــرضا عبد) 1( 

http://almoslim.net/node/144936 
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  المطلب الثالث 

  الحماية ل مسؤوليةـــفي ظ اإلنسانحقوق دود حماية ــــــــــــح
  )اــوذجــمـــا نـــوريــس(

للقواعد األساسية  االنتهاكات الردود على مع للتعامل القانون الدولي نضال األزمة السورية توضح
 هذا يشهده لما بالدراسة، جدير ،2011سنة  نذم سوريا في يحدث مازال و يحدث ما إن القانونية

 البنية تدمير عليها ترتب التي إقليمية، و دولية لتدخالت عرضة جعله داخلي انقساممن  البلد
   .المجاورة الدول إلى السوريين اآلالف من تشريد و لسوريا التحتية

لم يتم اتخاذ أين إعمال مسؤولية الحماية في األزمة السورية  عدم ىإللذا سوف نركز في دراستنا 
 المنتهكة في لحماية حقوق اإلنسانأي قرار حتى اآلن تحت الفصل السابع يبيح التدخل العسكري 

  .دون التطرق إلى القرارات الخاصة بمحاربة اإلرهاب في المنطقةا، سوري
  مسؤولية الحماية في األزمة السورية  إعمالدم ع: الفرع األول

أمام  و ،الصعوبات أمام المجتمع الدولي نزاعها المفتوح سلسلة من التحديات و تطرح سوريا و
كما فشل . إلى المجهول دفع الوضع في سوريا هذا المفهوم  فقد". مسؤولية الحماية"يذ مفهوم تنف

هذا الفشل الواضح  أدى.إلى التطبيق  مسؤولياته من النظرية المجتمع الدولي حتى اآلن في ترجمة 
  .إلي إثارة الشكوك في أذهان المراقبين حول معايير تطبيق المفهوم

    :اــــوريــــــي ســـزاع فـــنــاد الــية و أبعــــفـلـخ ـــ أوال

 أفريقيا شمال و األوسط الشرق منطقة بلدان شتى في الناس ماليين خرج ، 2010عام نهاية منذ
 التي سوريا في .االستبدادية األنظمة استبدال و الحريات و الحقوق من بمزيد الشوارع للمطالبة إلى

 من بعده و ،2000 عام إلى 1971 ما بين الفترة في األسد حافظ من قبل حديدية بقبضة ُحكمت
 منذ قانون الطوارئسلطة  و حزب البعث العربي االشتراكيتحت غطاء  ،)1(األسد بشار نجله قبل

   .1963عام 
، و "يع العربالربيب" معروفالفي سياق  2011 ارسم تفجرت الثورة السورية بدءا من منتصفلقد 

هي ف، ، بقدر ما هي عملية هدم للقديمد، لبناء جديالثورة ليست شعاراتما يجب معرفته أن هذه 
  . على الثقافة الزائفة االستبدادية السائدة في كل مناحي الحياة قبل كل شيء ثورة على النفس و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  5، بعنوان االعتقال المميت الوفيات في الحجز في خضم االحتجاجات الشعبية في سوريا ، صـــ تقرير منظمة العفو الدولية) 1(

      /MDE24/035  2011                                                                                          الوثيقة رقمأنظر 
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 تغيير مشروع تبلور عوامل أهم أحد الداخلي البنيوي اإلطار و العربي اإلقليمي اإلطار شكلكما 
و مصر كان مستندا و محفزا للوعي الجمعي في  تونس الربيعي في فالحدث سورية، في النظام

 طافية االجتماعية و السياسية االعتالالتألن  و إلغاءسوريا الذي رأى غدا وطنيا دون استبداد و 
 أدواته و الحكم لنظام التغيير مسيرة عن باإلعالن البدء من بد ال فكان السورية، البنية سطح على

 المجتمع ضمير في كامنة أحالم و طموحات بين و ثوري جماهيري بفعل يتغير عربي واقع بين و
  .)1(السوري

   :د العمل المسّلحـــــاعـــصـــت ـــ اــــيـــانـــــث

اقتصادية  حات سياسية وقاد هذه االحتجاجات عدد من الشبان السوريون الذين طالبوا بإجراء إصال
يومنا هذا  إلىو هي في استمرار  درعاب 2011مارس 18 في سوريهمدن  فياندلعت  ،اجتماعية و

  .بين الشعب و النظام السوري
 والسوري  األمنبدأت الثورة بشكل سلمي من قبل المتظاهرين قوبلت برد عنيف من قوات 

شهور من  7ثورة مسلحة بعد  إلىانتقلت  ،سقط فيها العشرات من المدنيين موالية للنظامميليشيات 
 بدأت تشكيل نواة القوات المعارضة تحت اسم الجيش السوري الحر إعالنتم  المظاهرات السلمية و

 باستخدام ذلك و المظاهرات لقمع المفرطة القوة باستخدام )2( بعدها القوات الموالية للنظام السوري
 المناطق لقصف الجيش دبابات نشر و السلميين، حشود المتظاهرين علىر النا إلطالق القناصة
 من للهجوم تتعرض الحكومة أن بذريعة هذه القوة مثل استخدام تبرير السلطات تحاول و السكنية

 قيل شخص 1 800من أسماء أكثر على الدولية العفو منظمة حصلت و .مسلحة عصابات قبل
  .)3( 2011مارس  أواسط منذ بسببها االحتجاجات أو خالل ُقتلوا أو نحبهم قضوا إنهم

في هذا ما يشير إلى  و. انتشرت إلى معظم مناطق البلد بعد ذلك لم تتوقف حركة االحتجاج، و
 جتمع السوري، كان متعذرا كل التعذر على المعارضة التقليديةـيرة في المـــاقة معارضة كامنة كبــط

ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  8، ص2014اإلستراتيجية ، للدراسات عمران فهد، الثورة السورية قصة البداية ، مركز ـــ معن) 1(

https://www.omrandirasat.org/node/39 

حزب من ناحية دور  ،األحد عشر التي قضاها بشار األسد في السلطة، تّم الحفاظ على النظام كما هوبشكل عام، طوال السنوات = 
اعتقال رموز  حالة الطوارئ، و أقاربها على مفاصل حساسة، و تسلط العائلة الحاكمة و ، و»قيادة الدولة والمجتمع«في  البعث

في  غياب معارضة سياسّية على األرض و احتكار اإلعالم، و المسبقة االتصاالت، والرقابة  تسلط األجهزة األمنية، و المعارضة، و
 فضًال عن االعتقال التعسفي، و مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات و على إنشاء األحزاب و القيود منع التظاهر و المؤسسات، و

سوريا بأنها  "هيومن رايتس ووتش"ية حقوق اإلنسان، صنفت بشكل عام فمن ناح ملف المعتقلين السياسيين، و المحاكمات العسكرّية، و
  .عالمًيا 154في المركز 

 /http://ar.wikipedia.org/wiki، ويكيبيديا الموسوعة الحرة،  لحرب األهلية السوريةاــ ) 2(
  05ص ،المرجع السابق، بعنوان االعتقال المميت الوفيات في الحجز في خضم االحتجاجات الشعبية في سوريا،ـــتقرير منظمة العفو الدولية) 3(
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هنا جذر مشكالت المعارضة . هي لم تكد تستطع التأثير فيها بعد أن تفجرت و. تعبئتها وقيادتها
  .التقليدية حتى بعد أن شكلت أطرا سياسية لخدمة الثورة

من  العديد على عشوائي بشكل ُقبض فقد الدولية، العفو منظمة أجرته الذي البحث نتائج بحسب و 
 حتفهم أشخاص تسعة عن يقل ال ما لقي و ، بجراح مصابون بينهم للتعذيب، تعرضوا و الرجال

 على النار أُطلق حيث لبنان، إلى األشخاص آالف فرار إلى األمنية العملية أدت و في الحجز
  . )1( فرارهمأثناء  بعضهم

  :ة ــــــــــــــــــى األزمــــلــــواء عـــتــي االحـــة فـــدولـــل الـــشـــف ـــا ــــثــالـــــث
ال يمكن أن تعالج فقط من خالل  يجب معرفة أن األزمة السورية  في جوهرها هي أزمة حقوق و

الوضع  لقد أدى النزاع السوري إلى تدهور، فلسياسات االقتصادية و االجتماعيةتفعيل و تحديث ا
  .اإلنساني إلى مستويات لم يكن ممكنا تصورها

فإن النظام السوري قام بخرق التزاماته فيما  ،التي تقوم عليها مسؤولية الحماية وفقا للركيزة األولى و
  .يتعّلق بالقاعدة األولى من خالل مهاجمة المدنيين بشكل عشوائي

طرحت الجامعة العربية  جانفي قبل أيام من انتهاء تفويض المراقبين العرب في البالد، 23في
، تقضي بأن تبدأ المعارضة حوارًا مع النظام لُتشكل مبادرة جديدة لحل األزمة في سورياباإلجماع 

األسد الحقًا كامل صالحياته إلى نائبه بالتعاون مع هذه الحكومة  ُيسلم بشار مة وطنية، وحكو 
  .وقد رحب المجلس الوطني السوري بالمبادرة، غيَر أن الحكومة رفضتها. إلنهاء األزمة

القاعدة األولى تقع على عاتق كل دولة المسؤولية الدائمة لحماية شعبها سواًء نذكر بأن  ينبغي أن
كانوا مواطنين أو غير ذلك من التحريض أو ارتكاب اإلبادة و جرائم الحرب و التطهير العرقي و 

تكون مسؤولية تجنب انتهاكات حقوق اإلنسان جزّأ ال يتجّزأ من  الجرائم ضد اإلنسانية بحقهم و
مدى الدور السيادي الذي تمارسه هذه الدولة و احترام حقوق اإلنسان هو المؤّشر األساسي على 

  .المسؤولية التي تتمتع بها هذه السيادة
بخصوص الحالة الراهنة  2011اي ــــم 04اإلنسان قرار في  اعتمد مجلس حقوق ،راإلطافي هذا 
، أين حث على اتخاذ ية في سياق األحداث األخيرةر إلنسان في الجمهورية العربية السو لحقوق ا

 تخدامــــاس قاطع بشكل ، كما أدانالمشروعة لشعبه لبية المطالبـــموسة لتــلة و ملــــتدابير عاج

ــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  ،2011قمع في سوريا رعب في تلكلخ ،  ، ����ان   ا	و	�� ا	��� ����� ـتقريرــ  )1(

MDE 24/029/ 2011 رقم   الوثيقة 
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 ، وإعاقة الوصول إلى العالج الطبي و المحتجين المسالمين ضد العنف القاتل السوريةالسلطات 
مطالبا في حدا لجميع انتهاكات حقوق اإلنسان، يحث الحكومة السورية على أن تضع على الفور 

أن ترسل بصورة عاجلة بعثة  اإلنسانلحقوق  من مفوضية األمم المتحدة الساميةالفقرة السابعة 
  .البعثة إليها خلصت التي االستنتاجات ضوء في و )1( للتحقيق في جميع االنتهاكات المزعومة

فإن  2011|11|23باالستناد إلى التقرير الصادر عن اللجنة المنبثقة لمجلس حقوق اإلنسان في
األسد األمنية في انتهاك السوري قد فشل بوضوح في حماية شعبه، حيث استمرت قوات  النظام

جماعي من خالل استخدام األسلحة الثقيلة نسان على نطاق واسع بشكل ممنهج و حقوق اإل
  .)2(عشوائّيًا بما فيها الدبابات و المدافع و الطائرات المروحية ضد المدنيين

 العنف تصاعد كما أدى اإلنسان، لحقوق الدولي القانون بموجب اتهبالتزاما السورية الحكومة تف لم
 ازدياد و اإلنسان حقوق حالة تردي ازدياد إلى العمليات المسلحة اشتداد بسبب 2011 نوفمبر منذ

  .)3(اإلنسانية  المعاناة

 استمرار الذي أدان )2012(66\ 253 رقم العامة الجمعية صدر قرار 2012فيفري  16 بتاريخ
 و بشكل ممنهج األساسية العامة الحريات و اإلنسان حقوق النتهاك السوري النظام مواصلة و

 عن المدافعين و المحتجين قتل و التعسفي اإلعدام و المدنيين ضد القوة كاستخدام النطاق واسع
 التدخل و لقسري،ا االختفاء و التعسفي االحتجاز و اضطهادهم و الصحفيين، و اإلنسان حقوق
  .)4(الجنسي العنف و التعذيب و الطبية المعالجة على الحصول لمنع
الجهة الشرقية لدمشق أين ثبت  في 2013حداث منعطفا على الهجوم خالل أواخر األأخذت و 

  اتفاقيةالى ا أنظمت سوريأن علما  ، )5(استخدام األسلحة الكيماوية ضد المدنيين في مرات متعددة 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
 

الدورة  ، ية في سياق األحداث األخيرةر إلنسان في الجمهورية العربية السو لحقوق ا الحالة الراهنةقرار مجلس حقوق اإلنسان   : أنظر ــــ ) 1(

  /A/HRC/RES/S-16(، الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، الوثيقة رقم  2011ماي  04، بتاريخ االستثنائية السادسة عشر

 

مجلس  ، عن الجمعية العامة،2011ــ 11ــ23، بتاريخ السورية العربية الجمهورية بشأن المستقلة الدولية التحقيق لجنةتقرير : ــــ أنظر ) 2(

  )A/HRC/S-17/2/Add. 1(، الدورة االستثنائية السابعة عشر ، الوثيقة رقم حقوق اإلنسان

 

، عن الجمعية 2012فيفري  22بتاريخ ، السورية العربية الجمهورية بشأن المستقلة الدولية التحقيق لجنةتقرير من  38الفقرة :ـــ راجع   )3(

  )A/HRC/19/ 69 (الوثيقة رقم                       12، الدورة االستثنائية التاسعة عشر ، صمجلس حقوق اإلنسان العامة،

 

  والستون السادسة دورتها في 2012فيفري  16 الصادر بتاريخ|66A\RES| 253 رقم العامة قرار الجمعية :أنظر) 4(
 
(5)- CARSTEN Stahn, Between law- CARSTEN Stahn and law-making: Syria humanitarian intervention and 
‘What the Law Ought to Be‘, Journal of Conflict & Security Law, Oxford University Press 2013, p 26            
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قت على القضاء ـــواف و(CWC) 2013 عام سبتمبر 14يوم   األسلحة الكيميائيةمنع استخدام 
  . )1(خرقا لإللتزامها الدوليو هو ما يشكل  2014على أسلحتها الكيماوية خالل 

البد من التذكير بأن حظر األسلحة الكيماوية ال يمثل المعيار الدولي الوحيد الذي تم خرقه في 
قوات األسد بإطالق النار على المدنيين  اتهامباإلضافة إلى  ،الحرب األهلية الدائرة في سوريا

تقرير  جاءقد و ، المتظاهرين الجرحى في المستشفياتو قصف المناطق المأهولة و تعذيب 
لعدة أفعال  2014فيفري 12 السورية العربية الجمهورية بشأن المستقلة الدولية التحقيق لجنة

حرب و جرائم ضد اإلنسانية حسب النظام األساسي لمحكمة الجنايات الجرائم  تصنف ضمن
  .) 2(و االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنسانيالدولية، 

من هذه الحقائق فإن النظام السوري قد اخّل بالتزاماته تحت القاعدة األولى عبر  انطالقا
ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين  ، مما يستدعيالفشل الواضح في حماية شعبه

  .وفق الركيزة الثانية المتمثلة في مسؤولية الرد في سوريا 
 :ابير السلمية  في حماية المدنيينفشل التد ـــ رابعا

تم  وضع الملف أمام مجلس األمن، و اسُتخِدم الفصل السادس في األزمة السورية بعد تدويلها و
مبادرة ب سواء  وضع مبادرات لحل األزمة سلميًا، تقّصي الحقائق و للمراقبة و إرسال أكثر من لجنة

