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الممخص
اتناك  مكضكعات الساحة الدكلية المطركحة لمبحث كالنقاش، أال كىك مكضكع يعد مف  لت ىذه الدراسة مكضكعن

في ضكء القانكف  التدخؿ الدكلي، حيث ركزت الدراسة عمى بحث التدخؿ اإلنساني بذريعة حماية حقكؽ اإلنساف
 "، كذلؾ باستخداـ األسمكب التحميمي الكصفي. عمى الحالة الميبية كلي "دراسة تطبيقيةالد

ة، نسانياإل ألجؿنظرة تاريخية في التدخؿ  :الفصؿ األكؿ في ستعرضأبتقسيـ ىذه الدراسة إلى فصميف، كقد قمت 
نساني التدخؿ اإل، كما كبحثت في في المبحث األكؿ ألجؿ اإلنسانية التاريخي لمفيكـ التدخؿ كرالتطدراسة ب كذلؾ

اإلنسانية كدراسة المعنى التدخؿ مف أجؿ ب دراسة التعريؼ كيتضمفا في الفترة ما قبؿ الحرب الباردة كما بعدى
عف طريؽ  كمبادئ القانكف الدكلي اإلنساني التدخؿ مبحث الثانيتناكلت في الك  الكاسع لمتدخؿ اإلنساني،الضيؽ ك 

 . مبدأ حظر استخداـ القكة باإلضافة إلى مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ ا إلىممطمبيف تطرقت بي

، كقد قسمتو إلى مبحثيف، تناكلت في نساني كالتدابير البلزمة لمتدخؿالتدخؿ اإل بحثت فيوفقد  اني:أما الفصؿ الث
شركط الدكلة المستيدفة كالمتدخمة مف كصكره، مف خبلؿ البحث في  نسانيشركط التدخؿ اإلالمبحث األكؿ 

حاالت الحكـ عمى التدخؿ حكؿ . أما المبحث الثاني، فتناكلت فيو الحديث نسانيالتدخؿ اإل صكرحكؿ ك  التدخؿ
زمة في ليبيا جذكر األالتي تشمؿ الحديث عف ، مـ المتحدة(طار القانكني لمتدخؿ في ميثاؽ األاإل (بالمشركعية

نساني في ليبيا.لمتدخؿ اإل ةالقانكني سساألتطرقت إلى دراسة  ، كأخيرناكالعكامؿ المغذية ليا

كعمييا  فييا سس الديمقراطية الدكليةالدكؿ أف تحافظ عمى األمى عأىميا: عدة خاتمة تكصمت إلى نتائج كفي ال
ف القكة كحؿ الخبلفات بطريقة سممية كاالبتعاد عف كؿ ما مف شأنو أف عبتعاد االلتزاـ بقكاعد القانكف الدكلي كاال

نياء فكضى السض سعر ي بلح لمسير يادة الدكلة كسبلمة اقميميا لمخطر، كما كعمييا ضبط الحالة األمنية فييا كا 
نحك الديمقراطية، فالقكؿ بالتدخؿ أمر خطير فقد يؤدم إلى إضعاؼ الدكلة كصعكبة نيكضيا فمف المستحيؿ أف 

باليدؼ اإلنساني لغايات  يفتح المجاؿ لمدكؿ األخرل متذرعة تتدخؿ دكلة في أخرل كىدفيا إنساني بحت فقد
 خاصة في نفسيا كتأميف حصكليا عمى النفط كبأسعار زىيدة.



 د

Humanitarian intervention under the pretext of protecting human rights In the light of 

international law "An Empirical Study Libya case ". 

Prepared By : Nebal Yasser Issac Salamin.  

Supervised : Dr. Najah Duqmaq. 

Abstract. 

This study tackled the subject of international intervention which is a question of discussion in the 

international arena. The study focuses on the humanitarian intervention to protect human rights in the 

light of international law using a descriptive and analytical approach (empirical study Libya case). 

 I divided this study into two chapters. The first one covers a historical overview of humanitarian 

intervention and how this concept has developed throughout history. This study also discusses 

humanitarian intervention in the periods before and after the Cold War. It also includes a definition 

of humanitarian intervention and communicates its meaning on the narrow and more wider scales. I 

approached humanitarian intervention and the principles of international law through examining two 

concepts: the principle of  non-intervention in countries internal affairs, and the prohibition of force 

principle. 

As for the second chapter, I discussed human intervention and the needed procedures  for 

intervention. I divided this part into two sections. In the first section, I focused on the conditions and 

forms of humanitarian intervention. This was achieved by searching through the terms and 

conditions of the intervention for both the target and intervened countries and also by studying those 

forms of intervention. The second section tackled the cases where the intervention was legally passed 

on      (according to the legal framework of UN charter). These cases include the talk about the roots 

of the crisis in Libya and the factors aggravating it. Finally, I approached the legal conventions for 

humanitarian intervention in Libya. 

 In the conclusion, I reached several results on top of them urging countries to keep the international 

democratic fundamentals within their realms, abide by the rules and regulations of international law, 

avoid the use of force,  resolve disputes through peaceful means and avoid all that risk putting the 

state's sovereignty and its safety in danger.  They should also adjust the  security status and put an 

end to weapon chaos to move towards democracy. Ordering intervention is dangerous and might 

result in weakening the country and form an obstacle in the way of its prosperity.  Taking into 

consideration that it is unlikely for a country to intervene in another country's affairs merely for 

humanitarian purposes. This could open the door for some countries, using humanitarian work as an 

excuse, to serve hidden interests like procuring cheap oil. 
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 المقدمة
إطار الجماعة ساف كفرد في تعتبر حقكؽ االنساف مف أىـ المكاضيع الرتباطيا خصكصان بكجكد اإلن

كحساسيتيا بالنسبة لمدكلة كأحد مككنات المجتمع الدكلي المكجية بمجمكعة مف المكاثيؽ مف جية، 
عبلنات حقكؽ االنساف بما يضمف تمؾ الحقكؽ كيحمييا  كالدارس لمتاريخ يقؼ عمى مف جية أخرل كا 

حالة عالمية مف الكاجب  أىمية المسألة فيممس أنيا قديمة قدـ االنساف،  فقد تحكلت ىذه الحقكؽ إلى
المحافظة عمييا كضمانيا كىي بذلؾ أصبحت مشترؾ إنساني يييب إليو اإلنساف كإنساف بغض النظر 
عف االنتماء أك الديف أك العرؽ،  كلك تطمب ذلؾ استنفار الدكؿ لمتدخؿ بأم شكؿ مف األشكاؿ مف 

 أجؿ عدـ المساس بيا. 

كاخر القرف أاستخدمتيا الدكؿ االكركبية منذ  دكلية، فقدظاىرة التدخؿ ليست جديدة في العبلقات ال
منذ انتياء الحرب  خصكصان  -عشر، كعمى الرغـ مف شيكع ىذه الممارسة في العبلقات الدكلية سادسال

ف الغمكض كعدـ الدقة في التحميؿ ما زاال يحيطاف بمعناىا، كلعؿ مما زاد في غمكض ىذا إف -الباردة
ؿ مشركعيتيا كالسيما مع التأثر بالعكامؿ السياسية كبالظركؼ الدكلية حك  اآلراءالمفيكـ تضارب 

 المختمفة. 

كقد استخدـ مفيكـ التدخؿ بكثرة خبلؿ العقكد التي تمت الحرب العالمية الثانية لكصؼ التفاعبلت 
ديد دكلية حكؿ تحنو ال يكجد اتفاؽ بيف دارسي العبلقات الإكعمى الرغـ مف قدـ ىذا المفيكـ فالدكلية، 

كمما ، المختمفةستخداـ الغامض لو عند كصؼ ىذه التفاعبلت االمر الذم يؤدم المقصكد منو، األ
ك أ، دكاتو فقد يككف سياسيان أشكاؿ التدخؿ ك أىذا المفيكـ كصعكبة تعريفو تعدد يزيد في غمكض 

، كلعؿ ك مباشران أ حان ، صريك جماعيان أ، ، كقد يككف فرديان ك ثقافيان أ، عبلميان إك أ، ك اقتصاديان أ، عسكريان 
 .1 في تحديد مدل مشركعيتو -مف ثـ –لتباس ضفت المزيد مف االأسباب التي ذلؾ مف األ

بعد نياية الحرب الباردة كانييار االتحاد السكفييتي أخذ مكضكع التدخؿ في شؤكف الدكؿ منحى جديد 
في ي السابؽ، كالتي كانت تختمؼ فيو المبررات كاألسباب كحتى الكسائؿ عف تمؾ التي كانت تستخدـ ف

محمد يعقكب عبد الرحمف، التدخؿ اإلنساني في العبلقات الدكلية، مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية،  1
 .13، ص2004أبك ظبي، ، 1ط
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حتبلؿ أك إلحاؽ أجزاء مف أقاليـ الدكؿ لصالح دكؿ أخرل، مستندة غالبيا تدخبلت عسكرية بقصد اال
 في ذلؾ عمى ما تممكو الدكلة مف قكة في ظؿ غياب القانكف. 

كؿ مف ميثاؽ األمـ المتحدة تجيز التدخؿ فيما يعد مف السمطاف الداخمي لمد 7 /2ذا كانت المادة ا  ك 
كمما تعمؽ األمر باتخاذ تدابير قمع ضد الدكلة التي تعرض السمـ كاألمف الدكلييف لمخطر، فإف النظاـ 
الدكلي الجديد كسع مف نظاـ التدخؿ ليشمؿ مجاالت أخرل مف بينيا تقديـ المساعدة اإلنسانية عند 

حدكث ككارث إنسانية ألسباب طبيعية أك بفعؿ نزاعات داخمية. 

ا نتج عنيا ة تطالب بالحرية كالديمقراطية، ميد مف الدكؿ العربية ثكرات كحركات شعبيكقد شيدت العد
نسانية تنحي رؤساء دكؿ، كفي الحالة الميبية لـ يتـ التحكـ في مسار  ىا، فكانت أزمة سياسية كا 

تصاعدت إلى مستكيات عميا مف العنؼ المسمح، مما استدعى اىتماـ المجتمع الدكلي كاإلقميمي 
األمـ المتحدة كجامعة الدكؿ العربية كاالتحاد اإلفريقي ككذلؾ االكركبي، ثـ  نتج عنيا تحرؾي، كالعرب

 جتماع لمجمس األمف لمناقشة خطكرة األحداث في ليبيا.ااستتبعو 

شكاليتو مع مبادئ األمـ المتحدة السيما  كمف ىنا يثكر الجدؿ حكؿ تحديد مفيكـ التدخؿ اإلنساني كا 
التدخؿ في شؤكف الدكؿ كمبدأ عدـ استخداـ القكة في العبلقات الدكلية بيف فقياء  مبدأ السيادة كعدـ

القانكف الدكلي كخبرائو كالقادة السياسييف، كتتصاعد حدة ىذا الجدؿ مع تصاعد الغطرسة األمريكية 
كىيمنتيا عمى مؤسسات األمـ المتحدة، كتأثيرىا في انحراؼ مسار خطط ىذه المؤسسات كبرامجيا، 

يتكافؽ كتحقيؽ المصالح األمريكية كسياستيا لبسط النفكذ كالسيطرة عمى العالـ تحت مسكغات  بما
حماية حقكؽ االنساف، كمكافحة القمع، كاالضطياد، كمكافحة اإلرىاب، بؿ يتجاكز ذلؾ في استخداـ 

 القكه المفرطة التي تتنافى مع المكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية لحقكؽ االنساف.

أف تتدخؿ في “ لؤلمـ المتحدة”ليس في ىذا الميثاؽ ما يسكغ  الفقرة السابعة نصت عمى " انيةالث ةمادفال
لدكلة ما، كليس فيو ما يقتضي األعضاء أف يعرضكا  الشؤكف التي تككف مف صميـ السمطاف الداخمي 

القمع الكاردة ىذا المبدأ ال يخٌؿ بتطبيؽ تدابير  مثؿ ىذه المسائؿ ألف تحؿ بحكـ ىذا الميثاؽ، عمى أف 
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عضاء لشؤكف الداخمية لمدكؿ األخذت عمى عاتقيا تحريـ التدخؿ في اأفيذه المادة  1"الفصؿ السابع في
 . غير مشركع كاعتبرت أم تدخؿ في الشؤكف التي تعد مف قبؿ االختصاص الداخمي لمدكؿ يعد تدخبلن 

جميعان في  الييئة تنع أعضاءيمعمى "  ذات الميثاؽ الثانية الفقرة الرابعة مفنصت المادة كما ك 
بلمة األراضي أك االستقبلؿ السياسي عبلقاتيـ الدكلية عف التيديد باستعماؿ القكة أك استخداميا ضد س

ى دخؿ الميثاؽ حظر عمأحيث ، " األمـ المتحدةصد كمقاألية دكلة أك عمى أم كجو آخر ال يتفؽ 
 تحريمان  النص تضمف، كما ك طار التنظيـ الدكليإبشكؿ منفرد الستخداـ القكة خارج المجكء بالدكؿ 

 . الستخداـ القكة في العبلقات الدكلية عمى مستكل عاؿ

ك عدـ جكاز أبيا عمى عدـ جكاز استخداـ القكة حثت الجمعية العامة مف قبؿ قرارات عدة  كقد صدرت
ف أم ا  ك  خرلأكراه عمى دكلة ك اإلأالضغط ك ممارسة أم نكع مف ألمدكؿ  داخميةالتدخؿ في الشؤكف ال

 غير مشركع. عماؿ يعد عمبلن عمؿ مف ىذه األ

تبغي  أك أنياتشير حاالت التدخؿ التي كقعت أنيا كقعت إما ألجؿ تحقيؽ مصالح آنية أك استراتيجية، 
لمجكء إلى التدابير نية مف خبلؿ اأصبح تنفيذ التدخبلت الدكلية اإلنساك تحقيؽ مصالح دكلية عامة. 