 "األخضر اإلبراهيمي" أو وساطة األمم المتحدة، ، مدعومًة من جامعة الدول العربية و"كوفي عنان"
إليجاد حل لألزمة التي راح في الفترة األخيرة باألزمة السورية، في محاولة الذي ارتبط اسمه 

  .ألف شخص 150ضحيتها نحو 
في المعارضة  الحكومة السورية و حاول اإلبراهيمي عبر مفاوضات شاقة أن يجمع ممثلين عنأين 

كانت نهايتها جميعها الفشل، بسبب عدم لكن  .2جنيف ، و1جنيفسم مؤتمرين اثنين عرفا با
تأخر المبادرة من المجتمع الدولي  و سلمي،حل  لدى الحكومة السورية للوصول إلى صدق النوايا

  .)3(بالعمل الجدي لحل األزمة
ــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

 )1(  – see:  RALF TRAPP, Elimination of the Chemical weapons stockpile of Syria , Journal of Conflict & 

Security Law, Oxford University Press 2014 p 08-10 
 

، الجمعية العامة عن مجلس 2014فيفري  12، بتاريخ السورية العربية الجمهورية بشأن المستقلة الدولية التحقيق لجنةـــــ راجع تقرير ) 2( 

  A/HRC/25/65: ، الوثيقة رقم ، الدورة الخامسة و العشروننسانحقوق اإل 

  :متاح في على الرابط التالي ،2015جانفي  22، ، العدد الثانيدلتا نون، مجلة ، إشكالية التدخل الدولي في سوريامحمد زيكارـــ ) 3(

http://delta-n.org/?lang=AR&node=26948 
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تضمنت   سلمية لحماية المدنيين السوريينقد قام المجتمع الدولي باتخاذ العديد من اإلجراءات ال و
لم يساعد كل ذلك في  ن و، خطط لوقف إطالق النار و بعثات مراقبين دولييسلسلة من العقوبات

  . السافرة للقانون الدولي االنتهاكاتسلوك الحكومة السورية أو حتى إيقاف  تغيير
تعيين األمين العام السابق لألمم المتحدة  عقب قرار الجامعة العربية بسحب مراقبيها من سوريا و

نجاحه في التوصل  سوريا، واألمم المتحدة إلى  كوفي أنان مبعوثا مشتركا بين الجامعة العربية و
   .2011ريل فأ 12إلى اتفاق لوقف إطالق النار بسوريا بداية من 

أقر مجلس األمن ، 2042رقم صدر مجلس األمن أول قرار له بخصوص األزمة السورية حمل أ
 مراقبا غير مسلح لمراقبة هدنة هشة و 30قرار نشر فريق يصل قوامه الى  باإلجماعالدولي 

أقر  2012ريل فأ 21قرار جديد يوم صدر قرار السابق، عقب صدور ال و .سورياقصيرة في 
مراقب عسكري غير مسلح  300يسمح بنشر  2043رقم  قرارا باإلجماعمجلس األمن الدولي 

  .أشهربشكل مبدئي في سوريا لمدة ثالثة 
أقر مجلس األمن الدولي  أي 2013سبتمبر 27في  )2013( 2118 رقم  القراركما اصدر 

الكيماوية السورية إال انه لم يهدد بعقاب فوري ضد  األسلحةقرارا يطالب بالتخلص من  باإلجماع
  .)1(حكومة األسد في حالة عدم امتثالها للقرار

تم بتطبيق عقوبات واسعة النطاق شملت حظر السفر، تجميد أصول المسؤولين  اإلطارفي هذا 
اإلتحاد طبق كما استهداف تكنولوجيا المعلومات السورية،  نفط السوري والسوريين، حظر شراء ال

سلع الفاخرة إضافة إلى البضائع األوروبي حديثًا السلسلة الرابعة عشر من العقوبات التي شملت ال
من قتل النظام هذه اإلجراءات لم تمنع  لكن ،في القمع الداخلي لالستخدامالتكنولوجيا القابلة  و

   .المدنيين
  :تقاعس مجلس األمن في التدخل لحماية المدنيين في سوريا ـــ خامسا

حتى اآلن تحت الفصل السابع يبيح التدخل العسكري ضد النظام السوري  لم يتم اتخاذ أي قرار
أو يلزم أي طرف من األطراف  ،)العراقفي سوريا و  وٕاْن كان قد اسُتخِدم ضد التنظيمات اإلرهابية(

على  أربع مراتالصين  و الحاصلة بسبب حق النقض الذي استخدمته روسيابوقف االنتهاكات 
  .القانون الدولي تحميل النظام السوري مسؤولية انتهاكات حقوق اإلنسان و مشاريع قرارات إلدانة و

ــ ــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  : قرارات مجلس األمن اجع ر   ــــــــ )1( 

   S/RES/2042  ، الوثيقة رقم 6751 في جلسته،  2012|  04| 14، الصادر بتاريخ   2042رقم    األمنقرار مجلس  ـــــ

   S/RES/2043، الوثيقة رقم  ،6756في جلسته ،  2012| 04| 21 الصادر بتاريخ ،  2043رقم    قرار مجلس األمن ــــ ـ

                                                              S/RES/2118(2013)  ،7038 ، في جلسته   2013سبتمبر  27 الصادر بتاريخ ،  2118قرار مجلس األمن   رقم  ـــ ــ
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  رية ـــسكـــالع بــــيرتداـــدام الـــخــتـــدم اســــاب عـــبـــأس :يــــــانـــثـــالرع ـــــفـــــال

ي حالة فف  ،داخل مجلس األمن كياتديناميفي  يبدو أن التدخل العسكري في ليبيا قد أثر بشدة 
رغم أن دانة العنف، إلغير قادر حتى أن يصدر أي رسالة موحدة  نفسه مجلس األمن سوريا وجد

بعض منظمات حقوق اإلنسان األكثر صلة طلبت عن ناهيك حقوق اإلنسان المفوض السامي ل
عن تدابير أكثر صرامة مثل العقوبات المستهدفة أو اإلحالة إلى  تكرارا من بداية الحملة مرارا و
  .(ICC) ة الجنائية الدوليةالمحكم

إلدانة األسد، بما باإلضافة إلى روسيا والصين، كانت الدول األخرى مترددة على نحو مماثل  و 
محاوالت مختلفة للتحايل على الجمود في مجلس في   .جنوب أفريقيا في ذلك الهند والبرازيل، و

  .حقق أي نتيجة ملموسةتلم التي  قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة،مثل  األمن

خاصة جامعة الدول العربية، على حملة القمع التي  المنظمات اإلقليمية، وكان رد فعل كما 
الجامعة لتقديم استجابة  ترغبأين  ،صارمة إجراءاتعلى اعتماد  ،وقت متأخر نسبيا جاءت في

   .)1( لألزمة جعلت في نهاية المطاف أكثر صعوبة لألمم المتحدة أن تتصرف" عربية"

إن مجلس األمن الدولي يقف عاجزا أمام استخدام الدول الدائمة العضوية لحق النقض ضد قرارات 
التعامل مع ،  فسابقا المبينة في أزمة ليبياتصرف بالطريقة يمجلس األمن لم ، فقد تكون مصيرية

رفض  لمجلسل يندائماللروسيا والصين، العضوان  كما أن  ،في وقت متأخر جدا جاء هذه القضية
   .مناسباتعدة اللجوء إلى مسؤولية الحماية في 

تخذوا لم ي هملكن (2011)1973روسيا والصين عن التصويت على اعتماد القرار  في وقت امتناع 
ال تزال مستاءة من اآلثار التي نتجت في الممارسة التي زعمت أنها  نفس القرار في حالة سوريا،

  .األطلسيحلف شمال  طرف من" اتتجاوز "في ليبيا و الستخدام القوة  ترخيصالعملية 

 المسلحذن بالتدخل األوفقا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، يتعين على مجلس األمن  إذ
 استخدام القوة في سوريا كان يمكن أن يكون قانونياكما أن حماية السكان،  بهدف وقف القتال و

 الممكنلم يكن من  -أو مجرد التهديد باستخدامه  -بسبب الفيتو ، لكن ميثاق األمم المتحدةلوفقا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1)– MARIA Rita Mazzaniti , op.cit, P 315,316 
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  .(1)في الصراع السوري الترخيص تنفيذ هذا
توافق بشأن الوضع في  إلىلوصول ل فات األوان لقد "ايفانز غارت" جاء تصريح هذا األساسعلى 
عجزت األمم المتحدة عن إذا  أي صانع قرار في العالم على انه ، لكنني ال اعتقد أن هناكسوريا

 أنه " مسؤولية الحماية"دقيق و تعددي يضمن مبادئ  إطارالوصول إلى حل من خالل العمل في 
أو الخوض في  ،القيام بآي إجراءما من حيث عدم إشا و كوسوفو و سربرنيت روانداسيؤدي أليام 

   . )2(" مبادئ النظام الدولي إجراءات ال تعكس رغبة و
هذا  أسبابعن  لئنتساتقاعس مجلس األمن في التدخل لحماية المدنيين في سوريا جعلنا إن  

التي أفشلها الفيتو الروسي  ة  إلى أهم القرارات و التصويتاتلذا البد علينا من إطاللالجمود 
   .دفاعا عن مصالحهما في المنطقة الصيني 

    :النقض  حقإطار استعمال مشاريع قرارات مجلس األمن في عرقلة  ــــ أوال 
أصدر مجلس األمن الدولي خمسة قرارات بخصوص الحرب األهلية المستمرة في سوريا منذ ثالث 

من المجلس الذي يضم  قرارات إلصدار أخرىثالث محاوالت  روسيا والصين أعاقتسنوات فيما 
   .عضوا15
  :صوت عليها مجلس األمن الدولي بشأن سوريا فيما يلي مشروعات القرارات التي ناقشها و و
 أوروبيعلى مشروع قرار روسيا والصين  اعترضت 2011أكتوبر 04بتاريخ  :األولالتصويت ـــ 

 أيدت و. مر قمعها الدموي للمحتجيناست إذاإمكانية فرض عقوبات عليها  إلىيلمح  يدين سوريا و
جنوب  لبنان و الهند و عن التصويت أربع دول هي البرازيل و امتنعت تسع دول مشروع القرار و

   .إفريقيا
ــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

(1) CESAREO GUTIÉRREZ ESPADA, op,cit, p 04 
الحاالت  خاصة في جانب األعضاء الدائمين في مجلس األمن، و منفرنسا القيد الذاتي فيما يتعلق باستخدام حق النقض  تاقتراح= 

  .االستثنائية
 و  .ن األمم المتحدة لديها مسؤولية التخاذ اإلجراءات الالزمةإجاء هذا واضحا في خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إلى األمم المتحدة  و 

السلوك  مدونة يعرف الهذا السبب فإنني أقترح م .الذي يدفع الثمنهو  ن السالم إ، فمنظمتنا في الوصول الى حلول  عجز كلما أثبتت
جماعي ال القوى أنه في حال وقوع الجرائم الجماعية التي يمكن أن تقرر نبذ من قبل األعضاء الدائمين في مجلس األمن، و

  ." .......لفيتول
 الدول تفكك يمكن أن يؤدي إلى حلالباعتبار هذا  المسألة حساسة هيصنع القرار،و مؤقتة ل قيودال فرضاال أن األعضاء رفضوا فكرة 

  . واضحة عواقب سلبية مع، مجلس األمن تحسين كفاءة بدال من
  :من نفس المرجع السابق  18الى  12أكثر التفاصيل في هذا الشأن راجع ص 

 =CESAREO GUTIÉRREZ ESPADA, OP,CIT, P 12- 18 

ــــ تطور مفهوم التدخل العسكري اإلنساني إلى مسؤولية الحماية ، مسارات ، نشرة شهرية تصدر عن وحدة الفكر السياسي المعاصر ، ) 2(

    4ص ،  2013 ماي – عددالمركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات اإلسالمية ،  
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تجاهلت  إذابعقوبات  كان مشروع القرار نسخة مخففة من مسودات سابقة تضمنت تهديد سوريا
هذا  أنوحذفت من المسودات الالحقة كلمة عقوبات إال . المطالب الدولية بوقف قمعها للمحتجين

في مجلس  و الروسي الصيني المزدوج، األولشكل الفيتأ�ن  .روسيا والصين إلرضاء لم يكن كافيا
جديدة في العالقات  غربي متعلق باألزمة السورية محطة نوعية الدولي ضد مشروع قرار األمن
في  "النظام لتغيير"ل محاولة منحازة وشكت روسيا من أن مشروع القرار غير مناسب ويمث .الدولية
 .سوريا

ضد ) الفيتو(حق النقض استخدمت روسيا والصين 2012 فبراير 04 بتاريخ :الثانيالتصويت ـــ 
غربي عربي يدعم خطة لجامعة الدول العربية تقترح تسليم الرئيس بشار األسد السلطة  مشروع قرار

صوتت باقي الدول األعضاء الثالثة  و. المجال أمام عملية تحول ديمقراطي إلفساحنائب  إلى
  .عشر لصالح مشروع القرار

التنافس في مجلس صار  و ،دما تكرر استخدامه للمرة الثانيةعن الروسي الصينيترسخ التحالف 
  إفشال مشاريعهم الخصوم، و األمن الدولي تعبيرا عن مظهر من مظاهر تسجيل النقاط على

الصين، بوصفها  معها الدول الغربية إظهار كل من روسيا و حيث حاولت الواليات المتحدة و
ام فيها من مسؤولية ما يرتكبه النظ اللذين يتحمالن وزر إطالة أمد األزمة في سوريا، و نالبلدي

الصينيون بوصفهم مسؤولين  الساسة الروس و بالتالي ظهر خراب، و مجازر وتدمير و جرائم و
  .)1( إنسانيا عن إراقة المزيد من الدماء السورية و أخالقيا

، ضد مشروع قرار يهدد بفرض الروسي، تكرر للمرة الثالثةأن الفيتو المزدوج، الصيني  غير
  في حال عدم توقفه عن استخدام األسلحة الثقيلة ضد المدنيين عقوبات على النظام السوري

  2012جويلية  19 :الثالث  التصويتـــ 

هدد بفرض يضد مشروع قرار يدعمه الغرب ) الفيتو(الصين حق النقض  استخدمت روسيا و
دولة لصالح مشروع القرار  11صوتت  و. عقوبات على السلطات السورية اذا لم توقف العنف

النار الذي لم  إطالقتراقب وقف لينص على تمديد عمل بعثة تابعة لألمم المتحدة في سوريا الذي 
  .باكستان عن التصويت و إفريقيافيما امتنعت جنوب  ينجح

  للمرة استخدموا الفيتو ، و2014 \05 \23 الصين في عاد ساسة روسيا و:  عــــويت الرابـــالتصـــــ 
ـــــــــــ   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ   ــــــ

  :، متاح على الموقع التالي " إجراءات مجلس األمن بخصوص األزمة في سوريا"ـــ سامح الخطيب ، مقال بعنوان ) 1(

http://ara.reuters.com/article/topNews/ 
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المحكمة الجنائية ، ضد مشروع قرار، ينص على إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى الرابعة
 .)1(الدولية

  : هـــــدالالت يني وــــي الصـــــو الروســــيتـــفـــارات الـــإش ـــا ـــــــيـــانــث

 اإلشارات التي يرسلها الفيتو المزدوج، الروسي الصيني، ضد مشروع القرار الفرنسي تأويلإن 
عودة االنقسام بين دول مجلس األمن الخمس، دائمة العضوية، بعدما بدا أن إجماعا إلى  توحي

، الخاص بإزالة ترسانة النظام السوري من األسلحة 2118حصل بين هذه الدول على القرار 
 2014فبراير 22، الذي اتخذ في2139القرار الماضي، و سبتمبر 27يميائية، الذي اتخذ في الك