قطع العبلقات الدبمكماسية كالحظر مسمحة، ك الغير العسكرية ك بمجمكعة مف التدابير غير كاالجراءات 
 االقتصادم، كأخيران الحصار أما التدابير المسمحة فتتخذ كمبلذ أخير بعد استنفاد كافة الطرؽ. 

اـ كيتحدد بحماية حقكؽ اإلنساف، إال أف كسيمة يسعى التدخؿ الدكلي اإلنساني إلى تحقيؽ ىدؼ ع
تحقيؽ ىذا اليدؼ تختمؼ باختبلؼ اآلليات الدكلية، فالتدخؿ اإلنساني يمكف أف يكصؼ بالمشركع متى 

كثيران ما يتـ إلصاؽ  استند إلى أساس قانكني في حيف افتقاده ليذا األساس يجعمو غير مشركع، ك
كانت بعض الحاالت تحمؿ في طياتيا أطماعان استعمارية أك الصفة اإلنسانية عمى التدخؿ في حيف 

 لحماية مصالح الدكؿ المتدخمة االقتصادية أك لمحصكؿ عمى المكارد كالثركات مف الدكؿ األخرل. 

دكية، المبلبس( لضحايا )األغذية، األغاثةنسانية بأنيا تقديـ مكاد اإلكيمكف تعريؼ المساعدة اإل
ت المسمحة، كذلؾ بعد مكافقة حككمة الدكلة المعنية، كغالبا ما تقكـ بو ىيئات الككارث الطبيعية كالنزاعا

مات اليبلؿ االحمر، أك منظمات اإلغاثة مستقمة كمحايدة كالمجنة الدكلية لمصميب االحمر، أك منظ
                                                             

األمـ المتحدة في ساف فرانسيسكك في ختاـ مؤتمر  1945حزيراف/يكنيو  26تـ التكقيع عميو في ميثاؽ االمـ المتحدة  1 
 .2، المادة 1945تشريف األكؿ/اكتكبر  24الخاص بنظاـ الييئة الدكلية كأصبح نافذان في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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الت األمـ المتحدة أك دكلة أك عدة دكؿ اغاثة ككببل حدكد، كيمكف أف تقدـ مكاد اإلنسانية كأطباء اإل
 1بتكميؼ مف األمـ المتحدة

. 

كتعد  ، 2خرلأرادتيـ عمى حكاـ دكؿ إخرل ال يمكنيـ فرض أف حكاـ الدكؿ األتعني إف سيادة الدكلة 
أف الدكلة  ماـ تدخؿ الدكؿ في شؤكف الدكؿ االخرل، كلكف ليس بالمعنى المطمؽ ليا اذاأالسيادة قيدان 

لقانكف الدكلي، كبيذا تحكؿ نطاؽ السيادة المطمقة احكاـ نيا تخضع ألسيادة طالما كأكامؿ الليس ليا 
لى سيادة نسبية مقيدة بقكاعد القانكف الدكلي فالقانكف الدكلي يعترؼ بمبدأ السيادة كعدـ التدخؿ فيناؾ إ

ف كاف في السابؽ يؤخذ بمبدأ السيادة أنو كا  العديد مف النصكص كالمكاثيؽ التي تعزز ىذه المبادئ اال 
كاؿ، فقد حال يجب المساس بسيادة الدكؿ، أك التدخؿ بشؤكنيا بأم حاؿ مف األيث بشكؿ مطمؽ، بح

مـ األ عصبة بادئ بشكؿ نسبي كخاصة مع ظيكرصبح يؤخذ بيذه المتغيرت النظرة القديمة كأ
 االىتماـ الدكلي بحقكؽ االنساف. ك 

 كما يمي: والنظرية العممية أىمية الدراسة من الناحية

سكاء تمؾ الصادرة عف مجمس المتعمقة بالتدخؿ اإلنساني لقرارات الدكلية الكقكؼ عمى المكاثيؽ كا .1
 األمف أك الجمعية العامة أك جامعة الدكؿ العربية.

عمى النظريات التي كضعيا فقياء القانكف ككيؼ  بناءن اإلنساني كذلؾ لمكشؼ عف طبيعة التدخؿ  .2
م جية ميما لسيادة، كدكف السماح ألرة شؤكنيا الداخمية تحت مظمة اداإف الدكؿ تتمسؾ بحقيا في أ

مف مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية الذم قرره القانكف  كانت بالتدخؿ في تمؾ الشؤكف انطبلقان 
 ؿ في عبلقاتيا مع بعضيا البعض.الدكلي كسارت عميو الدك 

مف كالسمـ األدة بتحقيؽ مـ المتحيات األنسانية يسيؿ غالقبكؿ بالتدخؿ اإلنساني كمبدأ مف أجؿ اإلا .3
 سفر عنيا التدخؿ. ة عمى ىذا التدخؿ كالنتائج التي أالدكلييف كعميو البد مف دراسة حالة تطبيقي

التعرؼ عمى مدل قدرة األمـ المتحدة في مراقبة أىداؼ المبادئ العامة كاألساسية لمقانكف الدكلي  .4
 ميـ الدكلة.إقة التي تنشأ عمى الصراعات المسمح نييف بعد حدكثاإلنساني كالتي تتمثؿ في حماية المد

                                                             
عماد الديف عطا اهلل المحمد، التدخؿ اإلنساني في ضكء كمبادئ كأحكاـ القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، 1

 . 270، ص2007القاىرة، 
 . 98،ص 2007ردنية لمنشر كالتكزيع، عماف، القانكف الدستكرم، دار كرد األ منذر الشاكم، النظرية العامة في2
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 مكافكا   ،دكليال القانكف في المختصيف لمحقكقييف عممية مادة تكفر ىذه الدراسة فأ يمكفكأخيران 
الفترة كبسبب ما عايشناه مف أكضاع البمداف العربية في ، المكضكع في التعمؽ خريفاآل الباحثيف

 الدراسة حكؿ ضطياد كبتخصيصالظمـ كاال رل تعيشيا مف ثكرة عمىالبمداف األخ األخيرة ال تزاؿ
البد مف دراسة فكرة التدخؿ إذ البد مف الكقكؼ عمى أمريف األكؿ أف التدخؿ يمس مبادئ  الميبيةالحالة 

كفيما بيف التدخؿ بذريعة  -مبدأ السيادة -القانكف الدكلي السيما مبدأ عدـ التدخؿ بالشؤكف الداخمية 
نسانية تسمك عمى ألجؿ األصغر عمى اعتبار أف حماية المصمحة اإل ؿ الضرر األكبرإنسانية الستبدا

  اعتبارات السيادة.

 ني أسعى لتحقيؽ األىداؼ التالية: نكمف خبلؿ ىذه الدراسة فإ

نساني كخاصة أماـ المبررات التي يتخذىا بعض أشخاص رفع الغمكض عف مفيكـ التدخؿ اإل .1
أم تكتر في العبلقات الدكلية، كتكضيح مدل تأثر مفيكـ القانكف الدكلي في تدخميا أثناء التعامؿ مع 

 السيادة مف ىذه الحجج.
 معرفة مدل مشركعية التدخؿ الدكلي اإلنساني كالكقكؼ عمى االتجاىات القائمة بالمشركعية. .2
 اإللماـ كالمعرفة بشركط التدخؿ سكاء عمى صعيد الدكلة المتدخمة أك الدكلة المتدخؿ بيا.  .3
 يادة كمبدأ استخداـ القكة  يقع عائقان أماـ التدخؿ االنساني إف تـ القكؿ بمشركعيتو.اذا كاف مبدأ الس .4
عمى اعتبار أف  إف التدخؿ بذريعة إنسانية يككف لغايات استبداؿ الضرر األكبر ألجؿ األصغر .5

 نسانية تسمك عمى اعتبارات السيادة.حماية المصمحة اإل
كجكد  بعد استنفاد كافة الطرؽ في حالةكذلؾ  ر،التدابير المسمحة كمبلذ أخيضركرة أف تتخذ  .6

 انتياكات جسيمة في القانكف.
 بتعاد عف االستخداـ المفرط لمقكة.ناسب فيما بيف الفعؿ ك الضرر كاالاحتراـ مبدأ الت .7
 التأكد مف أف اليدؼ مف التدخؿ إنساني بحت.  .8
 .  خؿلمقكؿ بمشركعية التد كجكد انتياؾ صريخ ككاضح ال يمكف تبلفيوضركرة  .9

بغض النظر عف جنسو أك لكنو أك عرقو  ان أـ أجنبي ان حياة اإلنساف بغض النظر إف كاف مكاطن .10
 فيي أكلى بالرعاية كاالىتماـ مف الحدكد اإلقميمية لمدكلة.

الكقكؼ عمى مبادئ القانكف الدكلي فيما يتعمؽ بقضية البحث كما اذا كاف القانكف الدكلي يسمح  .11
 إلنسانية مف الناحية القانكنية.بمثؿ ىذه التدخبلت باسـ ا
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تباع المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ عف طريؽ كصؼ ظاىر مكضكع البحث القد تـ في ىذه الدراسة 
أف المكضكع مفيكـ التدخؿ في مرحمتيف السيما مف حيث التدخؿ اإلنساني كمف ثـ العمؿ عمى تحميؿ 

ؾ لما يطرحو المكضكع مف مشكمة حقيقية بحاجة لمتعمؽ مف الناحية النظرية كالتطبيؽ العممي، كذل
النصكص كالمصطمحات القانكنية كتحميميا كمقارنتيا بالنصكص كديًرست عمى أرض الكاقع، كما 

 القانكنية الدكلية.

 كيعتبر مف أىـ الدراسات السابقة التي تحدثت عف ىذا المكضكع ما يمي:

ة الدكؿ، رسالة ماجستير: جامعة شكاليتو مع سيادا  نساني ك رامي نمر راضي حشاش، التدخؿ اإل .1
 .2015النجاح الكطنية،

بكرك مرزكؽ، التدخؿ العسكرم  لحماية حقكؽ اإلنساف "ليبيا نمكذجان"، مذكرة لنيؿ شيادة   .2
 . 2017الماجستير في العمكـ السياسية، جامعة "مكالم الطاىر" بسعيدة، الجزائر، 

مشركعية زاؿ بيا غمكض كاضح في يع التي الكجاءت ىذه الدراسة متضمنة إلى حد كبير مف المكاضي
عمى التدخؿ الدكلي اإلنساني السيما بكجكد عدة اتجاىات حاكلت تفسير مشركعيتو مف عدمو، كالتأكيد 

، إضافة إلى الحديث عف انتياكات أكلى بالرعاية كاالىتماـ مف الحدكد اإلقميمية لمدكلةحياة اإلنساف أف 
النظاـ أك حتى مف قبؿ المعارضيف لسياستو، مف  إطبلؽ النار أك حقكؽ اإلنساف في ليبيا مف قبؿ 

سيتـ ك استخداـ أسمحة محرمة دكليان أك المعاممة السيئة لمسجناء كالظركؼ التي تـ اعتقاليـ بيا،  كما 
الحديث حكؿ قرارات مجمس األمف كالتقارير الصادرة عف المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ في ليبيا، ك 

 الدكلية بشأف األحداث في ليبيا، كقرارات المحكمة الجنائية الدكلية.  منظمة العفك

العممية في أف التدخؿ الدكلي اإلنساني يمس أحد ركائز استقرار الدكؿ المتمثمة في  شكاليةتتمثؿ اال
   -تساؤالت كقد جاءت الدراسة لئلجابة عمييا كىي كاالتي : دأ السيادة كعميو تثير الدراسة عدة  مب

يحمؿ التدخؿ االنساني في طياتو نمكذجان لييمنة الدكؿ الكبرل عمى الدكؿ الضعيفة؟. كىؿ يعد ىؿ 
دارة شؤكنيا بنفسيا كعدـ تدخؿ  لحؽ الدكلة في السيادة المطمقة إلى نسبية كا  التدخؿ اإلنساني انقاصا ن

تنص عمى عدـ  التيمـ المتحدة الثانية مف ميثاؽ األالدكؿ بيا؟. ىؿ مبدأ التدخؿ يعارض المادة 
مـ التدخؿ يعد تعديبلن عمى ميثاؽ األىؿ القبكؿ ب ؟. المتحدة مـأف التدخؿ يعارض مبادئ األالتدخؿ ك 

؟. متى نككف أماـ تدخؿ مشركع؟. ما ىي الجية المخكلة بإعماؿ التدخؿ اإلنساني؟ كما ىي حدكده؟. 
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بديبلن عف الممارسات الدبمكماسية ما ىي طبيعة األزمة في ليبيا؟. ىؿ يمكف لعمميات التدخؿ أف تككف 
ياء النزاع في ليبيا؟. ىؿ التدخؿ ضار أـ نافع؟ إنأك السياسية؟. ىؿ نجحت قرارات مجمس األمف في 

  ىؿ يمكف النيكض بعد الثكة؟ ككيؼ؟.

زدكاجية انتقائية كانساني كفؽ معيار مكحد دكف لرسالة في ىؿ تـ تناكؿ التدخؿ اإلتبرز إشكالية ىذه ا
كىؿ تمت معاقبة عادة النظر في مفيكـ سيادة الدكلة؟. إالشرعية الدكلية؟. كىؿ يعني ضركرة في ظؿ 

؟.    جميع المنتيكيف لحقكؽ اإلنساف في ليبيا بشكؿ متساكو

ىذه الدراسة تيتـ في مراعاة حياة اإلنساف، فيك محكر اىتماـ المجتمع الداخمي كالمجتمع الدكلي  إف  
بغض النظر عف جنسو أك لكنو أك عرقو فيي أكلى بالرعاية ك  ان أـ أجنبي ان بغض النظر إف كاف مكاطن

 ، السيما كأف حقكؽ اإلنساف أصبحت عالمية. كاالىتماـ مف الحدكد اإلقميمية لمدكلة

طبيعة ىذا المكضكع ىي طبيعة قانكنية دكلية شاممة، مرتبطة بمكاقؼ سياسية دكلية مبنية  فٌ لذا، فإ
 دكران مؤثران ككبيران.فيو صالح االستراتيجية عمى أسس معقدة، تمعب الم

 كبناءن عميو فإف اإلشكالية تتمخص في ماىية التدخؿ اإلنساني.

 لئلجابة عمى اإلشكالية التي يثيرىا ىذا المكضكع، فقد قسمت الدراسة إلى قسميف:ك 

 .نسانيةاإل ألجؿنظرة تاريخية في التدخؿ الفصؿ األكؿ: 

 .اني كالتدابير البلزمة لمتدخؿنسالتدخؿ اإلالفصؿ الثاني: 
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  ول:الفصل ال 

____________________________________________________________________________________  

 نسانية. نظرة تاريخية في التدخل من أجل اإل 
كؿ معاىدة ألى إا ذ ترجع جذكرىإإف فكرة التدخؿ اإلنساني فكرة قديمة في ميداف العبلقات الدكلية، 

خر بعدـ تعيد فييا كؿ منيما لآلحيث الحيثييف  كممؾ، يس الثانيسبلـ حدثت بيف ممؾ مصر رمس
كالتي نصت  كتقديـ المساعدة حاؿ تعرض أم منيما العتداء خارجيعادة العبلقات الكدية ا  ك  عتداءاال

يثييف فإف ممؾ ىرب شخص أك اثناف أك ثبلثة مف أرض مصر كلجأكا إلى أرض الح ذاإعمى " 
الحيثييف يرسميـ إلى رمسيس الثاني لكف مف يعاد إليو ال يتسبب عممو ىذا في ىبلؾ بيتو أك زكجو أك 

تياـ بأم عمؿ إجرامي، اع لسانو أك قدميو كال يكجو إليو أكالده أك قمع عينو أك صـ أذنيو أك قط
إلى  ييدؼ ىذا المثؿ كالمعاممة تككف بالمثؿ مع مف ىرب مف أرض الحيثييف إلى أرض مصر".

 . 1تقديس حياة اإلنساف كحمايتو في أكقات السمـ كالحرب

كتخرج مف  تدخؿ في صميـ اختصاصيا الداخمي، مف المكضكعات التي عبلقة الدكلة بمكاطنيياظمت 
ذ لـ يكف بإمكاف أم دكلة إ، القرف السادس عشر صؼمنت كذلؾ حتى القانكف الدكليقكاعد  نطاؽ

خرل إلجبارىا عمى تغيير معاممتيا مع مكاطنييا بما يتفؽ كقكاعد ىذا أدكلة التدخؿ في شؤكف 
 . إلى أف أصبحت حقكؽ اإلنساف عالمية 2،القانكف

(، كؿالمبحث األ)نساني متدخؿ اإلالتطكر التاريخي ل لذا سيككف نطاؽ حديثنا في ىذا الفصؿ حكؿ
  .)المبحث الثاني(كالتدخؿ كمبادئ القانكف الدكلي

                                                             
 .27محمد يعقكب عبد الرحمف، التدخؿ اإلنساني في العبلقات الدكلية، مرجع سابؽ، ص 1
حساـ أحمد محمد ىنداكم، التدخؿ الدكلي اإلنساني دراسة فقيية كتطبيقية في ضكء قكاعد القانكف الدكلي،  دار 2

 .15، ص1997ة العربية،  القاىرة، النيض
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 نساني. التطور التاريخي لمفيوم التدخل اإل  -ول:ال المبحث 
تستانتي عف الديانة المسيحية في نشقاؽ المذىب البرك اثر إنساني عمى لى التدخؿ اإلإالحاجة  تنشأ
عدة  حدة الصراع بيف الكاثكليؾ كالبركتستانت كقعت زديادكباكركبا خبلؿ القرف السادس عشر، أ

اتيا الدينية قميات الكطنية التي تشاركيا معتقدية بغرض حماية األكركبحاالت تدخؿ مف قبؿ الدكؿ األ
 . 1كركبية أخرلأ، كتقيـ في بمداف ضطيادكاالمف الظمـ 

حيث ـ ي شؤكف الدكؿ الكاقعة تحت سيطرتيمبراطكر يتدخبلف فكاإل البابالعصكر الكسطى كاف كفي ا
لى قياـ حركب متعاقبة بيف إدل أك تكسيعو مما أقطاعو، إقطاعي يسعى لممحافظة عمى إمير أكؿ 
قطاع مراء اإلبيف الدكؿ في مكاجية أي  خرل شيد ىذا العصر صراعان أقطاعييف..، مف جية مراء كاإلاأل

 2. يقطاعنظاـ اإلاللسيادتيا كما كانتيى بزكاؿ  لكحدتيا الداخمية كتأكيدان  تحقيقان 

سمسمة الصراع بيف الطكائؼ  كما شيد القرف السادس عشر بعض ممارسات التدخؿ اإلنساني خبلؿ
المسيحية التي مزقت أكركبا كخمفت مبلييف الضحايا نتيجة حركب اإلبادة بيف الكاثكليؾ كالبركتستانت، 

مبدأ القكميات الدكلة القكمية التي حمت محؿ الممكية المطمقة كانتشار ظيكر  كمف ناحية ثانية فإف 
ميات الكطنية الكثير مف مظاىر قاأل لمقميؿ مف كركبا خبلؿ القرف التاسع عشر سببأفي  كازدىاره

أحد  األقمياتحقكؽ تدخؿ ىذه الدكؿ لحماية  كاتخذ الظمـ في الدكؿ التي آؿ الييا مصير ىذه االقميات
  3  المظيريف : تدخؿ إنساني غير مسمح كتدخؿ إنساني مسمح.

 حتراـال، لغايات ضماف خر أعف حاالت تدخمت فييا بعض الدكؿ في دكؿ الممارسات العممية  كشفتك 
ذا كانت ىذه الممارسات قد اكتسبت صفات إساسية كلكف األ كحرياتونساف خيرة لحقكؽ اإلىذه األ

كتدبيؿ  حدث تغييرأمـ نشاء عصبة األا  ك ىا نتياؤ فاكلى، مات مميزة قبؿ الحرب العالمية األخاصة كس

                                                             
شكاليتو مع سيادة الدكؿ، رسالة ماجستير في القانكف العاـ، جامعة   1 رامي نمر راضي حشاش، التدخؿ االنساني كا 

 . 13، ص2015النجاح الكطنية،
بكر بمقايد  رابحي لخضر، التدخؿ الدكلي بيف الشرعية الدكلية كمفيـك سيادة الدكلة، رسالة دكتكراه، جامعة أبك  2

 . 23، ص2015تممساف، الجزائر، 
الجزائر،  -كىيبة العربي، مبدأ التدخؿ الدكلي اإلنساني في إطار المسؤكلية الدكلية، رسالة دكتكراه، جامعة كىراف3 

 .  26، ص2014
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مـ س األيحرب العالمية الثانية كتأستغيير مع انتياء المف تعرضت لألبثت  عمى ىذه الممارسات ثـ ما
  1المتحدة .

كيؤكد " براكنمي" كافقت أغمبية العمماء  برزت عمميات التدخؿ الدكلي مع نيايات القرف التاسع عشر
 كما كقد، 2عمى كجكد حؽ في التدخؿ اإلنساني لكنو قد يككف عرضة لبلستخداـ مف قبؿ الدكؿ القكية

خؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة العثمانية كغيرىا مف الدكؿ بذريعة كركبية؛ لمتدالدكؿ األ استخدمتو
حماية حقكؽ اإلنساف كحماية حقكؽ األقميات الدينية، كما استعانت بو بعض الدكؿ بعد الحرب 

كعميو سيككف نطاؽ  3العالمية الثانية لحماية رعاياىا في الخارج، كحماية مكاطني الدكلة محؿ التدخؿ
 ) مطمب أكؿ(،التدخؿ االنساني في الفترة ما قبؿ الحرب الباردة كما بعدىامبحث حكؿ دراستنا في ىذا ال

  )مطمب ثاني(. نسانيةجؿ اإلأمفيكـ التدخؿ مف ك 

 نساني في فترة ما قبل الحرب الباردة وفترة ما بعدىا. التدخل اإل  -ول:المطمب ال 
كفي ذات ، لقبت )بالرجؿ المريض( اطنحطكاالعثمانية كدخكليا بعصر الترىؿ نتيجة لضعؼ الدكلة ال

 قاليميا التي كانت تشكؿ مناطؽ استراتيجيةأ حتبلؿاللدكؿ الكبرل تتسابؽ فيما بينيا الكقت كانت ا
، كال بد مف التأكيد عمى أف حاالت التدخؿ ىذه لـ تكف قتصاديةكاالىامة مف الناحيتيف السياسية 

 ى قكتيا كمنعتيا. لتحصؿ لك أف الدكلة العثمانية بقيت محافظة عم

لية منذ بداية القرف التاسع ىامة في الشؤكف الدك  ةف منطقة البمقاف تبكأت مكانألى إشارة اإل رتجد
رد في الجزر اليكنانية مستغمة عماؿ تمأ ندلعتفا ستقبلؿباالذ كاف لدل اليكنانييف طمكح إ،  عشر
زمات داخمية كخارجية خانقة، كحققكا أ ة العثمانية التي كانت تعاني مفكضاع المزرية لئلمبراطكرياأل

السمطاف العثماني محمكد الثاني قاـ عندما  تأزمتاألمكر  إال أفنجاحات معقكلة ضد القكات العثمانية 
الجيكش التي قادىا  تذ تمكنإجيكش محمد عمي باشا لمساعدتو في قمع ثكرة اليكنانييف،  ستدعاءبا

                                                             
 . 16رامي نمر راضي حشاش، المرجع السابؽ، ص   1

2 Ian Brownlie .International  Law  and the Use of Force by  States , Oxford  University 
Press, Oxford, 1963,P.338.  

 .3، ص 2011القاىرة ،، 1ط ،دار الكتب المصريةمعمر فيصؿ خكلي، األمـ المتحدة كالتدخؿ الدكلي اإلنساني،  3
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، لذا سيككف نطاؽ دراستنا في 1ؽ انتصارات عسكرية باىرةمف تحقي براىيـ باشا ابف محمد عمي باشاإ
التدخؿ ، ككذلؾ حكؿ )الفرع األكؿ( نساني في فترة ما قبؿ الحرب الباردةخؿ اإلالتدىذا المطمب حكؿ 

 .)الفرع الثاني( الحرب الباردة بعداالنساني في فترة ما 

 نساني في فترة ما قبل الحرب الباردة.ول: التدخل اإل الفرع ال 
نية التي كركبية خبلؿ فترة الحرب العالمية االكلى حماية الطكائؼ السكااستيدؼ تدخؿ الدكؿ األ

كركبية ضركرة كضع حد دركت الدكؿ األأكما . 2ك المغكيةأك الدينية أالعرقية  يانتماءاتي اتشاركيا 
لى إدت أى كالفكض ضطراباالاليـ اليكناف مف شيكع حالة مف أقلمصراع الدمكم الذم انغمست فيو 

تمثمة آنذاؾ في كركبية كعميو عمدت الدكؿ الكبرل مماـ تجارة الدكؿ األأيكمية  إشكاليات إحداث
ف 1827تمكز عاـ  6كفرنسا كركسيا لتكقيع معاىدة في لندف بتاريخ  بريطانيا العظمى  ياتدخم كا 

عمى  االقتراحـ رفض ىذا ف السمطاف سميأال إكركبا، أعمى استقرار  لمحفاظ نسانيةإ العتبارات استنادان 
لتدخؿ في الشؤكف الداخمية لدكلة دكلة الحؽ في ا مى داخمي، كليس أل ف المسألة اليكنانية شأفه أ اعتبار

مما أدل ية ساطيميا الحربأإرساؿ ب قامت ىذه الدكؿكركبية فقد الكساطة األخرل، كلرفض السمطاف أ
سطكؿ التركي رتب عمييا تدمير األكت 1827ف عاـ كؿ متشريف األ 20ع معركة في اندالإلى 

تكقيع بركتكككؿ يضمف استقبلؿ كبعد سمسمة مف المفاكضات تـ بالكامؿ، كبذلؾ خسرت تركيا اليكناف 
مف حؽ  أفٌ ت جدالن كاسعان بيف مؤيد كمعارض، فالمؤيديف يركف كقد أثارت ىذه التدخبل 3اليكناف. 