غير اإلنساني على  لفك الحصار المطبق، و لتخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب السوري، و
  .إيصال المساعدات اإلنسانية إلى كل المناطق المتضررة في سوريا و المناطق السورية،ن كثير م

الصينيون إرسالها هي أنهم ما زالوا على مواقفهم  اإلشارة األهم التي أراد الساسة الروس وغير أن 
أنهم مستعدون لتغطية جميع الجرائم التي يرتكبها ضد غالبية السوريين  الداعمة بال حدود للنظام، و

المحاسبة  جرائم اإلبادة، التي تتطلب منذ أكثر من ثالث سنوات، بما فيها جرائم ضد اإلنسانية و
  .أعراف القانون الدولي حسب جميع مواثيق و

، هي اإلفالت الصيني  ـــ الروسيلعل أخطر اإلشارات أو الرسائل، التي يبعثها الفيتو المزدوج، 
الصينيون سابقة خطيرة من سياسة اإلفالت من العقاب  من العقاب، حيث يدشن الساسة الروس و

قضاة في األمم المتحدة  تغييب العقوبة، رغم أن خبراء و على الجرائم ضد اإلنسانية، بما يعني
أقروا بارتكاب النظام جرائم عديدة، بما فيها جرائم إبادة بأسلحة كيميائية وأسلحة أخرى، مما شجع 
النظام على خرق جميع قواعد القانون الدولي، بالنظر إلى أن هناك من يتولى مسؤولية غياب 

 اإلدارية و كذلك تغييب المسؤولية المدنية و جنائية عليه، وحق، أو فعل يرتب المسؤولية ال
  .األخالقية، مما يجعل ساسة هذا النظام يفلتون من كل تحقيق يمكن أن يضعهم محط اتهام

فهو  يمكن اعتبار اإلفالت من العقاب في سوريا، في حد ذاته، انتهاكا مضاعفا لحقوق السوريين و
 الحق في إقرار االعتراف بها، و من الحق في إقرار الحقيقة، و، أقاربهم يحرم الضحايا منهم، و

ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ــــــ
، من مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية و  2015-4- 21مجلس األمن حول سورية  قرارات األمم المتحدة و: مقال بعنوان  ـــ أنظر) 1(

      -ا���-و����- ا	���ة- ا���- ��ارات         التالي الرابط :اإلستراتيجية لندن 
                           asharqalarabi.org.uk/  

  :أنظر كذلك 

: مقال منشور على الرابط التالي  ؟ هل نسي العالم جرائم النظام السوري والروسي والصيني واإليراني ولماذاعدنان الصوص،  ــــــ 
www.al3umq.net/35-open.../649-2015-03-24-05-50-... 
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هو يطيل أمد األذى الذي لحق بغالبية  التعويض، و الحق في اإلنصاف الفعال و العدالة، و
  .)1(السوريين

 ففي حين عطلت روسيا و. القانوني الدولي يخضع الزدواجية معايير مفضوحة برأينا فإن النظام و
من  ثيرالصين تفعيل القانون الدولي فيما يخص األزمة السورية، فإن الفيتو األمريكي عطل في ك

حيث استخدمت الواليات المتحدة . األمن الدوليين األحيان حاالت تجّلى بوضوح فيها تهديد للسلم و
لدعم  مرة بخصوص قرارات إلدانة إسرائيل و 41مرة منها  87خل مجلس األمن حق النقض دا
لكن المصلحة البحتة هي ما تحكم تعطيل تطبيق القوانين الدولية، كما أن . الحقوق العربية

لهذا فليس غريبًا ما يحدث من فيتو  المصلحة البحتة هي ما تفّعل هذه القوانين الدولية أيضًا، و
  .)2()مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول حسب تعبيرهامن (صيني  - روسي

سنوات  4وقفت األمم المتحدة حتى اآلن عاجزة عن إيجاد حل للقضية السورية، التي بدأت قبل لقد 
ذلك بالرغم من  حقوق اإلنسان، قبل أن تتحول إلى حرب مأساوية، و بثورة طالبت بالحرية و

 .اقتراح العديد من خطط الحل بشأنها إقامة عدة مؤتمرات دولية، و مبعوثين، ولثالثة تعيينها 
بات سقوط كل قتيل في سورية، يزيد من التساؤل حول مصداقية مجلس األمن التابع لألمم  و

 .السلم العالميين هي حماية األمن و فعاليتها في أداء المهمة المناطة بها و المتحدة و
عدم تحرك "لفت في كلمة بآخر جلسة للجمعية العامة، أن  ،كان األمين العام لألمم المتحدة و

يضر بمصداقية نظام  يعمق المآسي اإلنسانية فيها، و ااألمن الدولي حيال الوضع في سوريمجلس 
ألف قتيل  220تزامنت كلمة األمين العام مع وصول عدد القتلى إلى أكثر من  ، و"المتحدة األمم

تحول أكثر من نصف الشعب السوري إلى فئة تحتاج  ين، ولجوء المالي نزوح و في سورية، و
 .فيما ال يعرف الالجئون متى بإمكانهم العودة لبيوتهم للمساعدة

بريطانيا  بين األعضاء الدائمين في مجلس األمن، الواليات المتحدة و الختالفينبغي اإلشارة أن ا
أحد أهم العوامل التي تحول دون  يشكل أصبح روسيا والصين من جهة أخرى، وفرنسا من جهة، و

تحرك الدول الغربية بدافع مبادئ  يعتبر بالمقابل .)3(تحقيق تقدم باتجاه حل للشأن السوري
  )4(المسؤولية يخولهم لعب دور الوصي على األمم المتحدة في اخذ قرارات تسمح بالتدخل العسكري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المرجع السابق ،  2015- 4-21دة ومجلس األمن حول سورية قرارات األمم المتحــــــ ) 1(

  ، المرجع السابق ار ــــكـــــــــ محمد زي) 2(

  :الموقعانظر  المتحدة،ــــ بعد عجزها في سورية تساؤالت حول فعالية األمم  )3(

https://www.alsouria.net 

 14مفهوم التدخل العسكري اإلنساني إلى مسؤولية الحماية ، مسارات، المرجع السابق ، صـــــ  تطور ) 4(
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    تطبيق مسؤولية الحماية حقوق اإلنسان في ظل انتقائية الةح :الثـــرع الثــــالف
 يسخر و سياسية عزيمة المتدخل يظهر حين تلقائيتها السكان حماية ،العسكري التدخل" معادلة فقدت

)1(مهمة موارد لذلك
، خصوصا في ظل وجود قاعدة عدم القدرة على إخراج سوريا من هذا المأزقف 

 حالة في يحدث التدخل ال أندليل قاطع على  "مسؤولية الحماية"لتدخل في إطار أساسية تشرع ا
  .)2(مع مصالح الدول المعنيةه تقاطع
 إنقاذ السكان أجل من قوةال استخدام إلى اللجوء كان الماضي، القرن من التسعينيات سنوات فخالل
 شعار تحت يبرر فإنه اليوم أما ،"اإلنساني التدخل حق" يسمى خطيرة أوضاًعا يعيشون الذين

 اإلبادة جرائم في محدوًدا أصبح تطبيقه نطاق أن ، كمادقة أكثر جهة من فهو ،"الحماية مسؤولية"
 الوقت نفس في العرقي، التطهير و الحرب جرائم و البشرية، ضد المرتكبة الجرائم و الجماعية،

 القوافل حماية أجل من إال القوة إلى جوءللل يدعو ال التدخل حق كان فبينماا طموحً  أكثر
 ا منعأيض لتشمل "الحماية مسؤولية"ة سياس جاءت ،"جالديهم مواجهة في الضحايا و ...اإلنسانية

 "الحماية مسؤولية" تنصح الغرض، هذا أجل من و المجتمعات بناء إعادة و النزاعات نشوب
 و اقتصادية و دبلوماسية و إنسانية أعماال تشمل الجماعية بالفظائع خاصة أدوات إلى باللجوء
 سيادة احترام تدعي "الحماية مسؤولية"فإن وأخيًرا، .عسكرية المطاف نهاية في ثم وسياسية، قضائية
 هذه تفشل حين فقط ،شعوبها حماية على السهر في األولى بمسؤوليتها االعتراف خالل من الدول
 تعويض السلطات "مسؤولية" آنذاك الدولي المجتمع واجب من يصبح الحماية، هذه تقديم في الدول

  . )3(الجماعية العنف مرتكبي أعمال ضد الحرب إعالن حينها األمر تطلب لو حتى الوطنية،
 الدولي المجتمع ثني أجل من ناضلوا الذين أن ُيدرك أن ينبغي التدخل اإلنساني بعد ما عالمفال 

  ."لتطبيق مسؤولية الحماية تسريع الخطى  يعملوا على أن عليهم النظرية، هذه هجر على
 في سواء السيادة التدخل في فإن عمليا أما عليه، غبار ال سليم الطرح هذا أن يقول الحال ظاهر 

 قد و ال كيف مبهم، و واضح غير الحماية عن مفهوم  المسؤولية جعل ليبيا أو ديفوار، الكوت
 والسالح  انتشار خطر و المعيشة تدهور و لإلهمال تركها مجهول، لمصير هناك الشعوب ترك

 الحالة لعل ساكنا، و األمن مجلس يحرك أن دون الحسابات تصفية و االنتقام و األمن غياب
  . )4(الصدد هذا في األمثلة أبرز من تعد الليبية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4ص   ، 2010، أفريل "الحماية تقديم مسؤولية"و حدود بال أطباء وايسمان ، منظمة ـــ فابريس) 1(

  14الحماية ، مسارات، المرجع السابق ، صـــ تطور مفهوم التدخل العسكري اإلنساني إلى مسؤولية ) 2(

   2وايسمان ، المرجع السابق ، ص  ـــ فابريس) 3(

  38ـــــ حمادو الهاشمي ، المرجع السابق ، ص ) 4(
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حلفاؤهم على إبقاء ليبيا تحت حماية الغرب، تطالب دول أخرى  األميركيون و في حين يصر
المتحدة، لمساعدة الليبيين على حل مشكالتهم كالصين وروسيا بقوات دولية تحت راية األمم 

بعد أن  و. روسيا مصالح اقتصادية كبيرة في ليبيا فلكل من الصين و. بأنفسهم دون تدخل خارجي
عن كثب أحداث الثورة الليبية، رفضتا بشكل جازم أي وجود عسكري أجنبي على األراضي تا تابع

الخيارات الحرة  باحترام واألمم المتحدة الخاصة بليبيا، طالبتا دومًا بتطبيق فوري لقرارات  الليبية، و
  .)1(متحررة من القيود الخارجية للشعب الليبي في إقامة دولة عصرية، مستقلة و

قدر  -من المهم أيضا أن تتضمن المسئولية النهائية ألي تدخل عسكري من أجل بناء السالم ف
فقط ألن النمو االقتصادي له سواق، ليس إعادة خلق األ تشجيع النمو االقتصادي و -اإلمكان 

ثمة عمل  و. إنما ألن ذلك ضروري إلنعاش البلد المعني بشكل عام النظام، و علي القانون و آثار
هو أن تجد السلطات المتدخلة في أسرع وقت ممكن  جانبي يجب أن يالزم الهدف باستمرار، و

دم إطالة ع أثناء التدخل، و تكون قد فرضت علي البلد قبل و أساسا لوضع حد ألي تدابير قسرية
  .أمد الجزاءات الشاملة أو العقابية

تحديد أولويات واحد يمكن  كيفسياسية؟ ال الدوافععن  فك الدوافع اإلنسانية هل يمكن في الواقع 
 ةتدخلممعروفة للدولة ال الدوافع الحقيقية على اآلخر؟ عندما يتم اتخاذ قرار التدخل، قد ال تكون

التي " معايير وقائية"هو أول من هذا  .كل شيء يعتمد على حسن نية الدولة، على وجه اليقين
تهدف حسن نية الدولة  و ،ألسبابل ي تؤكد على مبدأ التسلسل الهرمي التو  ICISS حتفظ بهات
الطلب على تقرير مصير تعزيز  تغيير الحدود، وكالستبعاد أغراض أخرى محتملة  ةتدخلمال

    .لمجموعة قتالية معينة، إسقاط النظام، وتحتل أراضي
، الذي يسلط الضوء على معيار حسن النية، هي أكثر تساهال مما يبدو ICISSلكن صياغة التقرير

أي استخدام للقوة العسكرية التي تهدف منذ البداية، على سبيل المثال، لتغيير الحدود أو "جاء  عليه
 ، لكندقة من البدايةب ال يمكن تبريره " قتالية معينةالمطالبة من تقرير مصير من مجموعة  لتعزيز

  .صبح هدفا بعد ذلكييمكن أن 
تغيير النظام ليس في حد ذاته هدفا مشروعا، على الرغم من "أيضا أن  ICISS يذكر التقريركما 

حقيقة حرمان قدرة النظام على اإلضرار شعبها قد يكون ضروريا لتنفيذ مهمة الحماية، شريطة أن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :، مقال منشور على الرابط  في دائرة صراع المصالح بين الدول الكبرىليبيا ، ــــ مسعود ظاهر ) 1(

http://www.albayan.ae/opinions/articles/2011-08-31-1.1495553 
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بعبارة أخرى، يجب أن ال يكون  و"تختلف من حالة إلى أخرى  هاتكون التدابير الالزمة لتحقيق 
وراء  نهايةالرى، فمن السهل االختباء في أخ لكن قد يكون وسيلة هدفا في حد ذاته، و تغيير النظام

  .)1( وسائلال
من جهة أخرى يرى البعض أن األسباب الخفية وراء رد الفعل السريع لألزمة الليبية دليل على 

 روسيا و، فأول هذه األسباب هو عدم وجود مصالح ضخمة بين ليبيا و اختالف مسؤولية الحماية
الصين اللتان تقفان في وجه أي تدخل عسكري اعتمادا على الفصل السابع من خالل ميثاق األمم 

، و موقع ليبيا االستراتيجي ة حفظ السالم من خالل منع التدخلالمتحدة الذي  يشدد على أهمي
كونها بوابة ألوروبا حيث طالما استخدمت أراضيها من قبل الالجئين المتوجهين لسواحل أوروبا 

 لوقف امتداد سريعة تدابير التخاذ األوروبية الدول قبل من ساعد على هذا حشد القوىلذلك 
  . إلى شواطئها الالجئين

 هذه تطبيق لكن و" مسؤولية الحماية" بــهي المبرر األساسي للدفع  ذافيــقـــكما قد تكون اإلطاحة بال
يحض الواجب ل، و شديد التأثر بالسياق السياسي انتقائياً  المستقبل سيكون حتماً  في القاعدة
الجغرافيا  لكن تطبيق هذا الواجب ال يزال يخضع للقيود ، وي بدفع و قوة تزداد يوما بعد يوماإلنسان

 وارد و اإلرادة السياسيةالم ، والسياسية
)2(.  