ع الظمـ كالتخمص مف الحركب في حيف أف الدكؿ األكركبية التدخؿ لحماية األقميات كأنو لرف
المعارضيف لمتدخؿ في شؤكف الدكؿ األخرل يركف فيو استغبلؿ لمقيـ اإلنسانية مف أجؿ مصالح خاصة 

 . 4كالتكسع كالسيطرة عمى أقاليـ الدكؿ الميزكمة التي أصيبت آنذاؾ بالضعؼ

                                                             
، دار النيضة العربية، عماد الديف عطا اهلل المحمد، التدخؿ اإلنساني في ضكء كمبادئ كأحكاـ القانكف الدكلي العاـ 1

 .12، ص2007القاىرة،
 .16حساـ أحمد محمد ىنداكم، مرجع سابؽ، ص 2
 .13عماد الديف عطا اهلل المحمد، مرجع سابؽ، ص 3
، معيد الجزيرة لئلعبلـ، تاريخ 2014، 425العدد خالد المعيني، ذريعة "التدخؿ اإلنساني" في العبلقات الدكلية،  4 

 .  http://www.aljazeera.net. 2018-2-10الزيارة، 

http://www.aljazeera.net/
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كلى التي دمرت العالمية األ نيى الحربأالذم ، 1919عقب مؤتمر باريس لعاـ  ممعصبة النشاء كبإ
مف لية عالمية لمحفاظ عمى السمـ كاألكؿ منظمة دك أ تعد كىي كركبا خصكصان أنحاء كثيرة مف العالـ ك أ

لى جانب حكـ إكجدت الشعكب نفسيا تقؼ فشركط قاسية عمى الدكؿ الميزكمة  تفرض الدكلييف،
 االقتصادية اتزمالناجمة عف تصاعد األ ة كالخارجيةدكتاتكرم كعدىا بإيجاد العبلج لمشاكميا الداخمي

حبلؼ متعادية أتشكمت كما ك  ،افاؽ الحككمات في مكاجيتيخكا  كلى بعد الحرب العالمية األ جتماعيةكاال
ساطيميا، كتحصيناتيا، ككجيت شعكبيا نحك أعداد جيكشيا، ك أسباؽ تسمح فزادت مف في تدخؿ كبدأت 

 حرب محتممة. 

لقكمية الجديدة في البمقاف العديد مف الدكؿ اتشكمت كلى رب العالمية األالح تفاقاتا كبسبب ما أفرزتو
قميات مشكمة األلى زيادة التنافس التجارم كاالقتصادم فيما بينيا، عدا عف إدل أما مكركبا؛ أككسط 

 سيـ في زيادة التكتر العالمي. أثار النزاع المسمح فيما بينيا، ك أمما  ،فييا، كعدـ كجكد حدكد ثابتة

 يمنعنساف بصفة عامة لكف ىذا ال لفكرة حماية حقكؽ اإل لـ يكف الفكر القانكني متقببلن ي المقابؿ ف
التي كاف فييا عبء حماية رصد بعض التطكر في ىذا المجاؿ فعمى خبلؼ الفترة الزمنية السابقة 

مـ حيث ألعصبة ا إلى فقد عيد بو كركبية الرئيسيةيات مقتصر عمى عاتؽ بعض القكل األقمحقكؽ األ
ميات قف مشكمة األأإلدراكيـ ، الدكليةعضاء الجماعة أييـ سائر  نساف مكضكعان صبح حماية حقكؽ اإلأ

ىـ أقميات مف نشاء نظاـ دكلي لحماية حقكؽ األإف إدالع الحرب فانلى إدت أسباب التي ىـ األأمف 
 . 1ةنشكء حرب عالمية جديد دكفرساء دعائـ السبلـ العالمي كالحيمكلة إسباب أ

نساني" ـ يجز صراحة ما يسمى " التدخؿ اإلنو لألـ يحظر، كما  ممعصبة الف عيد أ" بالرغـ مف 
التي تنطكم  لتزاماتاالة السمـ العالمي مف خبلؿ قبكؿ لمعيد كاف العمؿ عمى كفال يفاليدؼ الرئيس

الناشئة  لتزاماتلبلقيؽ الد كاالحتراـب، كالعمؿ عمى تحقيؽ العدالة عمييا فيما يتعمؽ بعدـ المجكء لمحر 
عف المعاىدات فيما يخص تعامؿ الشعكب المتحضرة كبعضيا، كمع االعتراؼ بأف عيد العصبة لـ 

                                                             
 .27حساـ احمد محمد ىنداكم، مرجع سابؽ، ص 1
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لى الدكؿ إذ كاف يطمب إالعصبة،  اىتماـصبحت محؿ أف الحرب أال إ يحظر استخداـ القكة صراحة،
  1مجمس العصبة". ك عرضيا عمىأك التسكية القضائية أعضاء اخضاع منازعاتيـ لمتحكيـ األ

جميا؛ لعدـ امتبلكيا القكة بالرغـ مف اآلماؿ أت مف نشئأي ىداؼ التي في تحقيؽ األ عصبة األمـ فشمت 
نيا خاتمة ألحزاف البشرية كبداية أك  ،مف كاألمافكنشر األ، نقاذ العالـإمييا في التي عقدتيا الشعكب ع

الدكؿ لمعمؿ عمى تحقيؽ الرفاه االقتصادم لعيد جديد يحمؿ في طياتو السبلـ كالتسامح تتفرغ فيو 
كبقي  ،ف الصراع فيما بيف الدكؿ لـ ينتوأل، لكف ىذه اآلماؿ سرعاف ما تبددتكاالجتماعي لشعكبيا ك 

 فيما بيف دكؿ المنظكمة الشيكعية كالرأسمالية  ان صراعثـ ثانية  كسرعاف ما نشأت حربان  قائمان 

تتضمف نصكصان تتعمؽ بحماية حقكؽ اإلنساف جاء التي لـ ـ، 1919عمى خبلؼ معاىدات فرسام 
يحمؿ في طياتو العديد مف النصكص القانكنية الخاصة بحماية ـ 1945 عاـ في مم المتحدةميثاق ال

معيا  نساف قاصرة عمى طكائؼ معينة تشترؾتعد حماية حقكؽ اإلحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية فمـ 
ك أك العرقية أصكليـ الدينية أفراد بغض النظر عف مؼ األكامتدت لتطكؿ مخت ،ك العرؽأفي المغة 

صحاب الفمسفات أقة الدكلة بمكاطنييا، كما كنادل في مجاؿ تنظيـ عبل حتى الثقافية، كىذا يمثؿ تطكران 
لحدكد السيادة  نسانية بضركرة اىتماـ القانكف الدكلي بعبلقة الدكلة بمكاطنييا كلك كاف في ذلؾ تجاكزان اإل

  2ىكاؿ لحقت ببعض الجماعات البشريةأالحرب العالمية الثانية كما اكتنفيا مف مصائب ك ء ك نتيجة لنش

ف نؤكد أنفسنا... ك ألينا عمى آمـ المتحدة، كقد :" نحف شعكب األ ميثاؽالديباجة جاء في ما  ذلؾكمف 
مـ كبيرىا كاأل د كقدره كبما لمرجاؿ كالنساءساسية لئلنساف كبكرامة الفر يماننا بالحقكؽ األإمف جديد 

 .3كصغيرىا مف حقكؽ متساكية"

                                                             

رجداؿ أحمد، حماية حقكؽ اإلنساف مف التدخؿ الدكلي اإلنساني إلى مسؤكلية الحماية، مذكرة لنيؿ شيادة  1 
 .13،ص 2015بكقرة بكمرداس،الجزائر، الماجستير في الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة امحمد

حساـ احمد محمد ىنداكم، التدخؿ الدكلي اإلنساني دراسة فقيية كتطبيقية في ضكء قكاعد القانكف الدكلي، مرجع    2
 .38سابؽ، ص

 في ساف فرانسيسكك في ختاـ مؤتمر األمـ المتحدة 1945حزيراف/يكنيو  26تـ التكقيع عميو في ميثاؽ االمـ المتحدة 3 
 .1945تشريف األكؿ/اكتكبر  24الخاص بنظاـ الييئة الدكلية كأصبح نافذان في 
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نيا قامت عقب أ عمى اعتبارعبلقات الدكلية مـ المتحدة نقطة تحكؿ ىامة في تاريخ الكؿ قياـ األشٌ 
صداؤىا أىكاؿ التي ال تزاؿ ية الكثير مف الفظائع كاألالحرب العالمية الثانية التي كابدت البشر  نتياءا

 تتردد حتى كقتنا الحاضر. 

ـ تركة المرحمة الثانية مف خطة تقسييعد  حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية حاالت التدخؿ في فإ
طار سعييا لبناء إفي  ،اد التنافس بيف الدكؿ الكبرلكصاليا بعد اشتدأكتقطيع  ،الدكلة العثمانية
مرحمة الضعؼ  في دخمتسمفنا أمبراطكرية العثمانية التي كما قاض اإلأنعمى  استعماريةامبراطكريات 

 .نيياركاال

لما سبؽ مف حاالت في ظؿ استمرار  نساني في ىذه المرحمة كاف امتدادان التدخؿ اإل ف  إ :كيمكف القكؿ
ف م سكاؽ كفرص استثمار جديدة تحقؽ ليا مزيدان أالدكؿ العظمى عمى البحث ليا عف  التنافس بيف

كعدـ ساس احتراـ سيادة الدكؿ ألقائمة عمى ضع الجماعة الدكلية ايك  المكاسب االقتصادية كالسياسية
 االختبارات.قسى أماـ أاستخداـ القكة  حظرك التدخؿ في شؤكنيا الداخمية 

بادة الجماعية اإلك  ـ التعذيبنساف التي تحرٌ التزمت بثقافة حقكؽ اإلف الجماعة الدكلية كعميو فإ
ف تصطدـ أنساني مف شأنيا بع اإلف ىذه المبادئ ذات الطاأال إ ،نسافالصارخ لحقكؽ اإل كاالنتياؾ

  1بمبادئ السيادة كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ.

 نساني في مرحمة ما بعد الحرب الباردة. الفرع الثاني: التدخل اإل 
خركج الكاليات المتحدة يا: ىمأمف  مة عمى الساحة الدكلية،اىتغيرات أحدثت الحرب العالمية الثانية 

تي كأكبر قكتيف في العالـ تتنافساف لمسيطرة عميو، في حيف تراجعت قكة بريطانيا السكفيي تحادكاال
 . كفرنسا كدكؿ عظمى

لى إدل أمريكية يتي، كالكاليات المتحدة األفيما بيف االتحاد السكفيالحاصؿ الخبلؼ األيديكلكجي ف
ركبا الغربية، ك أتحدة، كضمت تزعمتيا الكاليات المظيكر نظاـ الكتمتيف: الكتمة الغربية الرأسمالية التي 

                                                             
 .33معمر فيصؿ خكلي، مرجع سابؽ، ص   1
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، االشتراكيةحاد السكفييتي الكتمة الشرقية ، في حيف تزعـ االت1949طمسي عاـ كشكمت حمؼ شماؿ األ
 . 19551كركبا، كشكمت حمؼ كارسك عاـ أكدكؿ شرؽ 

 كالتي بدأت منذطمؽ عمييا اسـ الحرب الباردة، أرحمة جديدة مف العبلقات الدكلية مدخؿ العالـ كمف ثـ 
كتعيدت فيو بتقديـ  مريكية عف مبدأ تركماف،عمنت الكاليات المتحدة األأ، عندما 1947عاـ 

بدعـ مف االتحاد  ك خارجيةأيديد مف قكل داخمية مريكية لمدكؿ التي تتعرض لمتالمساعدات األ
عمى تقديـ عبلف ىك تصريح بريطانيا بعدـ قدرتيا ذم دفع الكاليات المتحدة ليذا اإلال كاألمرالسكفييتي، 

مريكية كعميو استغمت الكاليات المتحدة األ المساعدات االقتصادية كالعسكرية لكؿ مف تركيا كاليكناف،
كركبا لصالحيا؛ لكقؼ تقدـ النفكذ السكفييتي، ثـ دعمت الكاليات المتحدة أني في البريطا تراجع الدكر

نعاش كركبية؛ إلأللى الدكؿ اإـ المالي ذم تعيدت بو تقديـ الدعالالتكجو بإعبلنيا مشركع مارشاؿ،  ىذا
مريكية بسبب المساعدات األ لـ تتمقى كركبا الشرقيةأدكؿ ال أف إثناء الحرب، أاقتصادىا الذم دمر 

كما كتعرضت بعض ، ا زاد مف حدة الصراع فيما بينيمارفض االتحاد السكفييتي ليذه المساعدات مم
لى انتياكات لحقكؽ إدل بدكره أالعرقية كالدينية، ىذا ات الدكؿ لبلنييار كالتفكؾ تحت كطأة الصراع

لى عصر إقمؽ ىذه الدكؿ؛ ألنيا اعتبرتو اعادة جديدة أثار ما مكمجاعات في دكؿ الجنكب  نسافاإل
مـ المتحدة؛ لحماية مصالحيا المريكية مف خبلؿ سيطرتيا عمى األالكاليات المتحدة ا ةدياقبستعمار اال
كقد ارتبط ىذا التدخؿ بشكؿ كبير بما  نساف كالديمقراطيةات حقكؽ اإلصالح حمفائيا تحت مسكغكم

 . 2 اردة مف تغيرات في بيئتو كطبيعتوشيده النظاـ الدكلي في مرحمة ما بعد الحرب الب

نياء ا  ك  شتراكياالاد السكفييتي كانييار المعسكر تحنتائج عدة منيا تفكؾ االعف الباردة  سفرت الحربأ
 نتياءاخكؿ مفاىيـ جديدة لكصؼ التحكالت كالتغيرات التي شيدىا العالـ بعد منظكمة الشيكعية كد

، كزيادة االىتماـ بالمسائؿ الحرب منيا النظاـ العالمي الجديد، عالـ متغير، بيئة متغيرة، عصر العكلمة
 المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كتطكر مفيكـ التدخؿ اإلنساني.

                                                             
، دار 1جماؿ عبد الناصر مانع، التنظيـ الدكلي" النظرية العامة كالمنظمات العالمية كاالقميمية كالمتخصصة"، ط 1

 .57، ص 2007الفكر الجامعي، القاىرة، 
 . 65عبد الناصر مانع، مرجع سابؽ، ص جماؿ  2
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صبحت محكر اىتماـ النظاـ الدكلي أفي دكؿ العالـ الثالث  معظمياالتي حصمت داخمية النزاعات ال إف
نساني كىك ما بحؽ التدخؿ العسكرم اإل لبلعتراؼمـ المتحدة لى زيادة الضغكط عمى األإدل أما م
 .1االستعمارلى عصر إيدة عادة جدإألنيا اعتبرتو ؛ كؿ العالـ الثالثقمؽ دأ

 ،السيما في االتحاد السكفييتي كيكغكسبلفيار مبدأ تقرير المصيل ان حدث نكع مف الصحكة كفقكما 
شكاؿ المعاناة بالنسبة ألى الحركب ك إك حينما تفضي أ االضطيادعمى  كحينما تككف ىذه الصحكة ردان 

عبلـ كالرأم العاـ الغربي ساىـ اإلكما ك ه، نساني كيبرر ؿ اإللى التدخإ سيدعك ركثيالف إف ،لى المدنييفإ
نكار حاالت التدخؿ في إكال يمكف  نسانيياسي لمقياـ بالتدخؿ الدكلي اإللسبالضغط عمى صناع القرار ا

مـ المتحدة بعد انتياء الحرب الباردة كالتدخؿ في البكسنة نسانية التي تدخمت بيا األزمات اإلبعض األ
المسمميف مف قتؿ كاستخداـ  تجاهانسانية مف قبؿ القكات الصربية إذ حدثت انتياكات إؾ كاليرس

ماـ ىذه أسبلمية، ك سبلمية كطمس اليكية اإلثار اإلاكية كالتخريب الثقافي كتدمير اآلالكيملؤلسمحة 
نسانية محاكلة كضع حد ليذه المأساة اإلنسانية في مختمؼ العالـ لتحكلت المشاعر اإل نتياكاتاال

ر كثألى إرارات لمكاجية الصراع التي كصمت مف لمساعدة الضحايا فأصدر قكعميو تحرؾ مجمس األ
 .2مف خمسيف قراران 

نساف، حيث إلالذم يتـ لحماية حقكؽ ا نتياء الحرب الباردةامع  برز شكؿ جديد مف التدخؿ العسكرم
يديكلكجيتو، كمع تطكر العبلقات الدكلية بشكؿ أيرات في بنيتو ك ييده العالـ مف تغكاف مرتبط بما ش

كالترابط  االتصاؿى زيادة إلدل أالذم تطكر العممي كالتكنكلكجي لمسريع خبلؿ القرف العشريف نتيجة 
نسانية، كدخمت الكحدة اإللى تبمكر فكرة إمر الذم دفع رض في كافة المجاالت األبيف شعكب األ

رىاب عمى نساف كاإلالعبلقات الدكلية كقضايا حقكؽ اإلصبحت محكر اىتماـ أمكضكعات جديدة 
كف حؿ المشكبلت الدكلية المعاصرة ف يكأالعيش المشترؾ بيف الدكؿ تتطمب  ف ضركراتأاعتبار 

 .3دكليان 

كظفت الكاليات المتحدة تفكقيا العسكرم في ظؿ المتغيرات الدكلية الجديدة بما يحقؽ مصالحيا 
ر ىيمنتيا عمى النظاـ الدكلي، كاستخدمت الكاليات المتحدة السياسية كاالقتصادية كيضمف استمرا

                                                             

 . 125محمد يعقكب عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص  1 
 .98معمر فيصؿ خكلي، مرجع سابؽ، ص  2 
 .126محمد يعقكب عبد الرحمف، التدخؿ اإلنساني في العبلقات الدكلية ، مرجع سابؽ، ص 3 
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المتحدة كأداة سياسية كعسكرية كصندكؽ النقد كالبنؾ مـ مف األ جؿ تحقيؽ ذلؾ كبلن أمريكية مف األ
نساف بأف تعميـ الديمقراطية كحقكؽ اإلالكاليات المتحدة األمريكية  . كتفترض1الدكلييف كأداة اقتصادية

ما دامت التعددية  لى حفظ السبلـ كاألمف الدكلييفبدكره إلمنمكذج الغربي سيؤدم  كقيـ عالمية كفقان 
عمى  نتخاباتاال، فعدة لتسكية النزاعات الدكلية سمميان  االقتصادم يكفراف طرقان  نفتاحكاالالسياسية 

، بالتالي تحسيف الكضع قمياتفضؿ لحماية األأ ىمية كفرصةلى حسـ الحركب األإتؤدم سبيؿ المثاؿ 
ف احتراـ القكاني كبالتاليرىاب، القضاء عمى التطرؼ كاإلكنشر الحرية السياسية الكفيمة ب، االقتصادم
ديمقراطية كاقتصاد السكؽ لى القيـ الإمنتصر في الحرب الباردة التركيج يحاكؿ النمكذج ال كالدكلية، 
نساف كلية عكلمة الديمقراطية كحقكؽ اإلكؿ مرة في تاريخ العبلقات الدألتمت قد ك ، لـمثؿ لمعاأكنمكذج 

كقد  ـ،1993د في فيينا عاـ نساف المنعقخبلؿ المؤتمر العالمي لحقكؽ اإلككاف ذلؾ  ى الغربيبالمعن
 . 2ساس شرعية نظاـ الحكـأف تعد الديمقراطية أكافؽ عمى 

اؽ القكانيف كالنظـ نساف كما كانت في الماضي مسألة فردية تعالج في نطلة حقكؽ اإلألـ تعد مس
فاإلنساف في النظـ  ،نسافإنسانية تيـ كؿ ا  ت في الكقت الحاضر قضية عالمية ك صبحأالداخمية بؿ 

نساف في الدساتير لـ لـ يكتؼ بتكريس مبادئ حقكؽ اإلف العاأكما ، الحقكؽ يمقراطية محكر كؿٌ الد
نكف الدكلي مف خبلؿ الكثير مف لكضعيا في حماية القا بؿ سعى جاىدان ، عبلنات الدكليةالكطنية كاإل

أثبتت ذ إكما أف مبدأ عالمية حقكؽ اإلنساف يعد مف خصائص حقكؽ اإلنساف الدكلية،  تفاقياتاال
، كقد 3ما جعؿ لو طابع العالمية أم تخطى الحدكد اإلقميمية كالمحميةحقكؽ اإلنساف لمناس كافة، 

صدرتو معظـ المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف تحت شعار المساكاة بدكف تمييز مف أم نكع سكاء أكاف 
ألصؿ االجتماعي أك الثركة تمييز بسبب العنصر أك المكف أك العقيدة أك المغة أك الرأم السياسي أك ا

 4كال جدؿ في أف كثير مف البشر عانكا مف اإلخبلؿ بيذا المبدأ كالرقيؽ كالنساء.

                                                             
رار في النظاـ الدكلي، مركز الدراسات السياسية انظر: محمد السيد سعيد، أحمد ابراىيـ محمكد، الفكضى كاالستق 1

 .37ص 1996كاالستراتيجية باألىراـ، القاىرة، 
-2-9، تاريخ الزيارة 1319العدد ،غساف عبد اليادم ابراىيـ، التدخؿ اإلنساني ظاىرة غير إنسانية، الحكار المتمدف  2

2018 .www.m.ahewar.org  . 
مركز دراسات الكحدة العربية، سممى الخضراء الجيكسي، حقكؽ اإلنساف في الفكر العربي" دراسات في النصكص"،   3
 .  490، ص 2002بيركت،  ،1ط
 .52، 2008، 1ابراىيـ محمد محمكد شعباف، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، ط  4

http://www.m.ahewar.org/
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نساف في حتراـ حقكؽ اإلالكجيتو دعـ انتشار الديمقراطية ك يديك أخفاؽ ا  ك  شتراكياالف انييار المعسكر إ
غير منظمات الدكلية الحككمية ك كر الدأيضان نساف ىتماـ الدكلي بحقكؽ اإلالعالـ، كمما زاد مف اال

ف فقد ىذه أطباء ببل حدكد كغيرىما كما أنساف كمنظمة العفك الدكلية ك اإل حككمية في مراقبة حقكؽال
 .1في انييار المجتمعات كاشتعاؿ الحركب كاف سببان  راـتحلبلنسانية الحقكؽ اإل

نساف في حيف كانت الدكؿ النامية تدافع ألجؿ تطبيؽ مفاىيـ حقكؽ اإلالدكؿ الغربية كانت  ف  إ كعميو
ظـ جؿ التخفي كراء ىذه الشعارات باإلبقاء عمى النكاف ىذا ألعف منطؽ النسبية في التطبيؽ  تدافع

لى الظاىرة الجديدة إ لبلستجابةنساف دفع دكؿ العالـ ف االىتماـ بحقكؽ اإلأغير الديمقراطية فييا، كما 
ال أنو يمكف اإلقرار بأف إ 2في العبلقات فيما بيف الدكؿ ساسيةأنساف مسألة متمثمة بأف حقكؽ اإلال
كما رافقو مف تغيرات عمى األنظمة الشيكعية كاستبداليا بنظـ  ،نييار العديد مف األنظمة الدكتاتكريةا

كانتصاران لقيـ ذاتو نجاحان لدعكات حقكؽ اإلنساف، أخرل في العديد مف بمداف العالـ الثالث يعد بحد 
 .3كىك ما يمكف دعكتو تجاكبان مع الدعكة العالمية كليس األمريكية أك الغربية ،الديمقراطية

 نسانية.جل اإل أالثاني: مفيوم التدخل من  طمبالم
في  ؼختبلااللمجدؿ في الساحة الدكلية بسبب نساني مف المكضكعات المثيرة تعد فكرة التدخؿ اإل

 ؿكما زاف محكرىا كاف ألدكلية عمى الرغـ كالمنظمات اشخاص كالدكؿ الرؤل كالمصالح في منظكر األ
لى إأ عدـ التدخؿ كالسيادة باإلضافة في القانكف الدكلي كمبد ىامةكاضيع نسانية كالسيما ارتباطيا بماإل
  . ختبلؼ فيما بيف فقياء القانكف الدكلي حكؿ مشركعيتيااال

مفيكمو مع مفاىيـ  لتقاءالنساني كذلؾ جامع مانع متفؽ عميو لمتدخؿ اإل تعريؼمف الصعب تحديد 
نسانية ك ما يسمى بالتدخؿ لصالح اإلأ ،لتدخؿ لحماية الرعايا في الخارجنسانية كاخرل كالمساعدة اإلأ

ككذلؾ فيما بيف التدخؿ لتسييؿ ممارسة حؽ تقرير المصير كعميو كقبؿ الخكض في التعريؼ البد مف 
 التمييز فيما بيف ىذه المصطمحات.