  ن بعض الدول الكبرى تبدي في الغالب الحرص على حقوق اإلنسان في الدول التي ليست لها   أل
  مصالح اقتصادية أو سياسية فيها، أو كونها تعادي حكومات أو أنظمة الحكم في تلك الدول بينما   

يجية في الدول التي لها مصالح إستراتاإلنسان  انتهاكات لحقوق وخروقات  ما يحصل منتتجاهل 
، و قد ال تكتفي بعدم من خرق لتلك الحقوق في تلك الدول، فال تكترث بما يقع منها معها

أحيانا تلجأ إلى  ، والدولة التي تقوم بتلك الخروقات ، و إنما قد تأخذ موقف لصالحاالكتراث
األمن ضد الدولة المنتهكة لتلك استخدام حق النقض لمنع صدور أي قرار باإلدانة من مجلس 

     . )3(بذلك تعكس أثار تلك المواقف غير المتوازنة لتلك الدول في قرارات األمم المتحدة الحقوق ، و
ة لمجلس األمن و نظام صنع فالعضوية الدائم ن االعتبارات السياسية تؤكد سياسة أمر الواقعأكما 
، يعتبران كنظرة واقعية ، فال يبقى للدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة سوى الرضوخ القرار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( -vior- Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Éthique et politique de l’intervention humanitaire , 

Critique internationale, op,cit, p161-182 

     
 13ــــ 12، ص رات، المرجع السابقــــ تطور مفهوم التدخل العسكري اإلنساني إلى مسؤولية الحماية ، مسا) 2(

  453ـــ عثمان على الرواندوزي ، المرجع السابق ، ص  ) 3(
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يتوافق مع توجهاتها  على الدول األخرىكبرى، فدور الدول الكبرى المؤثر و اإلذعان للدول ال
  )    1( السياسية و يجعل مجلس األمن كستار يضفي مشروعيتها 

مسألة حقوق اإلنسان سالحا بيد الغرب ضد البلدان النامية التي أخذت تشعر بخيبة  هكذا أصبحت
فكل دولة ، )2(العالقات و المواثيق الدولية أمل تجاه دول الغرب التي أخذت تحتكر تفسير مبادئ

و االجتماعية التي عادة ما تقوم بتفسير مفهوم حقوق اإلنسان وفق فلسفتها السياسية و االقتصادية 
، فالصراعات القائمة بين الفلسفة تناقض التام لدى البعضعن بعضها البعض لدرجة التختلف 

الديمقراطية و النظم بين النظم  ، والرأسمالية و، االشتراكيةالفكرية  االقتصادية و السياسية و
، كلها تؤثر بدرجة ن و المذاهب و األعراق و األجناساألدياكذلك بين الطوائف و  االستبدادية، و

وك الدولية ما ساعد على ذلك النواقص و العيوب في الصكو  إلنسانختلفة في قضايا حقوق ام
 األمنكالسلم و و مفاهيم قانونية دولية أخرى   بما يعلق بها من مبادئ ، والخاصة بحقوق اإلنسان

)3(الدوليين التي جاءت في اغلبها غامضة و غير محددة ألغلب هذه المبادئ و الحقوق 
في ظل  

، البد من التنويه أنه يعتمد إلى انتقاء الحاالت للوقائع هذه الحرية الكبيرة في تكييف مجلس األمن
، فقد يكيف مجلس كل الحاالت التي يجب التدخل فيهاالتي يجب التدخل فيها، فال يتدخل في 

ن دول األعضاء فيه خاصة الدائمة تريد األمن الدوليين أل األمن الوضع على انه تهديدا للسلم و
  . )4(التدخل و العكس صحيح 

  
 
 
 
 
 
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االعتبارات السياسية في مجلس األمن وأثرها على المحكمة الجنائية الدولية ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون  سعدية،ارزقي ــــ  )1(

  20، ص  2012الدولي ،  جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 

  399ـــــ سعد حقي توفيق، مبادئ العالقات الدولية، المرجع السابق، ص ) 2(
  450  الرواندوزي،المرجع السابق ، ص ـــــ عثمان علي  )3(

  193ـــ  192ــــ أحمد سي علي ، دراسات في التدخل اإلنساني ، المرجع السابق ، ص ) 4(
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  :ةـــــمـــاتــــخ

ما إن ودع العالم قرنا و استقبل أخر حتى وقف مشهودا أمام أحداث حربية التي اندلعت هنا و  
التدخل باستخدام  العودة إلى وهام و اقتنع بمنطقفي معظم جوانب هذا العالم فأستسلم لأل ،هناك

عد للكتاب و الناظرين و المشرعين و القانونيين و المفكرين من دور لدرأ و لم ي،القوة العسكرية 
      .خطر الحرب و أصبح كل شيء ينذر بإغراق العالم و خاصة العالم الثالث

هو استخدام القوة العسكرية بهدف حماية "التدخل اإلنساني"أن المبدأ األساسي الذي يقوم عليه ذلك 
 و صارخة لهذه الحقوق، وقد برز هذا المفهومحقوق اإلنسان و منع حدوث انتهاكات جسيمة 

بشكل كبير خالل القرن التاسع عشر و ازدادت شدة تطبيقه بعد نهاية الحرب الباردة بسبب تغير 
    .الدول الى نزاعات داخل الدولطبيعة النزاعات التي تقع في العالم من نزاعات فيما بين 

كما أن التدخل اإلنساني ليس لديه نص قانوني خاص به و حتى مفهومه غير متفق عليه نتيجة 
انقسام الفقه إلى مؤيد و معارض له، و لكن أال يتيح هذا الغموض الفرصة لمؤيدي حق التدخل 

ألمن اإلنساني أصبح م خاصة وان ااإلنساني أن يستغلوا ما جاء به النظام الدولي الجديد من مفاهي
حماية حق الفرد و إنما بمعناه السلبي مستغلين بذلك  أيهذا ليس بالمعنى االيجابي هاجس الدول، 
  ، خاصة إذا هددت مصالح الدول الكبرى لحات الفضفاضة إلشهاره في أي وقتسالح المصط

الممارسة الدولية أثبتت أن تطبيقه  أنفبغض النظر عن مشروعية التدخل أو عدم مشروعيته، إال 
مثلما حدث  ،و خروجا عن الضوابط و القواعد العرفية التي تحكمهتم بازدواجية في بعض الحاالت 

أخرى، مثلما هو عليه بالنسبة لرواندا ، في حين في الصومال كما عرف تطبيقا متأخرا في حاالت 
   .تطبيقه في حاالت أخرى إطالقا إلىلم يتم اللجوء 

و المالحظ أن األمم المتحدة لم تسلم من النقد في العديد من الحاالت التي اتخذت فيها قراراتها كما 
من  و أن الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق قد أثارت العديد من التساؤالت، و لم تتمكن

التدخل أ الوطنية و مبد بين مبدأ السيادةإقناع جميع الدول بالمعالجات التي تمت وفقها، فالتوفيق 
من  الدولي لحماية حقوق اإلنسان يسبب الكثير من الجدل و الخالف بين الدول، و أن العديد

الدول و األنظمة الدكتاتورية تلجا إلى الشطر األول من الفقرة السابعة المذكورة لتحمي نفسها من 
 . ان الضغوط الدولية التي قد تتعرض لها بسب انتهاكاتها لحقوق اإلنس
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نجاحات نسبية في عدد من حاالت حماية حقوق اإلنسان و  األمم المتحدةالقت  من جهة أخرى
التدخل اإلنساني، سواء باستخدامها الوسائل السلمية أو اللجوء إلى عنصر القوة، كما و أن إقدامها 
على إصدار بعض القرارات الجريئة كقرار تصفية االستعمار أو قرار وجوب تمتع جميع الشعوب 

، وصكوك دولية مختلفة لضمان وحماية حقوق 1960م بحق تقرير المصير الذي أصدرته عا
  . اإلنسان و غيرها من القرارات تدل على اهتمامها الجدي بمثل هذه القضايا

مع ذلك فأن األمم المتحدة فقد أخفقت في الكثير من الحاالت سواء في قضايا تتعلق بحقوق لكن 
بعد اتفاق الدول الكبرى على ، إال تتمكن من إيجاد حل لبعض القضايا ، ولمذلكاإلنسان،أو بغير 

  . اإلقليمية أن يقال بخصوص المنظمات الدولية ، ونفس الشيء يمكنالحل
فقد ال تقوم األمم المتحدة أو تعجز هي أو المنظمات اإلقليمية عن التدخل اإلنساني في بعض 

صدام حسين أو الحاالت التي تكون انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، كما كان في العراق زمن 
، أو قد تكون فشل في مهمة  التدخل عند التنفيذفي فلسطين أو في كوسوفو أو الشيشان أو قد ت

إجراءاتها غير فعالة  كما كان الحال في الصومال، أو يأتي تدخلها متأخر بسبب اإللية المعقدة 
سريعا لوقف   لة تحركافي األمم المتحدة لالستجابة لمثل هذه الطلبات، في وقت تتطلب الحا

و كثيرا ما ابتعدت قرارات األمم المتحدة عن الموضوعية أو خضعت العتبارات و  االنتهاكات
  )أمريكية أو أوروبية ( أمالءات سياسية أو ضرورة أملتها مصالح غربية 

و بعض المواد  ن الفقرة السابعة للمادة الثانيةعلى الرغم من أن األمم المتحدة قد استفادت م 
لتوسيع سلطتها، و بسببها بقيت ) 10،11،14،34،39،49،56(األخرى من الميثاق كالمواد 
كمثال على ذلك عدم قدرتها  ، والجدي أو حل الكثير من التجاوزاتمشلولة و عاجزة عن التصدي 

ي فلسطين و حقوق اإلنسان ف، و انتهاكات إسرائيل للميثاق و لى إيقاف الغزو األمريكي لغريناداعل
  و انتهاكات في كمناطق عديدة في العالم   لبنان،

 ية مسؤولة عنأين أبدت الكثير من الدول الضعيفة تخوفها وقلقها من أن يتحول الجهاز من آل
 حفظ السلم واآلمن الدوليين إلى جهاز لالعتداء على الشعوب و الدول، يضاف إلى ذلك انه نتيجة
االنتقادات الموجهة للتدخل اإلنساني من منطلق تعارضه مبدأ السيادة، ظهر بالمقابل مبدأ 

 الذي يسعى إلى حماية حقوق اإلنسان لكن دون المساس بسيادة الدول، ولعل "مسؤولية الحماية"
و سيادة  التطبيق السليم لهذا المبدأ األخير وفق األطر القانونية التي حددتها اللجنة المعنية بالتدخل

الدول سيشكل ضمانة هامة لحماية الحقوق و الحريات األساسية لألفراد و احترام السيادة المتساوية 
  للدول و منع اي تدخل خارجي شؤونها ألغراض إنسانية   
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حماية حقوق اإلنسان  أساس تطبيقات العملية للتدخل اإلنساني و مسؤولية الحماية على  ان إال
تقوم عليها المعايير التي  أنعملة واحدة فالفارق الوحيد بينهما يكمن في وجهان لأثبتت أنهما 

  كذلك مبادئها ضبطت من طرف من طرف اللجنة الدولية للتدخل و السيادة، مسؤولية الحماية
فهذه المقاربة ال تختلف في جوهرها عن التدخل اإلنساني إال أنها تضيف عليها منع انتهاك حقوق 

 لكن في كل األحوال ، و مسؤولية اعادة البناء بعد التدخل، )مسؤولية الوقاية(اإلنسان قبل وقوعه 
حالت دون التي االعتبارات السياسية أوضحت الممارسات الدولية لتطبيق مسؤولية الحماية  فإن

  . تحقيق حماية  فعالة لحقوق اإلنسان 

 من محدودة أشكال على شرعية ُيضفي الحماية مسؤولية قبوليرى المتفائلين أن  أخرىمن جهة 
 ترخيص دون العسكري التدخل على شرعية تضفي ال الحماية مسؤولية أنّ  ذإاإلنساني،  التدخل

 فإنّ  بالمثل و الماضي، القرن تسعينيات في الحال عليه كان مما أكبر األمن بصورة مجلس من
 مستساًغا أمًرا األمن مجلس من ترخيص دون العسكري التدخل من تجعل الحماية ال مسؤولية قبول
  .يعارضونه دائًما كانوا للذين
 الموجودة الكتابات أساس على إيجابية بطريقة تبنى الحماية مسؤولية إنّ  القول اإلنصاف فمن

 التدخل أجل من للمعايير الخصوصية من أكبر قدًرا توفر أنها خاصة، و. اإلنساني التدخل بشأن
   .سواءال حد على الدول ممارسة و األكاديمية الدوائر في االستعمال كنتيجة تتبلور بدأت التي

 االستعمارية شبه الممارسات إلى عودة اإلنساني التدخل فكرة في يرون الذين المعارضونبينما 
 غير( المتحضر وغير )اإلنسان حقوق ويراعي ديمقراطي( المتحضر العالم إلى العالم تقسم التي

 قبول على تدلّ التي  حقها الحماية مسؤولية عقيدة يعطون ال ،)اإلنسان حقوق وينتهك ديمقراطي
 تهديًدا تشكل أن يمكن الحضارة عدم من معّينة جوانب بأنّ  ) غربي قبول مجرد من البد( عالمي
  .للسالم

 يخدعون األمام إلى حقيقية و واقعية خطوة تشكل الحماية مسؤولية أنّ  يرون الذين المتفائلين أنّ  بيد
 للتدخل حقيقي تقييم إعادة توفر ال فهي .فيها مبالغ جديدة الحماية مسؤولية بأنّ  واالدعاءات أنفسهم

 مسألة تذلل ال الحماية مسؤولية و .العالم في ضعًفا األكثر توقعات يغّير نحو على اإلنساني
   .فعلي بشكل المستضعفين السكان لحماية السياسية اإلرادة وجود عدم و إخفاقاته، و األمن مجلس
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 سلطة حيث الدولي، القانون في جديد نظام نحو يتجه العالم بأنّ  الحماية مسؤولية تأكيد أنّ  كما
 الخطير األذى حاالت في التدخل أجل من دائًما مطلوبة ليست المتحدة لألمم التابع األمن مجلس

 في أساس له ليس المتفائلين معسكر في ذهبما  أن إال ،البشر يصيب الذي عالجه المتعذر و
  .الواقع الدولي 

 لكنهم و الحماية، مسؤولية أفكار من العديد في ميزة يرون الذين المشككين فإنّ  النحو، هذا على
 هم المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس لعملية األساسية المشاكل حلّ  على قدرتها بعدم يعترفون

 مجلس جعل أجل من المبذولة الجهود تاريخ نّ أذلك  ،اصوابً  األكثر أنهم الحظ لسوء أثبتوا الذين
 باحتماالت يوحي متغيرة عالمية سياسة في المتزايدة المتحدة األمم عضوية عن تعبيًرا أكثر األمن
   .التغيير في ضئيلة
 العالم في ضعًفا الناس ألكثر الدولي المجتمع جانب من وعد هي الحماية مسؤولية كانتو إذا 

 واسع نطاق على المرتقبة أو الفعلية األرواح في الخسائر من الحماية يتلقون سوف بأنهم تعد فهي
 يكون أن أخشى و .واسع نطاق على ”العرقي التطهير“أو ،)أو بدونها الجماعية اإلبادة نية مع(

 الدولية اللجنة جهود من الرغم على و  .العالمي النظام جانب من بقسوة عنه التخلي تم وعدال هذا
 رواندا حدوث لمنع يسعون الذين أولئك جانب من و النوايا الحسنة الدول، سيادة و بالتدخل المعنية
   .وشيًكا ليس الحل فإنّ  أخرى،
 غايات أجل من استخداًما للقوة قانونية بصورة يدعم المتحدة األمم ميثاق بأنّ  زعم أن هناك حتى

 مع الدول لتلك الذاتية المصلحة معايير عندما، تلتقي فقط أنه فالواقع أوسع، نحو على إنسانية
  .السكان هؤالء حماية عندئذ فسوف تتم المستضعفين، السكان حماية على القدرة

 فحجم المنظمة، هذه إصالح تفرض الدولية الساحة بها تمر التي الظرفية فإن، على هذا األساس

        وجود تفرض مضطرب عالم في والمواجهات الحروب ومخاطر كبير، االنحرافات يتزايد بشكل

 الدوليين واألمن السلم تعريض شأنه من ما كل أمام بصرامة الوقوف قادرة على قوية  ةمنظم

  .ضعيفة أو قوية بدول األمر تعلق للخطر سواء

يدفعنا في نهاية البحث إلى طرح جملة من االقتراحات لتفعيل و ضمان تنفيذ مسؤولية هذا ما 
 الدول مجموعة الحماية من اجل أن ال يساء استخدامه لما ال يخدم المصالح الضيقة للدولة  أو