                                                             
غزة،  ،،  رسالة ماجستير، جامعة األزىر2011اسة حالة ليبيا" تيسير ابراىيـ قديح، التدخؿ الدكلي االنساني "در   1

 . 40، ص 2013
 . 142محمد يعقكب عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص 2
مصطفى عبد الكريـ العدكاف، حقكؽ االنساف دراسة في النظاـ السياسي األردني في ضكء األنظمة السياسية   3

 . 204، ص2001عماف، ،1طالمختمفة، دار كائؿ لمطباعة كالنشر، 
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لى إغذائية مف قبؿ جيات دكلية مكاد ك أانية، تدؿ عمى تقديـ خدمات صحية نسالمساعدة اإل : كالن أ
كىي ليست بالفكرة الحديثة بؿ ىي 1ك الداخمية أك النزاعات المسمحة الدكلية أضحايا الككارث الطبيعية 

دكلية نسانية المجنة الالجيات التي تقدـ المساعدات اإلنساني، كمف كرة قديمة قدـ القانكف الدكلي اإلف
تتشابو ك غاثية إنساني ال يقدـ خدمات بل حدكد كغيرىـ في حيف التدخؿ اإلطباء بأك أحمر لمصميب األ

ساس قكاعد أصؿ تقكـ عمى ف كبل الفكرتيف في األأنساني في ع التدخؿ اإلنسانية مفكرة المساعدة اإل
ككقؼ ، نسافة حقكؽ اإلتتمثؿ في حماي ،نية عميانساإدبية كليما غاية كاحدة كىي غاية أخبلقية ك أ

ف يسمك عمى أم اعتبار عمى أنساني يجب ف االعتبار اإلأكخاصة عمى الحياة ك  ،الخطيرة نتياكاتاال
ال كىك قياـ أىناؾ اختبلؼ فيما بينيما  فى أال إشابو الكبير فيما بيف المصطمحيف الرغـ مف ىذا الت

ال إذ ال يتـ تقديـ المساعدة إـ المساس بو السيادة الكطنية كعدنسانية عمى احتراـ مبدأ المساعدة اإل
  2ال عدت غير مشركعة.ا  لييا ك إالدكلة المعنية بتقديـ المساعدة بمكافقة 

ظيرت حاالت تدخؿ عسكرية لغايات  لقصكر كعدـ فاعمية التدخؿ السممي فقد، كعمى الرغـ مف ذلؾ
سانية كالفصؿ السابع نساعدة اإليجاد عبلقة فيما بيف المفي محاكلة إل منمجمس النسانية كبرعاية إ

ذ بعد اإلطاحة بنظاـ الحكـ في إ 3،مـ المتحدة كمف ىذه التدخبلت كالتدخؿ في الصكماؿمف ميثاؽ األ
حركة فيما بينيا ألجؿ الكصكؿ إلى السمطة مما أدل  14، تنازعت 1992الصكماؿ كذلؾ في عاـ 

، كعميو اتخذ 4ألؼى قتيؿ 75حرب أكثر مف بدكره إلى انتشار الفكضى في الببلد كما كسقط في ىذه ال
 فييا أجازكالذم  1992 كانكف األكؿ/ ديسمبر 3المعقكدة في  3145مجمس األمف في جمستو 

جـ المأساة التي يعيشيا حعٌبر عف قمقو مف ك  794الصكماؿ بمكجب القرار رقـ  التدخؿ الدكلي في
إذ يؤكد عمى ضركرة تقديـ  مـ كاألمف الدكلييف،تشكؿ تيديدان لمسك  لتي كصفيا بأنيا ال تحتمؿاالصكماؿ 

المساعدة اإلنسانية إلى كافة أنحاء الببلد كيعرب عف الفزع الشديد الستمرار كصكؿ تقارير عف حدكث 
اإلنساني، مف بينيا تقارير عف ارتكاب أعماؿ عنؼ، أك التيديد بيا ضد  انتياكات لمقانكف الدكلي

                                                             
حيدر كاظـ عبد عمي، قاسـ ماضي حمزة، المساعدات اإلنسانية  دراسة  في ضكء القانكف الدكلي اإلنساني، مجمة    1

 . 361، ص 2016السنة الثامنة، جامعة بابؿ، العراؽ،  /المحقؽ الحمي لمعمـك القانكنية كالسياسية، العدد الثالث
 ، دار الجناف،  ؿ الدكلي االنساني بيف ميثاؽ االمـ المتحدة كالتطبيؽ العمميأنس اكـر محمد صبحي العزاكم، التدخ  2
 .145، ص2008 عماف،، 1ط
 . 291،ص 2008االسكندرية، ،1طدار الفكر الجامعي، بك جبلؿ صبلح الديف، الحؽ في المساعدة اإلنسانية،   3
، تاريخ الزيارة 2015، 1886العدد ، لبناءاعصاـ الحسيني، التدخؿ الدكلي اإلنساني بيف الشرعية كالمشركعية،   4
5/6/2018 ،  www.al-binaa.com . 
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ي أنشطة اإلغاثة اإلنسانية غير المتحيزة، كعف القياـ بيجمات األفراد المشتركيف بشكؿ قانكني ف
متعمدة ضد األفراد غير المقاتميف كشحنات كمركبات اإلغاثة كالمرافؽ الطبية كالغكثية، كعف اعاقة 

ك تقارير أخرل حكؿ  تسميـ اإلمدادات الغذائية كالطبية الضركرية لممحافظة عمى حياة السكاف المدنييف
ذ يتص رؼ بمكجب الفصؿ السابع مف الميثاؽ كيأذف لؤلميف العاـ كلمدكؿ األعضاء باستخداـ نيبيا كا 

بإرساؿ قكات عسكرية لضماف القياـ ك كؿ الكسائؿ البلزمة لتييئة بيئة آمنة لعمميات اإلغاثة اإلنسانية 
 .1كصكؿ المساعدات اإلنسانية في إطار عممية إعادة األمؿ

 -تي:ا باآليرىنسانية عف غز المساعدة اإلتاتم

يدفة قبؿ البدء ذ يشترط مكافقة حككمة الدكلة المستإنسانية عمؿ ذك طابع رضائي المساعدة اإل .1
 لييا.إبتقديـ المساعدة 

بة في حالة الككارث صؿ الحككمة المنكك ف األأل، حتياطيانسانية ذات طابع المساعدات اإل .2
 كلى.مسؤكلة بالدرجة األالطراؼ النزاع في حالة النزاعات المسمحة ىي أك أالطبيعية 

نيا ال تقكـ أالداخمية لمدكلة المستيدفة كما  لى التدخؿ في الشؤكفإنسانية ال تيدؼ المساعدة اإل .3
 .2تقكـ عمى مبدأ الحيدة كالشفافية كالنزاىة بؿساس التمييز بيف الضحايا أعمى 

ف إيجابيات إف سارت ال تخمك ميـ المساعدة كحماية حقكؽ اإلنساف كنرل بأف عمميات التدخؿ لتقد
 ضمف قكاعد كضكابط متفؽ عمييا. 

إف ما جاء في ميثاؽ األمـ مف تحريـ التدخؿ كأيضان ما تـ النص عميو في قرارات الجمعية العامة 
كجامعة الدكؿ العربية برفضيا لمتدخؿ كذلؾ باالستناد إلى مبدأ السيادة كعدـ التدخؿ يجعؿ مف التدخؿ 

 ناؾ استثناء يجب مراعاتو أال كىك حالة االنتياؾ السافر لحقكؽ اإلنساف. أمران غير مشركع إال أف ى

كما أف ىناؾ خبلؼ فقيي فيما يتعمؽ بتكييؼ مكقؼ القانكف الدكلي تجاه مسألة مشركعية التدخؿ 
الدكلي اإلنساني، خصكصان مف خبلؿ استخداـ القكه المسمحة، رغـ ذلؾ تنطمؽ كؿ كجيات النظر مف 

مف ميثاؽ األمـ المتحدة كالتي نصت عمى "  2/4ي كاحد، كىك مضمكف المادة خبلؿ إطار مرجع

                                                             
 ، مكقع األمـ المتحدة. 1992كانكف األكؿ/ ديسمبر  3( الذم اتخذ في 794قرار مجمس األمف الدكلي رقـ )  1
،ص 2011األكاديمية، الجزائر،  أحمد سي عمي، التدخؿ االنساني بيف القانكف الدكلي اإلنساني كالممارسة، دار  2
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يمتنع أعضاء الييئة جميعان في عبلقاتيـ الدكلية عف التيديد باستعماؿ القكة أك استخداميا ضد سبلمة 
، 1األراضي أك االستقبلؿ السياسي ألية دكلة أك عمى أم كجو آخر ال يتفؽ كمقاصد" األمـ المتحدة"

تفسير مشركعية التدخؿ مف عدمو كعميو البد مف التطرؽ ليما عمى النحك  اتجاىاف حاكال ىناؾ
 -اآلتي:

كالذم يرل بأف التدخؿ كخاصة التدخؿ العسكرم يخالؼ القكانيف كاألنظمة الدكلية  -االتجاه األكؿ:
مخالفو  يوالقكؿ بمشركعيتو أمر خطير كف كيجب الحكـ عميو بعدـ المشركعية بؿ عمى العكس إف  

كقد مثؿ ىذا  ، حيث األصؿ في العبلقات الدكلية ىك " عدـ التدخؿ"ياحتراملمنصكص الدكلية الكاجب ا
 .االتجاه دكؿ الجنكب

التي المادة الثانية الفقرة السابعة  كذلؾ فيالتدخؿ في ميثاؽ األمـ المتحدة  تـ النص عمى مبدأ عدـ
أف تتدخؿ في الشؤكف التي تككف مف “ ـ المتحدةلؤلم”ليس في ىذا الميثاؽ ما يسكغ "  :نصت عمى

ألف  ؛لدكلة ما، كليس فيو ما يقتضي األعضاء أف يعرضكا مثؿ ىذه المسائؿ صميـ السمطاف الداخمي 
 .2"ىذا المبدأ ال يخٌؿ بتطبيؽ تدابير القمع الكاردة في الفصؿ السابع تحؿ بحكـ ىذا الميثاؽ، عمى أف 

تحتـر كؿ دكلة مف الدكؿ في المادة الثامنة عمى ىذا المبدأ بالقكؿ " نصت جامعة الدكؿ العربية كما 
مف حقكؽ تمؾ الدكؿ  المشتركة في الجامعة نظاـ الحكـ القائـ في دكؿ الجامعة االخرل كتعتبره حقان 

 .3"لى تغيير ذلؾ النظاـ فيياإكتتعيد بأف ال تقكـ بعمؿ يؤدم 

ه ىك تدخؿ دكلة في شؤكف دكلة أخرل كيسكم أف فالتدخؿ المقصكد في ضكء أحكاـ المادتيف أعبل 
يككف التدخؿ مباشر أك غير مباشر بتمكيؿ كدعـ النشاطات المسمحة كىك أمر يتنافى بالمطمؽ مع 

 . 4قكاعد كأحكاـ القانكف الدكلي

أكضحت ىذه المكاد كبشكؿ قاطع عدـ جكاز التدخؿ حيث أنيا جعمتو يرتقي إلى مستكل المبادئ كما 
التي يجب أف تقرىا كترتكز عمييا كؿ اتفاقية، السيما تناقضو مع فكرة السيادة التي كبحسب األساسية 

                                                             
 ، مرجع سابؽ. 1945المادة الثانية الفقرة الرابعة مف ميثاؽ األمـ المتحدة لسنة   1
 .1945المادة الثانية الفقرة السابعة مف ميثاؽ األمـ المتحدة لسنة    2
 .1945المادة الثامنة مف ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية لسنة   3
 . 52ي حشاش، مرجع سابؽ، ص رامي نمر راض   4



  

22 
 

( مف ميثاؽ األمـ المتحدة، 78، 21/1)كاد المىذا االتجاه يجب أال يتـ المساس بيا كىذا ما أقرتو 
 ككذا حؽ تقرير المصير.