  :المتدخلة
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حقوق  االت التي تثبت فيها أوضاع تدهوريجب أن يصدر مجلس األمن قرار التدخل في الح ـــــ
على التدرج التي جاء به و العمل  ،اإلنسان، بعيدا عن االعتبارات السياسية أو المصالح الدولية

اللجنة وفي حال عجزها البين و األساليب الوقائية المحددة في تقرير  هذا المفهوم بداية بإعمال
بهدف  ة البناءمرحلة إعاديتطلب استكمال  سكري لوقف انتهاكات حقوق اإلنساناستعمال العمل الع

  .التوازن في جميع المجاالت  إعادةمساعدتها على 
  

 تفعيل هذه مجتمع الدولي أن يقوم حسب االقتضاء بتشجيع و مساعدة الدول على إن الـــــ 
دهور المباشرة للصراع التي حالت على ت و المسؤولية يكون عن طريق معالجة األسباب الجذرية

و ليس عن طريق السعي  التطلع بمطالب شعبها و تحقيق العدالة،حقوق اإلنسان و توعيتها على 
    .    على المطالبة بالتدخل باستخدام القوة  العسكرية

  
على المستوى اإلقليمي و الدولي  لتقييم  دولية فعالة و هيئات إيجاد آليات قانونية على التركيزـــــــ 

عمليات ما بعد التدخل و تحديد االنتهاكات و التجاوزات التي ارتكبتها الجهة المتدخلة أثناء تنفيذ 
مع تحديد اإلنسان  لحقوق الدولي والقانون، اإلنساني مقارنة بقواعد القانون الدولي مسؤولية الحماية

 مجلس عن الصادرة القرارات بنود المتدخلة األطراف التعويضات لهذه الخسائر، بشكل يلزم احترام 
 العالقات مستوى على تتجاوزها، مع مراعاة أحكام الشرعية الدولية في أي تصرف أن دون األمن
    . الدولية

  
أن يحد تعسف استعمال حق الفيتو أثناء التصويت على المسائل المصيرية المتعلقة  ـــ يجب

بالتدخل لحماية حقوق اإلنسان، فمن جهة  هناك إعمال لمبدأ مسؤولية الحماية في بعض الحاالت 
 مشابهة تتطلب دواعي التدخل ما يملي على مجلس األمن مواضع في استعماله بينما يمنع 

  .المعايير  التعامل بازدواجية
  

عن تناقضه مع مبدأ المساواة في السيادة الذي نص عليه  أن هذا الحق يعبر من ناحية اخرى
ؤدي حتما إلى مزيد من تعطيل و أنها ست منح هذا الحق لدول أخرى و يمكن اعتبار فكرة الميثاق، 

         .الخلفيات و المصالح لتضارب تبعا المجلس، عرقلة نشاط
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 و التخلي تنفيذ قرارات مجلس األمن الخاصة بتطبيق مسؤولية الحماية،السعي على  من اجل ــــــ 
العالم في تخويل حلف الشمال األطلسي لتنفيذ  في الكبرى للدول الصالحية هذه تفويض عن

السلم  تحقيق في ليساهم المتحدة باألمم خاص جيش خلق ضرورةالتقتضي  ،العمليات العسكرية
طبقا  المجلس تصرف تحت ووضعها الدائمة األركان لجنة تشكيل عبر وذلك الدوليين، واألمن

 تتهرب من التي الدول مواجهة في صارمة سياسة نهج ثم الميثاق، من السابع الفصل لمقتضيات
  .المتحدة لألمم المستحقة المالية واجباتها أداء

بحيث  الكلفة مع األهدافــــ يجب أن يكون أي تدخل عسكري ألسباب إنسانية خاضع لمبدأ تناسب 
يكون التدخل المخطط له في حجمه و مدته و الحد األدنى الضروري لضمان تحقيق الهدف 

  . المحدد لحماية حقوق المستهدفين، كما يجب أن يكون العمل اإلنساني متفق مع الهدف المعلن

 في العامة الجمعية تساهم كأن ،األمم المتحدة الهيئة أجهزة بين التوازن من نوع خلق ضرورة ـــــ
 القانون انتهاك لوقف اإلجراءات الالزمة اتخاذ في األمن مجلس عجز حالة في المبدأ هذا إعمال

 في نالحظه هذا ما و "النقض حق" بسبب اإلنسان، لحقوق الدولي القانون و الدولي اإلنساني
  .اإلنسان لحقوق جسيمة انتهاكات من تعرفه ما و السورية األزمة

ال أحد يريد رؤية عودة األيام السيئة القديمة حينما كانت ترتكب الجرائم المروعة أن  حقيقة،ال و
داخل الدول ذات السيادة وكان ُينظر إليها من قبل الجميع تقريًبا على أنها ليست  ضد اإلنسانية

األمر سيستغرق وقتًا  هذا. أن يغيب التوافق كما كانت الحال في التسعينيات من شأن أحد آخر، أو
   .أو أي بلد تنتهك حقوقه وغالًبا بالتأكيد سيكون متأخًرا للغاية لتكون له أي فائدة ترجى في سوريا

  
يمكن القول إن منح الشعوب الحقوق األساسية و عدم انتهاكها من قبل السلطات داخل  األخيرفي 

على الدول عة حماية الحقوق لذا األخرى بذري الدولة هي الضمانة الرئيسية لعدم تدخل الدول
خاصة العربية أو النامية أن تدرك جيدا أهمية التطورات الدولية المتعلقة بالحماية الدولية لحقوق 
اإلنسان، للوقوف أمام المساس بسيادة الدول و الحفاظ على سالمتها اإلقليمية ووحدة أراضيها و 

  .شعبها
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  2011 األولى،الطبعة  القاهرة،
دار الكتاب الحديث ، الطبعة األولى، القاهرة،  الوافي  في حقوق اإلنسان ،ــ نعيمة عميمر،  49

2010  

حماية حقوق اإلنسان في القانون الدولي و القانون الداخلي، دار هومة يحياوي نورة بن علي، ـــ  50
  2008للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة الثالثة، 

 المحاكمات الدولية المعاصرة لمجرمي الحرب والتطهير العرقي و جرائم ،ـــ يوسف حسن يوسف 51
  2011ى، ، المركز القومي لإلصدارات القانونية، الطبعة األولاإلبادة

  :و المذكرات  طروحاتاأل \ ب

  : طروحاتـ األـ  

لنيل شهادة دكتوراه  ، اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادة، بحثـــــ أحمد وافي 01
  2011كلية الحقوق، دولة في القانون الدولي و العالقات الدولية ،جامعة الجزائر،

القرار األمريكي بالحرب على العراق في ضوء الشرعية الدستورية و الدولية ، ، ـــ العجلة مناع 02
  2010 ،م ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائررسالة دكتوراه في الحقوق فرع القانون العا

سلطات مجلس األمن في تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق ، حدود ، خالد حسانيـــ  03
  2012/2013كلية الحقوق ،  ، 1،جامعة الجزائر قوق أطروحة دكتوراه في الح

،أطروحة دكتوراه في " أبعاد األمن الجماعي في ظل القانون الدولي المعاصر "،ــــ وسيلة شابو 04
  2008، ، كلية الحقوق ،الجزائرالقانون العام 

   :مذكراتال ــــ

، المشكلة األمنية في منطقة الساحل اإلفريقي، مذكرة ماجستير تخصص أبصير أحمد طالبـــ  1
كلية العلوم السياسية و اإلعالم ،جامعة و مستقبليات ، عالقات الدولية  فرع استراجية

  2009/2010الجزائر
التدخل اإلنساني بين حماية حقوق اإلنسان و مبدأ السيادة في عالم ما بعد الحرب "ـــ أحمد هلتالي، 2
جامعة قسنطينة،  ،مذكرة ماجستير، في القانون العام  المنظمات الدولية والعالقات الدولية ،"باردة ال

2008\2009  
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، ها على المحكمة الجنائية الدوليةاالعتبارات السياسية في مجلس األمن وأثر  ،ارزقي سعديةــ  3
  2012تيزي وزو، جامعة مولود معمري  ، في القانون الدولي مذكرة لنيل شهادة ماجستير

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون "التدخل الدولي في الصومال"، ــــ بن عطا اهللا رقية 4
   2011الدولي و العالقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

، المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية ـــــ بن سعدي فريزة 5
  2012، وزو، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي العام ، جامعة مولود معمري تيزي 

، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر لتدخل في القانون الدولي المعاصر، مبدأ عدم اـــ بوكرا إدريس 6
  1983كلية الحقوق ، 

 و 1970 التكييف  القانوني العسكري  في ليبيا  في ضوء قراري مجلس األمنحسين،  ـــ بورحلة 7
بوقره  جامعة أمحمد العالقات الدولية القانون الدولي العام و ،، مذكرة ماجستير)2011( 1973قرار  

  2014، بومرداس

مذكرة مقّدمة لنيل شهادة الماجستير  مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية، ــــ خيرة طالب، 8
، تيـــارت  –جـامعة ابـن خلـدون ، تخصص قانون دولي عام  ، في العلوم القانونية و اإلدارية

2006/2007  

 الدولي القانون في ماجستير شهادة لنيل مذكرة التدخل الدولي اإلنساني المسلح ، ، ربيع رافعيـــ  9
  2012 ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الطاهر موالي سعيدة،الدولية والعالقات

، من التدخل لصالح اإلنسانية إلى التدخل اإلنساني، مذكرة ماجستير ، أسس ـــ سمير ستيتي 10
  2003ي وزو، مشروعية التدخل في شؤون الدول لحماية حقوق اإلنسان ، كلية الحقوق ،جامعة تيز 

مبدأ حق التدخل اإلنساني بين اختصاصات السيادة و حقوق اإلنسان، ـــ عز الدين الجوزي،  11
كلية الحقوق جامعة مولود معمري تبزي " تحوالت الدولة "مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع 

  2008وزو، 

الحماية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير التدخل الدولي في إطار مسؤولية عن ــ علي بوكريطة،  12
كلية  بوقره بومرداس، في الحقوق و العلوم السياسية، قانون دولي و عالقات دولية، جامعة أمحمد

  2014/ 2013الحقوق 

الحدود القانونية لشرعية التدخل الدولي اإلنساني، مذكرة ماجستير في قانون قزران مصطفى، ــ  13
   2008جامعة الجزائر، كلية الحقوق،دولي وعالقات دولية، 

، دور مجلس األمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني ، مذكرة لنيل ــــ  ليندة لعمامرة 14
  2012شهادة الماجستير في القانون فرع تحوالت دولة ، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، 

كلية العلوم  ،"األجنبيأزمة دارفور وأبعاد التدخل  "ماجستير بعنوان مذكرة  ،مراد جوابيــ  15
  2009/2010ر، عالقات دولية ،جامعة الجزائالسياسية و اإلعالم



 

172 

  :الـــــمقــــــــــــاالت   ـــ /ج

 ،01العدد  االقتصادية،العلوم القانونية و  األمني، مجلةالنظام الدولي ، محمد العناني إبراهيمــــ  1
1992  

 اإلصالح، مجلة ومتطلبات االنحراف واقع  :متحول عالم في األمن مجلس ،لكرينيـــ إدريس  2
  2008العاشر، والبحوث، العدد للدراسات البحرين مركز اإلستراتيجية، الدراسات

الدولية، الدولية و مستقبل مفهوم السيادة المطلقة، مجلة السياسة  ، المتغيراتـــ أسامة المجذوب 3
  1992 ،أكتوبر110 العدد

، 135العدد  األهرام،، مجلة السياسة الدولية، "، القضية الكردية في العراقــــ أحمد السيد تركي 4
1999  

 2013جوان  01الجزء ،  23، العدد ، حوليات جامعة الجزائرسيادة مسؤولة، الهاشمي حمادوـــ  5

 ،02،الجزء 24 نحو سيادة مسؤولة، حوليات جامعة الجزائر، العدد ،ــ الهاشمي حمادو 6
  ) 23تابع للمقال المنشور في العدد ( 2013جويلية

التدخل بالوسائل العسكرية بين الحق و العمل غير مشروع، المجلة الجزائرية  ــــ أمال يوسفي، 7
  2011، 01العدد الحقوق،للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر كلية 

المجلة الدولية  ،"الماضي في إطار الحداثة: النزاعات الجديدة"بالميري،دانيل  و ،إيرين هرمانـــ  8
  2003،السنة 849للصليب األحمر، العدد 

هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية :،التدخل العسكري ألغراض إنسانية هام قف ماسينإيــ  9
  2009، 876،العدد91المجلد ، األحمراستخدام  القوة ألغراض إنسانية ؟،المجلة الدولية للصليب 

نحو دور أقوى لألمم المتحدة، السياسة الدولية، القاهرة، مركز الدراسات ــــ بطرس بطرس غالي،  10
  1993، 111العدد  األهرام،السياسية و اإلستراتيجية 

بعدها حالة ليبيا و ما "، استخدام القوة لحماية المدنيين و العمل اإلنساني ــــ بومييه برونو 11
  2011، سبتمبر 884، العدد 93،مختارات من المجلة الدولية للصليب األحمر المجلد 

، تطور النظام القانوني لحقوق اإلنسان في إطار القانون الدولي العام، ـــ جعفر عبد السالم 12
  1987، 43المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 

استخدام القوة في العالقات الدولية بين ضوابط الميثاق و مقتضيات الممارسة  ــــ جمال بوحيي، 13
،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد 02للبحث القانوني ،العدد   األكاديمية،المجلة "الدولية 

   2011الرحمن ميرة، بجاية ،
جلة األكاديمية للبحث القانوني، تدخل األمم المتحدة في النزاعات األثينية ، الم، حسانيخالد ـــ  14

  2010، السنة 02جامعة عبد الرحمن ميرة ،كلية الحقوق بجاية ،العدد 
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، مبدأ السيادة بين التدخل اإلنساني ومسؤولية الحماية ،المجلة األكاديمية للبحث ـــ خالد حساني 15
  2012، 01السياسية ، العدد القانوني ،جامعة عبد الرحمن ميرة ــــ بجاية، كلية الحقوق و العلوم 

 ، 38. المجلد الدولية، السياسة "العاج، ساحل في الديمقراطية محنة "،علي حنفي ـــ خالد 16
  )( 2003 يناير  151العدد
التدخل الدولي اإلنساني في ظل نصوص و أحكام القانون الدولي، المجلة ـــ سميرة سالم،  17

األكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ،جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية 
  2014، 01،عدد

لوم ، عدوانية إسرائيل و الدفاع الشرعي ، المجلة النقدية للقانون و العـــ صالح الدين بودربالة 18
  2011|2السياسية ،جامعة مولود معمري تبزي وزو ،العدد 

،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية و اإلنسانيةمن أجل  التدخل، ــــ عبد القادر البقيرات 19
  01،2008العدد،السياسية، جامعة الجزائر كلية الحقوق

العربي، مجلة دفاتر  الوطن في األطلسي شمال لحلف العسكري التدخل، بإسماعيل الكريم عبدـــ  20
  2015، 12السياسية، ورقلة ، العدد  والعلوم الحقوق السياسة و القانون ، كلية

، نظرية التدخل لصالح اإلنسانية في القانون الدولي العام، المجلة المصرية ـــ غسان الجندي 21
  1987، 43للقانون الدولي، العدد 

الحرب العادلة و حرب العدوان و القانون الدولي اإلنساني، المجلة الدولية  ــــ فرانسوا بونيون، 22
  2002،السنة 847للصليب األحمر ، العدد

مدى تأثر السيادة الوطنية في مظهرها االقتصادي بظاهرة العولمة ،المجلة  ،ــ محمد ارزقي نسيب 23
  2009، السنة 01العددالجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية، 

، الدولة الكردية بين الفكر الحلم و الواقع، مجلة السياسة الدولية، ـــ محمد سعد أبو عامود 24
  1999، العدد، 135عدداألهرام، ال