التدخؿ كالسيما التدخؿ العسكرم أم فالقكؿ بجكاز إلى مبدأ عدـ جكاز استخداـ القكة، ىذا باإلضافة 
السماح لمدكؿ باستخداـ القكة عمى الدكؿ األخرل  فربما ندخؿ في متاىة التذرع بكجكد انتياكات لحقكؽ 

 اإلنساف تحت مظمة أطماع كأىداؼ خاصة لمدكؿ المتدخمة. 

ترل فيو تدخبلن كالذم يرل بأف ىناؾ مبررات لمتدخؿ مما يجعمو مشركعان، كال  -أما االتجاه الثاني:
محظكران في الشؤكف الداخمية لمدكؿ المعنية، أىميا أف التدخؿ ألغراض إنسانية يندرج ضمف صكر 
 التدخؿ التي يشمميا أحد االستثناءات التي ترد عمى مبدأ عدـ جكاز استخداـ القكة أك التيديد بيا، كىذا 

ليس في ىذا  "دة كالتي نصت عمى ما كرد في نص المادة الكاحد كالخمسكف مف ميثاؽ األمـ المتح
الميثاؽ ما يضعؼ أك ينتقص الحؽ الطبيعي لمدكؿ، فرادل أك جماعات، في الدفاع عف أنفسيـ إذا 
اعتدت قكة مسمحة عمى أحد أعضاء "األمـ المتحدة" كذلؾ إلى أف يتخذ مجمس األمف التدابير البلزمة 

ألعضاء استعماالن لحؽ الدفاع عف النفس تبمغ إلى لحفظ السمـ كاألمف الدكلي، كالتدابير التي اتخذىا ا
بمقتضى سمطتو كمسؤكلياتو المستمرة  -، كال تؤثر تمؾ التدابير بأم حاؿ فيما لممجمس المجمس فكران 

مف الحؽ في أف يتخذ في أم كقت ما يرل ضركرة التخاذه مف األعماؿ  -مف أحكاـ ىذا الميثاؽ 
فنص ىذه المادة يكسع مف مفيكـ الدفاع الشرعي  1" .إلى نصابولحفظ السمـ كاألمف الدكلي أك إعادتو 

ليجعمو يشمؿ التدخؿ لمدفاع عف حقكؽ مكاطني الدكلة في الخارج، كالتي قد تككف محبلن لبلنتياؾ، 
فالقكؿ بمبدأ السيادة كعدـ التدخؿ فيي ترل جكاز استخداـ القكة  المسمحة لمتصدم ليذه االنتياكات. 

كقد مثؿ ىذا  اإلنساف غير مجدو إذ تسمك االعتبارات اإلنسانية عمى أم اعتبار في ظؿ عالمية حقكؽ
( ككذلؾ الفرنسي Batturتجاه الباحث األلماني )أنصار ىذا االكمف  2.االتجاه الصيف كركسيا

(Kamptz) .3المذاف يرياف في التدخؿ أمران جائزان قانكنان 

اؾ حقكؽ اإلنساف السيما الحؽ في الحياة كالحؽ في فمتى تـ انتي ان خاص ان حقكؽ اإلنساف لـ تعد شأن
الحرية كاألمف _اذ تـ النص عميو في المادة الثالثة مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف بقكليا " لكؿ 

                                                             
 .1945المادة الكاحد كالخمسكف مف ميثاؽ األمـ المتحدة لسنة   1
 . 184أحمد سي عمي، دراسات في التدخؿ اإلنساني، ص  2
 .  126عثماف عمي الركاندكزم، مرجع سابؽ، ص    3
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_ ، كالحؽ في عدـ الخضكع لمتعذيب كمتى كانت 1فرد الحؽ في الحياة كالحرية كاألماف عمى شخصو"
مطات الحاكمة عمى مكاطنييا كجريمة اإلبادة الجماعية ك جرائـ ضد ىناؾ جرائـ ترتكب مف قبؿ الس

اإلنسانية كجرائـ الحرب كالعدكاف فينا كجب السماح لمدكؿ بمكجب قرار دكلي بالتدخؿ لكقؼ ىذه 
 االنتياكات الخطيرة عمى البشرية عمى حد سكاء. 

تحدة كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ كعمى ذلؾ لـ تعد مسائؿ حقكؽ اإلنساف مف بدء سرياف ميثاؽ األمـ الم
اإلنساف الثابتة مف المسائؿ التي تدخؿ في االختصاص الداخمي لمدكؿ التي ال يجكز لمنظمة األمـ 

 مى الدساتير كالقكانيف الكطنية،المتحدة أك غيرىا مف الدكؿ التدخؿ فييا، كالتي يقتصر تنظيميا ع
ظـ بمكجب القكانيف الدكلية كتتناكليا االتفاقيات فتنظميا تشريعيان كتحمييا قضائيان، إنما أصبحت تن

الدكلية الممزمة كتشرؼ المنظمات كالمحاكـ الدكلية عمى تطبيقيا كاحتراميا كعدـ انتياكيا، كعميو اذا 
انتيكت دكلة قكاعد كحقكؽ اإلنساف الكاردة في االتفاقيات الدكلية كذلؾ بأف قننت في دساتيرىا 

تضمف التفرقة العنصرية أك تقنيف التعذيب أك تيدر الحقكؽ كالحريات كتشريعاتيا الكطنية قكاعد ت
األساسية أك أم فعؿ ينطكم عمى انتياؾ لحقكؽ اإلنساف فيي تككف معرضة لتكقيع عقكبات دكلية 
عمييا كالعزلة كالمقاطعة االقتصادية كالعقكبات التجارية كقد تصؿ الى حد التدخؿ العسكرم، كال يمكف 

االدعاء بأف المسائؿ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف تدخؿ في اختصاصيا الداخمي الذم ال لمدكؿ بعد ىذا 
نما أصبح مف حؽ المنظمات كالييئات  يجكز التدخؿ فيو أك مناقشتو احتماءن خمؼ مبدأ السيادة كا 

لى أبعد مف ىذا مف خبلؿ تحرم أكضاع الدكؿ بشأنيا كمراقبة إالدكلية مناقشة تمؾ المسائؿ بؿ ذىبت 
 .2ككيا كمعاقبة مف ينتيؾ تمؾ القكاعدسم

ساف المتعمؽ بانتياكات حقكؽ اإلن 1949أكتكبر  22قرارىا الصادر بتاريخ في أكدت الجمعية العامة 
ضماف االحتراـ العالمي كالفعاؿ في المجر كبمغاريا كركمانيا عمى تنفيذ المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية ك 

  3صؿ أك الجنس أك المغة أك الديف.األ عمى أساسكف تمييز لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية د

                                                             
كانكف  10مـ المتحدة، المؤرخ في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، اعتمد كنشر بمكجب قرار الجمعية العامة لؤل  1

 .1948األكؿ 
 .317حسيف حنفي عمر، التدخؿ في شئكف الدكؿ بذريعة حماية حقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص  2
 . 318المرجع سابؽ، ص  3
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بشأف استمرار حككمة جنكب افريقيا  1971كما أصدرت محكمة العدؿ الدكلية قرارىا االستشارم في 
في ناميبيا، كبمناسبة مناقشتيا في ىذه القضية خمصت إلى ما يمي" أف ميثاؽ األمـ المتحدة يفرض 

قانكنية فيما يتعمؽ باألمكر ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف كتأسيسان عمى  عمى الدكؿ األعضاء التزامات
خبلؿ العضك الممثؿ في عدـ الكفاء بيذه االلتزامات سندان يسكغ لؤلمـ المتحدة مف خبلؿ إذلؾ يككف 

أجيزتيا المختصة سمطة التدخؿ بشكؿ مناسب" كىذا ما أتاح الفرصة لمؤيدم حؽ التدخؿ اإلنساني أف 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة انطبلقان مما تكصمت إليو المحكمة، كىك  56ك 55فيكـ المادتيف يكسعكا مف م

 1أف حماية حقكؽ اإلنساف أصبحت مف صميـ المجتمع الدكلي.

نظرية مؤداىا أنو يجكز لدكلة ما أف تتدخؿ   ركجيو"" تبنى الفقيو الفرنسي كفي مطمع القرف العشريف
نسانية كرأل أنو حتى مع عدـ كجكد قاعدة قانكنية تبرر التدخؿ، في شؤكف دكلة أخرل دفاعان عف اإل

فإف معاممة إحدل الدكؿ لفئات مف رعاياىا معاممة غير إنسانية تجيز لممجتمع الدكلي أف يتدخؿ 
إال أف حقبة التسعينات  أكؿ مف نادل بالتدخؿكعمى ىذا األساس تعد فرنسا  لحماية المضطيديف

بزكاؿ  الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف فقد انحسرت الثنائية القطبية شيدت تطكرات ميمة في مجاؿ
ما أفسح المجاؿ أماـ الدكؿ لمتدخؿ الكاحد عمى أعماؿ األمـ المتحدة،  القطباالتحاد السكفيتي كىيمف 

 / 688في شؤكف الدكؿ األخرل بدكاعي مجابية حقكؽ اإلنساف كخير دليؿ عمى ذلؾ صدكر القرار 
األمف الدكلي بصدد الحالة العراقية فيذا القرار يعد سابقة قانكنية في تاريخ األمـ عف مجمس  1991

لى استخداـ القكة مف قبؿ الكاليات إلى الحؽ في التدخؿ كليس ىذا كحسب بؿ دعا إالمتحدة الذم دعا 
ى أف لإالمتحدة كحمفائيا لمتدخؿ العسكرم في شماؿ العراؽ كدكف تفكيض مف األمـ المتحدة باإلضافة 

القرار لـ يصدر في إطار الفصؿ السابع مف الميثاؽ مما يجرده مف صيغة التنفيذ الجبرم، بالتالي 
 .  2نسافتسييس الحماية الدكلية لحقكؽ اإل عكست ىذه الصكرة

صحيح أف التدخؿ اإلنساني يسيـ في منع نشكب الحركب كالمنازعات بيف الدكؿ، كمف الممكف أف 
حسف استخدامو مف جية شرعية ككفقان لمعايير كضكابط  اإذحقكؽ اإلنساف، تعزيز كاحتراـ يسيـ في 

                                                             
 . 228، مجمة الفقو كالقانكف، المغرب، ص 2013، 12حناف حاجي، التدخؿ الدكلي في ليبيا، العدد   1
 . 45، ص2016، 1ط ،المؤسسة الحديثة لمكتاب ، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف،كبمحمد سعيد مجذ  2
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قد يككف كسيمة تتستر كرائيا الدكؿ مف أجؿ التدخؿ في ة تمتاز بالشفافية كالحياد، كبالمقابؿ مكضكعي
 1شؤكف الدكؿ األخرل أك زعزعة االستقرار كاألمف فييا لغايات خاصة بيا. 

ي فإف انتياؾ حقكؽ اإلنساف ليس شأف خاص كال يمكف لمدكؿ األخرل كنحف نؤيد كندعـ االتجاه الثان
أف تقؼ مكقؼ المتفرج بؿ تقع عمى عاتقيا مسؤكلية منبعيا الضمير اإلنساني فعمييا أف تقؼ في كجو 

بعيدان عف  ان أـ أجنبي ان المخالفات كاالنتياكات السافرة، كما أف حياة اإلنساف بغض النظر إف كاف مكاطن
 وكنو أك عرقو فيي أكلى بالرعاية كاالىتماـ مف الحدكد اإلقميمية لمدكلة، فالتنازؿ عف مبادئجنسو أك ل

يككف لحماية مبدأ أسمى كىك حماية البشرية  فاإلنساف ىك محكر اىتماـ المجتمع الداخمي كالمجتمع 
 الدكلي. 

باإلضافة إلى  إال أننا ندعمو في أضيؽ نطاؽ ضمف ضكابط معينة يجب أف تككف محؿ اعتبار ىذا
مع الدكلة المنتيكة كاحتراـ  كافة أف يككف المجكء إليو كمبلذ أخير بعد استنفاد طرؽ االتصاؿ السممية

لمقكة كالعنؼ ك بعد   ستخداـ المفرطعؿ ك الضرر كذلؾ باالبتعاد عف االمبدأ التناسب فيما بيف الف
 ككاضح ال يمكف تبلفيو.  حدخؿ إنساني بحت ككجكد انتياؾ صريالتأكد مف أف اليدؼ مف الت

لتدخؿ ألغراض الحماية البشرية أيضان في سياؽ تاريخي كسياسي كقانكني تمر فيو حيث تجرم دراسة ا
ديدة قكاعد كآليات ج ر، بما في ذلؾ تطك  رالمعايير الدكلية لسمكؾ الدكؿ كاألفراد بمرحمة نشكء كتىطىك 

 كأقكل لحماية حقكؽ اإلنساف.