التدخل اإلنساني،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و  محمد ناصر بوغزالة،ــ  25
  2011، 3السياسية ، العدد

، األمم المتحدة بين االنهيار و التدعيم، المجلة المصرية للقانون الدولي، ـــ مفيد محمود شهاب 26
  1968، 24المجلد 

، تطور نظام المخالفات الجسيمة و المسؤولية الجنائية الفردية لدى المحكمة ناتالي فاغنرـــــ  27
السنة ،850ولية للصليب األحمر، العدد الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ، مقال، المجلة الد

2013  

، الحدود القانونية الستخدام القوة الدولية من خالل ممارسة األمم المتحدة،المجلة ــ نجاة قصار 28
  1975،السنة 31المصرية للقانون الدولي ،،العدد 
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ونظرية االستنفاذ في عام التدخل اإلنساني لحماية األقليات بين القانون الدولي ال"،ير بومعالينذــ  29
  2009دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر ، دورية فصلية محكمة ،"اإلسالم

التدخل ألغراض إنسانية وٕاشكالية المشروعية، كلية الحقوق :، مقال بعنوان حتحوت ـــ  نور الدين 30
   2014العاشر العدد فكر ،جامعة بسكرة مو العلوم السياسية ، مجلة ال

، العالقة بين القانون الدولي اإلنساني و المحاكم الجنائية هورتانسيا دي تي جوتيريس بوسيــــ  31
  2006، سنة 861، العدد 88الدولية، مختارات من المجلة الدولية للصليب األحمر، المجلد 

 

  :النصوص و المواثيق الدولية ـــ د 

  .1919 لعام األمم عصبة ــــــ 1
  1945جوان  26المتحدة لسنة ـــ ميثاق األمم  2
  1948ديسمبر  10ــــ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  3
  .الدولية العدل لمحكمة األساسي ـــ القانون 4
  1998 لعام الدولية الجنائية للمحكمة األساسي نظامـــــ ال 5
   1948ديسمبر 9و المعاقبة عليها  ـــ معاهدة تحريم اإلبادة الجماعية 6
  1969اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ـــ  7
  

  :ا���ر	� ا��و���ا�و���ق و  ــــ ه 

  : قرارات مجلس األمن ـــ  /أ 
 2981في جلسته المنعقدة رقم الخاص بالعراق  1991 أفريل 05الصادر بتاريخ  688قرار مجلس األمن رقم ــــ   01

                           S/RES/688(1991) الوثيقة رقم 

في جلسته المنعقدة  الصومالبالحالة في  المتعلق1992 جانفي 23الصادر بتاريخ  733 رقم األمنمجلس  قرارــ ـــ 02

  S/RES/733(1992)الوثيقة رقم ،3039رقم 

الوثيقة رقم   رقم 3069 المنعقدة في جلسته 1992 أفريل 24المؤرخ في  751رقم  مجلس األمن  قرارـــ  03

S/RES/751(1992)  

 ، الوثيقة رقم 3110في جلسته المنعقدة رقم  1992أوت 28الصادر في  775رقم  مجلس األمنـــ قرار  04

S/RES/775(1992)  

 الوثيقة رقم  ،3145 في جلسته المنعقدة رقم ،1992ديسمبر 03بتاريخ  الصادر 794األمن جلســـ قرار  م 05

)1992(S/RES/794  

: يقة رقمث،الو 4918، في جلسته رقم 2004ري فيف 27الصادر بتاريخ  1528 قرار مجلس األمن رقم ـــ 06

S/RES/1528(2004)  

الوثيقة رقم  2006أفريل 28تاريخ ب 5430رقم  المنعقدة  الجلسة  1674 ـــ  قرار مجلس األمن رقم  07

S/RES/1674(2006)  
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: ، الوثيقة رقم5712، في جلسته رقم 2007جويلية  16الصادر بتاريخ  1765ـــ قرار مجلس األمن رقم  08

S/RES/1765 (2007)    

: ، الوثيقة رقم6267، في جلسته المعقودة رقم 2010جانفي  28الصادر بتاريخ  1911ــــــ قرار مجلس األمن  رقم  09

S/RES/1911 (2010)  

: ، الوثيقة رقم 6323في جلسته المعقودة رقم  2010ماي  27الصادر بتاريخ  1924ــــ قرار مجلس األمن  رقم  10

S/RES/1924 (2010)  

  :، الوثيقة رقم6350في جلسته المعقودة رقم  2010جوان  30الصادر بتاريخ  1933مجلس األمن  رقم قرار ــــ  11

S/RES/1933 (2010)  

 :، الوثيقة رقم6402في جلسته المعقودة رقم   2010أكتوبر 15الصادر بتاريخ  1942قرار مجلس األمن  رقم ــــ  12

S/RES/1946 (2010)  

 :، الوثيقة رقم 6431في جلسته المعقودة رقم  2010نوفمبر 24الصادر بتاريخ  1951قم قرار مجلس األمن  ر ــــ  13

S/RES/1951 (2010)       

: ، الوثيقة رقم 6458، في جلسته المعقودة رقم  2010ديسمبر  20الصادر بتاريخ  1962ـــ قرار مجلس األمن رقم  14

S/RES/1962 (2010)  

 لوثيقة رقما،6491في جلسته المنعقدة رقم ،2011فيفري  26الصادر بتاريخ  ،1970ـــ قرار مجلس األمن رقم  15

)S/RES/1970 (2011    

 المتحدة األمم ،6498في جلسته المنعقدة رقم  ،2011مارس  17بتاريخ، الصادر 1973رقم  األمن، قرار مجلســـ  16

  S/RES/1973 )2011(الوثيقة رقم

:    ، الوثيقة رقم 6525رقم  ،الجلسة2011مارس  28الصادر بتاريخ ،1980 قرار مجلس األمن رقمـــ  17

S/RES|1980 (2011)  

 :، الوثيقة رقم 6508، الجلسة رقم 2011مارس عام   30، الصادر بتاريخ 1975ـــ قرار مجلس األمن رقم  18

S/RES/1975 (2011)  

، الوثيقة رقم 6751في جلسته ،  2012|  04| 14، الصادر بتاريخ   2042رقم ـــــ قرار مجلس األمن  19

S/RES/2042   

، ، الوثيقة رقم 6756في جلسته ،  2012| 04| 21الصادر بتاريخ  ،  2043رقم   ــــ قرار مجلس األمنـ 20

S/RES/2043   

:  ،الوثيقة رقم  6817،الجلسة رقم 2012جويلية  26،الصادر بتاريخ 2062ــــ قرار مجلس األمن رقم  21

S/RES/2062 (2012)  

  ،7038 رقم ، في جلسته2013سبتمبر  27الصادر بتاريخ  ،2118 األمن رقم قرار مجلســـ  22

S/RES/2118(2013)          

  

  :وثائق الجمعية العامة/   ب

    1965A/RES/2131الصادر سنة  2131رقم  العامة إعالن الجمعيةـــــ  1
   A/RES/2625 1970|10|24الصادر بتاريخ  2625رقم  العامة إعالن الجمعيةـــ  2
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، المتعلق باإلعالن الخاص بتعزيز األمن 1970|12|16، المؤرخ في 2734رقم  العامة إعالن الجمعيةـــ  3
  A/RES/2734 الدولي  

  A|RES|3314(19(ــ  ديسمبر  14الصادر بتاريخ   3314عالن رقمإــــ  4

  |66A\RES|ــ الوثيقة رقم   2012فيفري  16 لصادر بتاريخ 253 رقم العامة ـــ إعالن الجمعية 5
،  التغير، عالمنا أكثر أمنا، مسؤوليتنا المشتركة المعني بالتهديدات و التحديات و فريق رفيع المستوىتقرير ـــ  6

 )A/59/565(، الوثيقة رقم 2004ديسمبر  02، الصادر بتاريخ الدورة التاسعة والخمسونالجمعية العامة، 

في جو أفسح من الحرية في صوب تحقيق التنمية، و األمن و حقوق اإلنسان للجميع، تقرير األمين  تقريرــــ  7

  A/59/ 2005 رقم ، الوثيقة2005مارس  21العام لألمم المتحدة، الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ

 العامة،، من الدورة الستون للجمعية 2005سبتمبر 16العالمي القمة مؤتمرــــ قرار الجمعية العامة، لنتائج  8

   A/RES/60/ 1 :رقم المتحدة، الوثيقةلألمم 

 الصادر بتاريختقرير األمين العام ، تنفيذ مسؤولية عن الحماية ، للجمعية العامة ، الدورة الثالثة و الستون ،ــــ  9

  )A|63|677(، 2009جانفي  12

 ،حاسمة وبطريقة المناسب الوقت في االستجابة:الحماية مسؤوليةــ  بعنوانتقرير األمين العام للجمعية العامة، ـــ  10

  A/66/874–S/2012/ 578السادسة والستون ــــ  الوثيقة رقم الدورة ،2012جويلية  25الصادر بتاريخ 

فبراير  25المتحدة، لألمم  اإلنسان،تقرير اللجنة الدولية لتقّصي الحقائق حول ليبيا، مجلس حقوق ــــ  11
  A|HRC|19|68رقم،  الوثيقة ،2011

للجمعية  السادسة عشرةالعادية  الدورة ،2011مارس  25الصادر بتاريخ  ــــ تقرير مجلس حقوق اإلنسان، 12
  ، A|66|53  العامة لألمم المتحدة رقم

الحالة الراهنة لحقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السعودية في سياق ـــــ  قرار مجلس حقوق اإلنسان   13
، الصادر عن الجمعية العامة 2011ماي  04الدورة االستثنائية السادسة عشر، بتاريخ األحداث األخيرة ، 

  )/A/HRC/RES/S-16(لألمم المتحدة، الوثيقة رقم 
، عن 2011ــ 11ـــــ 23السورية، بتاريخ  العربية الجمهورية بشأن المستقلة الدولية التحقيق لجنةـــ تقرير  14

  )A/HRC/S-17/2/Add.1(مجلس حقوق اإلنسان، الوثيقة رقم  الجمعية العامة،
، عن 2012فيفري  22السورية، بتاريخ  العربية الجمهورية بشأن المستقلة الدولية التحقيق لجنةــــ تقرير  15

  )A/HRC/19/ 69 (  مجلس حقوق اإلنسان، الوثيقة رقم الجمعية العامة،

، 2014فيفري  12السورية، بتاريخ  العربية الجمهورية بشأن المستقلة الدولية التحقيق ــــ تقرير لجنة 16
  A/HRC/25/65: الجمعية العامة عن مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الخامسة و العشرون، الوثيقة رقم 

  

  :جان الدولية لال ــــــــــــــراريـــــــــــــــتق ــــ /ج 

  2011تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة الدول  ــ مسؤولية الحماية ــ ديسمبر ـــ 
  



 

177 

  : منظمة العفو الدوليةــــ تقارير  /د

خضم االحتجاجات الشعبية بعنوان االعتقال المميت الوفيات في الحجز في  منظمة العفو الدولية، تقريرــــ  1
  /MDE24/035 2011:                                                           في سوريا،الوثيقة رقم

  2011بعنوان  قمع في سوريا رعب في تلكلخ ،، الدولية العفو ــــ ـتقرير منظمة 2
MDE 24/029/ 2011  الوثيقة رقم:  

  :  لفرنسيةاللغة االمراجع ب ـــــ ثانيا

  :اوال ـــ باللغة الفرنسية

A- Ouvrages: 
 
1- ABDELWAHAB BIAD, Droit international humanitaire, 2ème édition Ellipses, 
PARIS, 2006 
2- DAVID RUZIE, Droit international Public, 14e édition, DALLOZ , 1999 
3- JEAN COMBACAU et SERGE SUR, Droit international Public, 4EM ÉDITION, 
MONTCHRESTIEN, PARIS, 1999 
4- OLIVIER CORTEN ET KLEIN (Pierre), Droit d’ingérence, ou  obligation du  
Réaction ? Les Possibilités d’action visant  à assurer  Le  Respect  des  droits  de la  
personne face au principe de non-intervention., BRUYLANT  BRUXELLES, 1992 
5- LINDA A. MALONE, Les droits de l'homme dans le droit international, 
NOUVEAUX HORIZONS, PARIS, 2004 
6- MAURICE FLORY, Souveraineté, ENCYCLOPÉDIE JURIDIQUE, répertoire de droit 
international, DALLOZ, publication trimestrielle, Tome iii, 2005 
7- PATRICK DALLIER, ALIAN PELLET ,Droit international Public, librairie générale 
de droit et de jurisprudence, PARIS, 1994 
8- PATRRICK WACHSMANN, Les droits de l'homme, DALLOZ, FRANCE, 2008 
9- PIERRE –MARIE DUPUY, Droit international Public, 5eme édition, DALLOZ, 2000  
 
B- Articles: 
1-ADLY ANDRAOS , De  l'intervention dans les affaires  intérieures  des Etats  
souverains, Revue Egyptienne de Droit International Public (R.E.D.I), VOL 10 , 
1954 
2- AGNES GAUTIER-AUDEBERT, la Responsabilité de protéger : Une obligation 
collective enquête d’application par La Communauté Internationale,  Revue  
Ubuntu , N  1, 2013 
3- ERIC DAVID, Portée et limite du Principe de Non-intervention, Revue BELGE de 
droit international, 2ème édition, BRUYLANT, BRUXELLES, 1990 
4- ERIC POMES, LIBYE L’invocation de la responsabilité de protéger dans la crise 
LIBYENNE, RGDIP, n 03, 2011  
5- EMAIL GIRAUD, Le rejet de l'idée de souveraineté L'aspect juridique et L'aspect 
politique in La technique et les principes du droit public études en l’honneur 
Georges Scelle, T. I, Paris, L.G.D.J., 1950, pp. 253-266.  
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6– GUILLAUME LE FLOCH, Le principe de  l'interdiction du recours à la force a-t-il 
encore  valeur positive ?, Revue International Interdisciplinaire 
7- IRIS  LETSCHERT, Le pouvoir de sanction des NATIONS UNIES , interactions droit  
international et Européenne  , UNIVERSITÉ PARIS, 2010 
8- JEAN-BAPTISTE JEANGÈNE VILMER, "Quand intervenir ? Le critère du dernier 

recours dans la théorie de l’intervention humanitaire armée", Presses de Sciences 

Po (P.F.N.S.P) Raisons politiques, n° 45, 2012 (PP 01- -103) 
9- JEAN-BAPTISTE JEANGÉNE VILMER, Éthique et politique de l’intervention 

humanitaire armée, Critique internationale, n 39, AVRIL-JUINE, 2008  
10- J.PATRNOGIC, collaboration Z , MERIBOUTE, intervention humanitaire 

aspects juridiques, annales de droit international de la Croix-Rouge, n 33 , 1986 

11 - KHELFANE Karim, Des fondements juridiques de l’intervention du Conseil de 
Sécurité dans Les situations  de troubles et tensions internes, Revue ALGÉRINNE 
des sciences juridiques économiques  et politiques ,2008 
12 - LETICIA SAKAI, La théorie du domaine réservé de l’État à l’épreuve de la 
protection internationale des droits de l’homme, IHDEN, P 03  
13- LUIGI (C) –LAURENCE (B),  De la responsabilité de protéger, ou d'une 
nouvelle parure pour une notion déjà bien établie  , Revue Général du Droit 
International Publique, Vol 110 , N1 , 2006 
14- MATHIAS FORTEAU, Le Conseil de Sécurité des Nations   est –il  Soustrait à 
L'emprise du  Principe de non intervention?, droits, (n° 57) 2013/1 (PP 01 -119) 

15ـــ  OLIVIER CORTEN, Droit d’intervention versus souveraineté, Actualité et 

antécédents d’une tension protéiforme, Droits (n° 56)  2/2012  

16ـــ  OLIVIER CORTEN, La Licéité  Douteuse De L’action  Militaire De L'ETHIOPIE en 

SOMALIE et ses  implications sur L’argumente De l’ « intervention consentie » , 
Revue Générale  de Droit International Public ,  TOME 111, N03 ,2007  
17- REBERT KOLB, Du domaine réserve Réflexions sur La Théorie de La 
Compétence National, R.G.D.I.P, 2006 
 

C - SÉMINAIRES INTERNATIONAUX :  

 

1 - CÉLINE GRAVIERE LAETITIA MILOT, La Doctrine  Internationale et La nation 
d’ingérence Humanitaire, séminaire de droit international humanitaire, Université 
de PARIS, Année 1999 – 2000 

 : المراجع باللغة اإلنجليزية ثالثا ـــ 

A- Books: 
 
1- ALEX J.BELLAMY, responsibility to protect, the global effort to end mass 
atrocities, 2009, polity press 
2 - GEORGE J. ANDREOPOULOS, ETHNIC Cleansing war crime, ENCYCLOPAEDIA 
BRITANNICA, 2015  
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3 - JAMES PATTISON, Humanitarian intervention and the responsibility to protect 
who should intervene?, OXFORD, 2012 
4 - STOWELL, ELLERY C, Intervention in international law, WASHINGTON, D. C. 
(JOHN BYRNE & CO), Copyright, 1921  

 
B- Articales:  
 

1- ALEX J. BELLAMY and PAUL D. WILLIAMS , The new politics of protection?, 
Côte d’Ivoire, Libya and the responsibility to protect , Oxford, International Affairs 
87: 4, 2011 pp 825–850 
2 - CARLO FOCARELLI  , The responsibility to protect Doctrine and Humanitarian 
Intervention: Too Many Ambiguities for a Working Doctrine , journal of conflict 
and security, OXFORD Université  Press ,2008     
3- CARSTEN STAHN , responsibility to protect; political rhetoric or emergence 
legal norm? the Americana journal of international law , vol 101 , no  01 , (jan, 
2007)  
4 - CARSTEN STAHN, Libya, the International Criminal Court and Complementarily 
, Test for ‘Shared Responsibility, Journal of International Criminal Justice , Oxford 
University Press,, 10 (2012) 
5- CARSTEN STAHN, Between Law-breaking and Law-making: Syria Humanitarian 
Intervention and ‘What the Law Ought to Be, Journal of Conflict & Security Law, 
Oxford University Press 2013  
6- CESAREO GUTIÉRREZ ESPADA, The responsibility to protect and The right of 
veto IN the security council : Some recent examples, Journal of the Spanish 
Institute of Strategic Studies, N 3 / 2014  
7-EMMA MC CLEAN, The Responsibility to Protect : The Role of International 
Human Rights Law, Journal of Conflict & Security Law ,Oxford University Press, 
Vol. 13 No. 1, 2008 
8- GARETH EVANS , From  Humanitarian  Intervention To The  Responsibility To 
Protect, Wisconsin International Law Journal ,Vol. 24, No. 3 
9 - I OkORONYE , An appraisal of  humanitarian intervention under international 
law , ,African Journals Online (AJOL), 2011       
10- MICHAEL J. GLENNON , “The new Interventionism; the Search for a just 
International Law “Foreign Affairs, 1999 
11- MONA FIXDAL and DAN SMITH, Humanitarian Intervention and Just 
war,(MISR),  Mershon International Studies Review (1998) 42, 283-312 
12 - MP FERREIRA-SNYMAN, The Evolution of State sovereignty, a historical 
overview,2006 

13- OLIVIER CORTEN and VAIOS KOUTROULIS , The illegality of military support 
to rebels in the Libyan war: Aspects of jus contra bellum and jus in Bello , Journal 
of Conflict & Security Law , Oxford University Press 2013 
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14- RALF TRAPP, Elimination of the chemical weapons stockpile of Syria , Journal 
of Conflict & Security Law, Oxford University Press 2014 
15 - WILLIAM MAGNUSON, The responsibility to protect and the decline of 
sovereignty: Free Speech Protection Under International Law, Vanderbilt Journal 
of Transnational Law, VOLUME 43, March, NUMBER 2, 2010 
16 -WILLIAM W. BURKE-WHITE, Adoption of the Responsibility to Protect, Public 
Law and Legal Theory Research Paper Series Research Paper No. 11-40, University 
of Pennsylvania, 2011 
 This paper can be downloaded without charge from the Social Science Research Network 
Electronic Paper collection: http://ssrn.com/abstract=1960086 

 
C -Theses :  
 

- MARIA RITA MAZZANTI , From state sovereignty to responsibility to protect 
,Thèse de Doctorat, institut d'études politiques de PARIS ,  Ecole doctorale en 
science politique, CERI, Programme Doctoral de La Relations Internationales,2013 
 

D- Documents and Reports: 
 

1- INTERNATIONAL COUR OF JUSTICE , Case concerning military and paramilitary 
activities in and  against NICARAGUA, (NICARAGUA c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) 
,YEARS 1984 
2- CITIZENS FOR GLOBAL SOLUTION ,The Responsibility Not To Veto: A way 
forward, building peace, Justice and Freedom in Democratically Governed World 
,2010, PP 07-14  
3 - DOCUMENTS, The International Journal of Refugee Law, the author (2009). 

Published by Oxford University Press 
4 - GARETH EVANS, From humanitarian intervention to the responsibility to 
protect, 31 Mar 2006  

  :منشورة على االنترنت دراسات ــــثالثا 

" دراسة حول اآلليات الدولية والمحلية لمحاربة اإلفالت من العقاب" ، مقال بعنوان أرام عبد الجليل ـــ  1
متاح في شبكة  حقوق اإلنسان   :المحور،  06:32 -  12/  5/  2006 - 1548: العدد- الحوار المتمدن

  :االنترنت 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=64584 

 ،GP 10ةـــــيـسرــــقـــــ، نشرة الهجرة ال"لحمايةالمبادئ التوجيهية و مسؤولية ا"مقال بعنوان  ،ونيـــن مــــإريــــ  2
 2008ديسمبر عشر سنوات على المبادئ التوجيهية بشان النزوح الداخلي،

http://www.fmreview.org/ar/issues special 

: ،المصدر"واجب التدخل تحول في إطار المسؤولية الدولية لحماية المدنيين":مقال بعنوان ، ــ أيمن سالمة 3
  : متاح على موقع االنترنتـــــ   2012السياسة الدولية،األهرام ،

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=978711&eid=1553 
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الدروس المستفادة من ليبيا وكوت ديفوار، المجلة الدولية للصليب األحمر : حماية المدنيين، ــــ إيف داكور 4
  :متاح على شبكة االنترنت  2011|05 |18، بتاريخ 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/article/editorial/protection-civilians-article-2011-05-18.ht 

في واشنطن بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق  المجموعة العامة الدولية للقانون و السياسةـــ   5
، ترجمة مركز دمشق لدراسات  حقوق  مذكرة قانونية،، ةفي سوري "حماية المدنيين"مسؤولية  ،اإلنسان
  :ـــــ أنظر الرابط   2011اإلنسان،

www.dchrs.org/.../PILPGSyria-ResponsibilitytoProtec 

مذكرة ماجستير في العلوم السياسية،  الدولي اإلنساني ـــ دراسة حالة ليبيا ــ التدخل ،ــــ تيسير إبراهيم قديح 6
  :الرابط التاليمتاح على  ـــــــ 2013، جامعة األزهر ـــ غزة ـــ  اإلداريةو العلوم  كلية االقتصاد

www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0046811 

، سيادة الدول في ظل تحوالت موازين القوة في النظام الدولي، مقال متاح على موقع حسن نافعةـــ  7
  االنترنت 

 http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=7921 

موقف القضاء الدولي من التعارض بين االتفاقيات و القانون الداخلي،مجلة الفكر العدد  ،ـــ حسينة شرون 8
   :الثالث، كلية   الحقوق و العلوم السياسية

http://univ-biskra.dz/fac/droit/index.php 

  :مقال متاح على الموقع التالي  إفريقيا،ثورة ليبيا وملك ملوك  ،عثمانــــ خالد أحمد  9

 http://www.aleqt.com/2011/03/12/article_513647.html 

 على ،متوفر 2011 أفريل2 :تاريخمشروعية التدخل الدولي العسكري في ليبيا ، ــــ خالد أحمد عثمان،  10
  :موقع االنترنت التالي –

saudiinfocus.com/...ال-التدخل-مشروعية-124342/دولية.. 

 على،)" ليبيا نموذجا( التدخل اإلنساني من قبل منظمة األمم المتحدة "، مقال بعنوان خدر شنكالىـــ  11
   :موقع

http://www.doxata.com/aara_meqalat/6622.html 

  على رابط :ما زال الغرب حاكما، مقال متاح في شبكة االنترنت .. ، ساحل العاجــــ رضا عبد الودود 12
http://almoslim.net/node/144936 

   :لرابطمتاح على ا "لس األمن بخصوص األزمة في سورياإجراءات مج"، مقال بعنوان سامح الخطيبــــ  13
http://ara.reuters.com/article/topNews/ 

 الجئين و النازحين في إطار نظريةمعالجة الفجوات في نظام الحماية الدولية ل" ، عباس سرمد عامرــــ  14
 2014، مارس 03، العدد 16، مجلة كلية الحقوق ،جامعة النهرين، بغداد ، المجلد "مسؤولية الحماية

:                                                                                  أنظر الموقع  

http://www.mlawnahrain.org/issue.php?i=38 
موقف الفقه و العمل الدوليين من استخدام القوة المسلحة ألغراض "، مقال بعنوان صدفة محمد محمودـــ  15

  : متاح  على الموقع  التالي ــــ  2010، "إنسانية
www.academia.edu/4097149  
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األمم المتحدة و الموقف من عمليات التدخل : "مقال بعنوان  عثمان، حمزة عادل عثمان، حمزة عادلــــ  16
  :الرابط التاليمتاح على ــــ اإلنساني ــ دراسة سياسية قانونية 

http://arareaders.com/downloads/7655.pdf 

 تحول مؤتمر إلى مقدمة ورؤية ، ورقة واقع :ليبيا على أمنياً  العربي الربيع ، تداعياتشوايل ــــ عاشور 17
  2014للشرق األوسط ،  كارنغي مركز برعاية االنتقالية المرحلة في العربي األمن قطاع

http://carnegieendowment.org/files/Security_Sector_in_Libya_in_2013.pdf 

هل نسي العالم جرائم النظام السوري والروسي والصيني واإليراني ولماذا ــــ عدنان الصوص،  18
  :مقال منشور على الرابط التالي ؟ 

 www.al3umq.net/35-open.../649-2015-03-24-05-50-... 

متاح عبر  ،مسؤولية الحماية تبلغ مرحلة النضج، منتديات ستار تايمز "مقال بعنوان  ايفانز،غاريت ـــــ  19

  :شبكة االنترنت 
 http://www.startimes.com/?t=29528259 

  :متوفر على الرابط التالي "مسؤولية تقديم الحماية"منظمة أطباء بال حدود و،  ـــ فابريس ويسمان 20
www.msf-me.org/ar/general/downloadFile/file/.../237 

 -  4200: العدد-الحوار المتمدن ،قانون مسؤولية الحماية في إطار األمم المتحدة ، ــ محمد الحرماوي 21
  : مقال متاح في الموقع التالي  20:20 -  30/  8/  2013

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375697 

: العدد-لحوار المتمدنا، يم تدخل الناتو العسكري في ليبياتقي: ، مسؤولية الحماية ـــ محمد الحرماوي 22
  :  متاح على الموقع التالي،  21:00 - 28/  8/  2013 - 4198

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375376 

السياسة و العالقات الدولية : الحماية، المحورالتدخل اإلنساني و مسؤولية ، حمد بن العربي منارمــــ  23
  :متاح على الموقع 13:59الساعة  2013\05\02، 4080،مجلة الحوار المتمدن، العدد 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=357288  

، 2015جانفي  22إشكالية التدخل الدولي في سوريا ، مجلة دلتا نون ، العدد الثاني ، ـــ محمد زيكار،  24
  :متاح في على الرابط التالي

http://delta-n.org/?lang=AR&node=26948 

  :في دائرة صراع المصالح بين الدول الكبرى ، مقال منشور على الرابط ، ليبيا ــــ مسعود ظاهر 25
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2011-08-31-1.1495553 

  2014اإلستراتيجية ، للدراسات عمران الثورة السورية قصة البداية ، مركزفهد،  ـــ معن 26
https://www.omrandirasat.org/node/39 

مقال تم نشره بتاريخ  ،ار المتمدنمسؤولية الحماية في القانون الدولي ، الحو  ــــ مؤمن رميح ، 27
  =http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=436794&r                     :على الموقع التالي ، 2014|10|12

                                                               
  تعليق ،إحراج للناتوالتدخل العسكري في ليبيا درس أليم يجب أن يتعلمه العالم ومثار ، ندى تشنــــ  28
  http://arabic.people.com.cn/31662/7757896.html  :               الموقع ىعل/14/03 2012 متاح
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 ،منتديات ستار تايمز،''األزمة الليبية وتداعياتها على الصعيد الدولي'' :بحث بعنوان، نور أوعلــــيـــــ  29
  على الموقع التالي: 22:14على الساعة 2013/12/30 ، شؤون قانونية

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33733818        

منتدى كلية الحقوق  مسؤولية الحماية، األمم المتحدة من التدخل اإلنساني إليــــ وليد حسن فهمي،  30
  :مقال متاح على الموقع  12:58 ,2007-12-24،جامعة المنصورة ،مصر، 

 http://www.f-law.net/law/threads/8853 - 

  

السمعية  المتحدة مكتبة األمم ،، اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليهاشاباس. ــــ وليم أ 31
  :مقال متاح على الموقع التالي    ــــ   2010 الدولي البصرية للقانون

legal.un.org/avl/pdf/ha/cppcg/cppcg_a.pdf 

  :منشورة على روابط االنترنت البحوث الــــ   رابعا 

  :أنظر الرابط  ، "نهاية الكابوس" إعتقال غباغبو في قصره وفريق وتارا يعلن ــــ  1
http://www.alriyadh.com/623026 

  :متاح في شبكة االنترنتـــ  2012، السياسية األبعاد و الدولية الشرعية بين ما حقوق لحماية أألممي التدخلــــ  2
www.univ-eloued.dz/stock/droit/pdf/hiba.pdf 

  :متاح في شبكة االنترنت  ، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ،2011ــــ  2010العاجية األزمة ــــ  3
http://ar.wikipedia.org/wiki/ 2011- 2010_العاجية_األزمة  

   ويكيبيديا الموسوعة الحرة،  لحرب األهلية السوريةــــ ا 4
                    http://ar.wikipedia.org/wiki 

: المصدر ،جدل حول حماية األمم المتحدة للمدنيين بعد التدخل في ليبيا - رويترز - ـــــ األمم المتحدة  5
  :  تاالنترنمتاح عبر شبكة  16/5/2011الحياة 

http://www.sudansafari.net/2009-05-14-10-44-00/11 

  :الموقعانظر  المتحدة،ــــ بعد عجزها في سورية تساؤالت حول فعالية األمم  6
https://www.alsouria.net 

مسارات ، نشرة شهرية تصدر عن وحدة  ،تطور مفهوم التدخل العسكري اإلنساني إلى مسؤولية الحماية ــــ 7
 2013 ماي – الفكر السياسي المعاصر ، مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات اإلسالمية ،  العدد

http://rd-kfcris.com/index.php/issue-2 

 :  طوارئاستجابة  –2011 – 2010ساحل العاج ــــ  8
 https://crisisaction.org  

:                                                                                                         متاح على الموقع التالي  مقال،  جماعي-عنف  ـــ 9
mafteakh.tau.ac.il/ar/ جماعي- عنف  

  : أنظر الموقع، ــــ عملية األمم المتحدة في كوت ديفوار،  يونوسي األمم المتحدة  10
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID 

  



 

184 

، من مركز الشرق العربي للدراسات  2015-4- 21قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن حول سورية ـــ 11
  الرابط التالي      : الحضارية و اإلستراتيجية لندن

asharqalarabi.org.uk/   األمن-ومجلس- المتحدة-األمم-قرارات 

  :متاح على شبكة االنترنت ،  ــــ مساع إفريقية جديدة الحتواء األزمة في كوت ديفوار 12
http://www.djazairess.com/alfadjr/171402 

  الجزائر  –منتوري قسنطينة منتديات طلبة جامعة في العمل الدولي، " مسؤولية الحماية"مفهــــوم ـــــ  13
http://mentouri.ibda3.org/t17748-topic  متوفر على الرابط التالي:  

  متاح في الرابطــــ هل كان تدخل األمم المتحدة و فرنسا في ساحل العاج  حتميا ؟ 14
http://observers.france24.com/ar/content/20110406-un-france-ivory     
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  فهرس المحتويات 

  الشكر و التقدير 

   اإلهداء

  قائمة المختصرات

 01.....................................................................................مقدمة

  07......................اإلنسانحماية حقوق ل كآليةالتدخل الدولي اإلنساني  :األولالفصل 
  08.................................................  اإلنساني مفهوم التدخل تحديد :األولالمبحث 

  09............................................................اإلنسانيمفهوم التدخل  :األولالمطلب 

  10.....................................تـطــــــور للتدخــــل اإلنسانينبذة تاريخية عن  .:األول الفرع

  10.........................................التدخل اإلنساني قبل قيام الحرب العالمية الثانية: أوال      

  13................................................في مرحلة عصبة األمملتدخل اإلنساني ا: ثانيا     
 14............................................... التدخل اإلنساني بعد ميثاق األمم المتحدة :ثالثا     

  16.....................................التدخل الدولي اإلنسانيمفهوم إشكالية ضبط  :ثانيالالفرع 

  17........................................................للتدخل اإلنساني الضيق المفهوم:  أوال     

  19...................................................... للتدخل اإلنساني  الواسع المفهوم:  ثانيا     

  21....................................................الحق و الواجب التدخل اإلنساني بين: ثالثا    

  23..........................................................المشروع التدخل اإلنساني  :الثالثالفرع 

  26.........................................لتبرير التدخل اإلنساني قانونيةسس الاأل  :نيالثاالمطلب 

  27.......................................أساس قانوني للتدخل الدولي 4فقرة  2المادة  :األولرع ــــــــالف

  28...........................................الوحدة اإلقليمية للدولةمس التدخل اإلنساني ال ي :أوال    

  28..............................التدخل اإلنساني ليس موجه ضد االستقالل السياسي للدول:   ثانيا    
  29..........................................التدخل اإلنساني يحقق مقاصد و أهداف الميثاق :ثالثا    

  31..................................حماية حقوق اإلنسانضمان لاإلنساني التدخل : الفرع الثاني

  35...................القانون الدولي وفق أحكام الدولي اإلنسانيمشروعية التدخل  :لثالثاالمطلب 

  36.............................................اإلنسانيتصادم مبدأ السيادة مع التدخل  :األولالفرع 

  36 ...........................................................السيادة الوطنيةمبدأ   مضمون:  أوال   
  38...............................................................تكريس مبدأ السيادة الوطنية :ثانيا   

  40............مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في مواجهة التدخل اإلنساني :الثانيالفرع 
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  40..............................اإلطار القانوني لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول: أوال     

  43.............................................مبدأ عدم التدخل في قرارات الجمعية العامة:  ثانيا     
  43.....................................موقف محكمة العدل الدولية من مبدأ عدم التدخل :   ثالثا     

   44.......... مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها  مع التدخل اإلنساني توافقعدم   :الثالثالفرع 

  44...............................األساس القانوني لمبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها   : أوال     

  46............................الجمعية العامةن خالل م اللجوء إلى القوة حظرإعمال مبدأ  :ثانيا     

 47...................................االستثناءات الواردة على استخدام القوة أو التهديد بها   :ثالثا     

  49.............................التغيرات الدولية ضوء  التدخل اإلنساني فيمكانة  :الثانيالمبحث 

  50........................الراهنةالدولية  التحوالتظل مفهوم السيادة الوطنية في  :األولالمطلب 

    51.........................النسبي إلى المفهوم المطلق المفهوممن  السيادةتراجع  :األولالفرع 

  54............... .المرنانتقال مبدأ عدم التدخل من التفسير الجامد إلى التفسير  :الثانيالفرع 

  55.................... االختصاص الدولي  إلىاالختصاص الداخلي  من اإلنسانحقوق :الثالثالفرع 

  56............................................حقوق اإلنسان ضمن المجال المحجوز للدول : أوال     
  57................................إقرار المجال المحجوز للدول لبعض الحقوق دون األخرى: ثانيا     

     57.................................إخراج حقوق اإلنسان من  إطار المجال المحجوز للدول:  ثالثا     

  59....................................ممارسات التدخل اإلنسانيتطبيقات عن  :الثاني مطلبال

  60..........................................العراقالدولي اإلنساني في  تجربة التدخل  :األولفرع ـــــال

  60.................................. .......... ........... .الوضعية اإلنسانية في العراق: أوال      
  61..................................موقف مجلس األمن من تطورات األوضاع  في العراق:  ثانيا     

  61...................................................................688 مضمون القرار :لثاثا     
  63.................................................تجربة التدخل الدولي في الصومال   :الثانيالفرع 

  63.....................................................وقائع األزمة اإلنسانية  في الصومال: أوال     
  64......................................الصومالية موقف منظمة األمم المتحدة اتجاه األزمة: ثانيا     

  67......................واقع الحماية في ظل الممارسة الدولية للتدخل اإلنساني :لثالثاالمطلب 

    67 ........................................للتدخالت اإلنسانيةنتائج الممارسات الدولية : لفرع األولا

  67..................................................العراق اإلنسانية في عدم تحقيق الحماية: أوال     
  69...............................................................تفاقم األزمة في الصومال: ثانيا     

  71..........................السياسية التدخل الدولي بين المبررات اإلنسانية و األهداف :الثانيالفرع 

  71.....................................ازدواجية المعايير في معالجة قضايا حقوق اإلنسان   :أوال     
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  73.........................................االنحــــــــــــــــــــــــراف عن البعد اإلنساني للتـــــــــــــــــــدخل: ثانيا       

  74.............................................هيمنة الدول الكبرى على عمليات التدخل: ثالثا        

  77.......في إطار مسؤولية الحماية  لحماية حقوق اإلنسان ةجديدال آلليةا:الثاني الفصل

  79.......الدول اإلنسان و سيادةمسؤولية الحماية للتوفيق بين التدخل لحماية حقوق : المبحث األول

  80................................................مفهوم  مسؤولية الحماية  تحديد:  المطلب األول 

  81.......................................................مسؤولية الحماية فكرة  بروز : الفرع األول

  81..............................لــألمـــم الــمــتحدة فــي تــبــني الــــمفـهــوم العاممــبــــــادرة األمــين : أوال       
  82.............تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة الدول في" مسؤولية الحماية: " ثانيا       

  85.........................................لمفهوم مسؤولية الحمايةالتكريس أألممي : الفرع الثاني

                       85...............مسؤولية الحماية في تقرير فريق رفيع المستوى المعني بالتهديدات و التحديات :  أوال       

  88.............نمية ـتـوال تحقيق األمنــل ،ريةـــحـال ح منــســـو أفـــــج في تقرير في مسؤولية الحماية: ثانيا        

  89...........................................2005مسؤولية الحماية في مؤتمر القمة العالمي : الثا ث       

 98.................................مبدأ مسؤولية الحمايةمن  مجلس األمن  موقف : الفرع الثالث

  100.......................................................مسؤولية الحمايةمبادئ :  الثاني المطلب

  101..............................................................مسؤولية الوقاية: الفرع األول

  103................................................................مسؤولية الرد: الفرع الثاني

  103 .......................................التدابير الممكنة لرد الفعل دون العمل العسكري :أوال      
  105..........................)في الحاالت البالغة الشدة فقط ( التدخل العسكري لرد الفعل  :ثانيا      

  108........................................................مسؤولية إعادة البناء:  الفرع الثالث

  110.............................الجهات المختصة بتنفيذ و تفعيل مسؤولية الحماية: المطلب الثالث 

  111..............................ة ـــــــايــمــــــحـــالة ـــيـــؤولـــســـذ مــــيــــفـــنــــة تـــــــــــوالي :رع األول ــــــــــالف

  111..............................................................مسؤولية الدولة في الحماية :أوال      

  113...............................الدولية و بناء القدرات مسؤولية المجتمع الدولي في المساعدة: ثانيا      

  116....................................مسؤولية المجتمع الدولي في االستجابة و بطريقة حاسمة: ثالثا        

 118.............................تفعيل مسؤولية الحمايةب المختصة سلطةالتحديد :   الفرع الثاني
  119..........................................................................األمنسلطة مجلس : أوال      

  121......................................السلطة البديلة في حالة تخلف مجلس األمن عن التدخل : ثانيا     

  121............................................................................الجمعية العامة    أ ــــــ      

  122..........................................................................اإلقليمية المنظمات ـب ـ ـــ     
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  124 .............مدى فعالية تطبيق مسؤولية الحماية على األزمات الدولية :المبحث الثاني

  125..............................إعمال مبدأ مسؤولية الحماية على حالة ليبيا: المطلب األول

  125 ............................................في ليبياخلفيات و أبعاد الصراع  :األولالفرع 
  125....................................  .........العوامل التاريخية و السياسية للنزاع :أوال            
  127.................................في ليبيا العامة والحريات اإلنسان حقوق أوضاع :  ثانيا         

  128.................................الليبية رد الفعل المجتمع الدولي اتجاه األزمة :الثانيالفرع 

  129..........................)1970صدور قرار ( باستعمال التدابير غير العسكريةالرد : أوال        

  131..............................)1973وفقا للقرار ( الرد باستعمال الوسائل العسكرية :ثانيا         

  132..................................................... تدخل الناتو في األزمة الليبية: ثالثا        

  133........................................الناتو في ليبياحلف تجربة  تدخل   نتائج:  الفرع الثالث

  136............................  دي فواروت كتطبيق مسؤولية الحماية في  :المطلب الثاني 

  137........................ ..... الوضع اإلنسانيتداعيات النزاع و انعكاسه على : الفرع األول 

 137....................في ساحل العاج 2011- 2010انتخابات خلفية الصراع حول   : أوال        

 138............................. على حقوق اإلنسانأزمة ما بعد االنتخابات انعكاس :  ثانيا        
  140................................ أزمة ساحل العاجخالل مسار مسؤولية الحماية : لفرع الثاني ا

  140...............)فشل الحلول السلمية(  األزمة االيفواريةرد فعل  المجتمع الدولي على : أوال       
  141............................االيفواريةتدخل بعثة األمم المتحدة و فرنسا لحل األزمة : ثانيا        

  143.....................................لحل األزمة االيفوارية الدوليتدخل الشرعية :  الفرع الثالث

  143...................................تجاوزات األمم المتحدة لسلطاتها في ساحل العاج : أوال       
  144..................................في ساحل العاجدافع أساسي لتدخل فرنسا  مصالح: ثانيا       

  146......)....سوريا نموذجا(حدود حماية حقوق اإلنسان في ظل مسؤولية الحماية :المطلب الثالث

  146............................عدم  إعمال مسؤولية الحماية في األزمة السورية: الفرع األول

  146.....................................................خلفية و أبعاد النزاع في سوريا:  أوال       

  147............................................................  تصاعد العمل المسّلح: ثانيا      
  148...............................................فشل الدولة في االحتواء على األزمة : ثالثا      

  150..........................................فشل التدابير السلمية  في حماية المدنيين:  رابعا      
  151.......................تقاعس مجلس األمن في التدخل لحماية المدنيين في سوريا  : خامسا     

  152...................................أسباب عدم استخدام التدابير العسكرية  :الثاني الفرع 

  153....................حق النقضفي إطار استعمال  مشاريع قرارات مجلس األمنعرقلة  : أوال      
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  155................................................إشارات الفيتو الروسي الصيني ودالالته:  ثانيا    

    157..................انتقائية تطبيق مسؤولية الحمايةنطاق حقوق اإلنسان في  الةح:  الفرع الثالث

    161... .................................................................................. مة ــالخات
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  مــــــــلــــــخـــــــص

ة يدتطورات عدب مروره انه رغم موضوع التدخل اإلنساني  التي تتمحور حول الفكرة األساسية إن       

 هتعارضإشكاالت قانونية لو إال انه شهد اختالفات فقهية حول تحديد مفهومه طويلة، مراحل زمنية عبر 

  .حماية حقوق اإلنسان تحقيق في كما فشل، المبادئ األساسية التي يقوم عليها القانون الدولي أهممع 

يحظر إساءة معاملة الدولة لمواطنيها، فما  أصبح  نجد أن القانون الدوليلكن بتطور العالقات الدولية  

ن يحمي الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية عندما تستنفذ من مبدأ قانوني حتى مبدأ السيادة نفسه يمكن أ

عامل ك "الحماية مسؤولية" بـ يعرف جديد مفهوم استعمال إلىهذه االعتبارات  أسفرت الحلول السلمية،

  . فعال  للرد على انتهاكات الدول لحقوق اإلنسان

 الكلمات المفتاحية

  حماية حقوق اإلنسان ــــ التدخل اإلنساني ــــــ مبادئ القانون الدولي ــــــ المتغيرات الدولية ــــ مسؤولية الحماية 

Résumé 

         La communauté internationale a rejeté l'idée de l'intervention 

humanitaire de l'incompatibilité avec certains des principes de base du droit 

international,  Et son échec à protéger les droits de l'homme, Mais l'évolution 

des relations internationales basées  à l'état afin de prévenir la commission de 

crimes contre ses citoyens, Ces considérations ont conduit à l'utilisation d'un 

nouveau concept il est connu la «Responsabilité de Protéger» car utiliser 

efficacement pour répondre aux violations des droits de l'homme. 

Mots-clés 

Protection des droits de l'homme - L'intervention humanitaire -Les 

Principes du droit international- Les développements internationaux - 

Responsabilité de protéger 

Abstract 

       The international community has rejected the idea of humanitarian 

intervention to incompatibility with some of the basic principles of 

international law, And its failure to protect human rights. But the evolution of 

international relations based in the state to prevent the commission of crimes 

against its citizens, These considerations have led to the use of a new concept it 

is known the "responsibility to protect" For the purpose of effective use to 

respond to human rights violations. 
 

key words 

Protection of human rights - Humanitarian intervention - Principles of 

international law - International developments - Responsibility to Protect 


	Microsoft Word - 1.pdf
	Microsoft Word - 2.pdf
	Microsoft Word - 3.pdf
	Microsoft Word - 4.pdf
	Microsoft Word - 50.pdf
	Microsoft Word - 100.pdf
	Microsoft Word - 200.pdf
	Microsoft Word - 300.pdf
	Microsoft Word - 400.pdf
	Microsoft Word - 500.pdf
	Microsoft Word - 600.pdf
	Microsoft Word - 700.pdf
	Microsoft Word - 800.pdf
	Microsoft Word - 900.pdf
	Microsoft Word - 1000.pdf
	Microsoft Word - 1100.pdf
	Microsoft Word - 1200.pdf
	Microsoft Word - 1300.pdf
	Microsoft Word - 1400.pdf
	Microsoft Word - 1501.pdf
	Microsoft Word - 1600.pdf
	Microsoft Word - 1700.pdf