جؿ حماية أخرل مف أفي دكلة  نسانية، كيعني قياـ دكلة ما بالتدخؿ العسكرمح اإلالتدخؿ لصال :ثانيان 
نقد الذع في صفكؼ  ؽى نسانية، كلقد آلحاؿ تعرضيـ النتياؾ في حقكقيـ اإلرعاياىا في الخارج كذلؾ 

د سياسية كاقتصادية كليس ألسباب ك غطاء ألبعاأكعكدة لو  ،مف االستعمار ان ككنو جزءالمعارضيف لو 
 .  2مفؿ في التدخؿ ىك مجمس األصيأف صاحب الحؽ األؤيديف لو يقركف ف المأنسانية كما إ

ف التذرع بنظرية التدخؿ يذكر بأالتفريؽ فيما بيف المصطمحيف دم كفي محاكلة لمدكتكر غساف الجن
ماـ الحصاف في أشبو بكضع العربة أنساني ىك لتسكيغ نظرية التدخؿ العسكرم اإل نسانيةلصالح اإل

في حاالت مصالح مكاطنييا في الخارج، بينما عف  اإلنساني تدافع الدكؿمغالطة مؤسسية ففي التدخؿ 
                                                             

 . 368حسيف حنفي عمر، مرجع سابؽ، ص   1
 . 21معمر فيصؿ خكلي، األمـ المتحدة كالتدخؿ الدكلي اإلنساني، مرجع سابؽ، ص   2
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إلنقاذ رعايا الدكلة الجبلدة كال تكجد ىناؾ رابطة قانكنية تجمع  تتدخؿ الدكؿ نسانيالتدخؿ العسكرم اإل
 1الدكلة المتدخمة برعايا الدكلة الجبلدة.

 -تي:كىي كاآل ،دكلة المتدخمة في الخارجعايا الما شركط التدخؿ لحماية حقكؽ ر أ

جنبية، ككجكد رابط فعمي بيف الفرد كالدكلة المتدخمة عمي ييدد المكاطنيف في الدكلة األكجكد خطر ف .1
 كالجنسية.

 جانب. ة المحمية في حماية المكاطنيف األك عدـ مقدرة الحككمأفشؿ  .2
ذل بيـ كبعد استنفاده لكافة الكسائؿ األى حماية المكاطنيف كمنع إلحاؽ ف يقتصر التدخؿ عمأ .3

 . ف يككف تصرؼ الفرد سميمان أجنبية المسؤكلة ك لداخمية لمدكلة األالقضائية ا

عمى قاعدة الحماية الدبمكماسية فمبادئ السيادة كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ باالستناد كىذا 
 2تعرضكا لمخطر.ال تيدر حؽ الدكلة في حماية رعاياىا في الخارج متى 

يعرؼ بأنو التدخؿ المسمح الذم تقكـ بو دكلة ما ، المصير : التدخؿ لتسييؿ ممارسة حؽ تقريرثالثان 
شعب الخاضع لصالح حركة تحرر كطني تحارب السمطات االستعمارية في ببلدىا، بيدؼ تمكيف ال

ىمية ىذا الحؽ تـ ، كألك لنظاـ فصؿ عنصرم مف ممارسة حؽ تقرير المصيرألمسيطرة االستعمارية 
 .3النص عميو في المادة األكلى مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

 -تي:نساني باآلعف التدخؿ اإل جؿ تسييؿ ممارسة حؽ تقرير المصيرأالتدخؿ مف  كيتميز

كنيا تخكض كفاح التدخؿ لتسييؿ ممارسة حؽ تقرير المصير يمقى دعـ مف دكؿ العالـ الثالث ك .1
قرار  الدفاع الشرعي. كقد اعتمدت األمـ المتحدةمسمح ضد السيطرة االستعمارية كتعده ممارسة لحؽ 

                                                             
 .43،ص 2003ماف، غساف الجندم، حؽ التدخؿ اإلنساني، مكتبة الشييد القاضي رائد زعيتر، ع  1
 1محمد غازم ناصر الجنابي، التدخؿ اإلنساني في ضكء القانكف الدكلي العاـ، منشكرات الحمبي الحقكقية، ط  2
 . 248، ك ص 242، ص2010،

المادة األكلى مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ   3
 3كأصبح نافذان في  1966ديسمبر  /كانكف أكؿ 16ـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  المؤرخ في كاالنضما

 .  1976يناير  /كانكف الثاني
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عمى كفيو يؤكد   "الشعب الفمسطيني "حقكؽعنكاف بـ 1974نكفمبر  22في  3236يحمؿ الرقـ 
  .1ي كمنيا الحؽ في تقرير المصيرفمسطينال شعبمالحقكؽ الثابتة ل

قياـ الدكلة المتدخمة بيذا العمؿ لصالح  ممارسة حؽ تقرير المصير مف أجؿ يككف التدخؿ لتسييؿ .2
ف اليدؼ مف إنساني فالتدخؿ اإل امأمف أجؿ ممارسة حؽ تقرير المصير  حركة تحرر كطني تكافح

 كراءه ىك تحقيؽ احتراـ حقكؽ االنساف. 
كمتميزة عف  التدخؿ لتسييؿ ممارسة حؽ تقرير المصير يككف لصالح شعب ذم ىكية منفصمة .3

ما التدخؿ أالسمطات الحاكمة في تمؾ الدكلة  ىكية شعب الدكلة القائمة بالتدخؿ، ككذلؾ عف ىكية
 . 2نسانية مف قبؿ حككمتو المحميةبالكرامة اإل حاطوف يمقى شعب معاممة أنساني يكفي اإل

ا باعتباره أحد كقد أكدت العديد مف قرارات الجمعية العامة عمى مبدأ حؽ الشعكب في تقرير مصيرى
 24الصادر في  2625كأحد أىـ حقكؽ اإلنساف فقد نص قرار رقـ  ،مبادئ القانكف الدكلي الممـز

كحقيا المكرسة في ميثاؽ األمـ المتحدة،  عمى مبدأ تساكم الشعكب في حقكقيا ـ1970تشريف األكؿ 
كأف تسعى بحرية في  كحقيا أف تحدد بحرية كدكف تدخؿ خارجي مركزىا السياسي، ،في تقرير مصيرىا

إلى تحقيؽ النماء االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كعمى كؿ دكلة كاجب احتراـ ىذا الحؽ كفقان ألحكاـ 
 الميثاؽ. 

الذم ذكر بأف العبلقات بيف الدكؿ تستند إلى احتراـ مبدأ المساكاة في ـ 1965لعاـ  2131كالقرار رقـ 
تقبلؿ كىذا الحؽ يمارس بحرية بعيدان عف كؿ ضغط حقكؽ الشعكب كحقيا في تقرير المصير كاالس

صير تقرير الم حؽي  خارجي في ظؿ االحتراـ المطمؽ لمحقكؽ اإلنسانية كالحريات األساسية، كما كردى 
ف بالحقكؽ المدنية كالسياسية ك الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية لسنة في العيديف الدكلييف المتعمقي

منيا عمى أنو" لجميع الشعكب حؽ تقرير المصير، كطبقان ليذا الحؽ ت المادة األكلى صٌ إذ نى  1966
 . 3تقرر الشعكب كضعيا السياسي بحرية كتعمؿ عمى تحقيؽ تطكرىا االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي"

                                                             

  .  "الشعب الفمسطيني بعنكاف "حقكؽ 1974نكفمبر  22في  3236يحمؿ الرقـ قرار الجمعية العامة الذم  1 
عماد الديف عطا اهلل المحمد، التدخؿ اإلنساني في ضكء كمبادئ كأحكاـ القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ، ص   2

282 . 
لدكلييف المتعمقاف بالحقكؽ المدنية كالسياسية ك الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية لسنة المادة األكلى مف العيديف ا  3

1966. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A


  

28 
 

ليس مف اليسير القكؿ بتعريؼ محدد لمتدخؿ الدكلي اإلنساني، كيعكد ذلؾ ككف أف ىذا المكضكع مف 
مط فيو السياسة بالقانكف، كتتعارض بشأنيا القكاعد القانكنية المعمكؿ بيا، ناىيؾ المكضكعات التي تخت

عف اختبلؼ كجيات نظر األطراؼ المعنية بيذا المكضكع: دكؿ كمنظمات دكلية. فميذه األسباب 
كلغيرىا لـ يتمكف فقو القانكف الدكلي مف أف يمتئـ شممو حكؿ تحديد المقصكد بالتدخؿ الدكلي اإلنساني 

)الفرع  نسانيالمعنى الضيؽ لمتدخؿ اإلانقسـ فقياء ىذا القانكف إلى فريقيف رئيسييف يقكؿ أكليما  بف
 .الفرع الثاني() نسانيلمتدخؿ اإل كاسعالمعنى الفي حيف يدافع ثانييما عف  األكؿ(،

 نساني.ول: المعنى الضيق لمتدخل اإل الفرع ال 
كركبية التي كاف ليا دكر كبير في بمكرة ي الدكؿ األف كاسعان  نساني ركاجان القى مكضكع التدخؿ اإل

تخداـ سيادتيا عف طريؽ معاممة ف أم دكلة تسيء اسألى إخبلؿ تكرار استخداميا باالستناد الفكرة مف 
نما تكفر المبرر إجانب معاممة كحشية كقاسية أـ أكانكا مكاطنيف أفراد الخاضعيف لسمطانيا سكاء األ

 1جانب أم دكلة. القانكني لمتدخؿ ضدىا مف

الضيؽ كىك ذلؾ التدخؿ المصحكب  تجاه بأنو يجب فيـ التدخؿ الدكلي بمعناهنصار ىذا االأيرل 
نساف بمعرفة يدؼ مف ىذا التدخؿ حماية حقكؽ اإل، ك يككف ال2ك التيديد بياأالقكة المسمحة  باستخداـ

لدكلة في ككذلؾ في حالة تجاكز اف ىذا المفيكـ ربط التدخؿ بالقكة إخرل، حيث أىيئة دكلية ضد دكلة 
ف يستيدؼ فعؿ أنو يمكف أ. كما 3انتياؾ حقكؽ االنساف لى حدإنسانية معاممة شعبيا لمحدكد اإل

لى إميـ مف الدكلة التي يتعرضكف بيا التدخؿ حماية رعايا الدكلة التي تقكـ بتنفيذه عف طريؽ ترحي
 4خطر المكت.

                                                             
 . 10محمد الجنابي، مرجع سابؽ، ص   1
، مسعد عبد الرحمف زيداف، تدخؿ االمـ المتحدة في النزاعات المسمحة غير ذات الطابع الدكلي، دار الكتب القانكنية  2

 .168ص ،2008القاىرة،
مح عبد القكم السيد، التدخؿ الدكلي بيف المنظكر اإلنساني كالبيئي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، سا  3

 . 29،ص2012
 .43خالد حساني، بعض االشكاليات النظرية لمفيـك التدخؿ اإلنساني، الجزائر، ص   4
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بطريقة استبدادية،  خرلأكلة لشؤكف دكلة بأنو" تعرض دكما كيعرفو الدكتكر محمد طمعت الغنيمي 
 . 1ك تغييرىا"أمكر الراىنة لؤلشياء بقاء عمى األكذلؾ بقصد اإل

ساسية لتنفيذ التدخؿ ألدكلي عمى القكة المسمحة ككسيمة كيعكد السبب كراء اعتماد فقياء القانكف ا
ك الدبمكماسية أاالقتصادية ك أالسياسية غير العسكرية كالكسائؿ ف الكسائؿ ألى تقديرىـ إنساني، اإل

فراد الذيف يتعرضكف ىدافيا الخاصة بإنقاذ حياة األألى كقت طكيؿ لكي تحقؽ إما تحتاج الخ... دائما 
كبحيث تستكجب 2،كالسبلمة البدنية لى الحؽ في الحياهإ حقكقيـ كتحديدان للى انتياؾ إخرل أفي دكؿ 

ما تعجز عف  ف ىذه الكسائؿ كثيران إاحية ثانية ففراد كمف ناأل ذا الخطر بتقديـ العكف ليؤالءزالة ىإ
فراد عدا عف األىداؼ سياسات الدكؿ المعنية بمصير ىؤالء أىدافيا المنشكدة بسبب اختبلؼ أتحقيؽ 

لى إلييا، كيجعؿ مف المجكء إتصادية الذم يحد مف جدكل المجكء تضارب مصالحيا السياسية كاالق
  3فراد.قاذ حياة ىؤالء األنو إلنمال مفر  مران أالتدابير العسكرية 

مـ المتحدة حظر ال يتفؽ كالمبادئ القانكنية ككف ميثاؽ األىذا الرأم لـ يعد لو جدكل ككنو  بأف   كنرل
 استخداـ القكة كسمح فييا في حاالت استثنائية كحالة الدفاع الشرعي. 

 نساني.الفرع الثاني: المعنى الواسع لمتدخل اإل 
كثر مف أك أنو " لجكء شخص أعمى اإلنساني ستاذ بكراس عبد القادر المفيكـ الكاسع لمتدخؿ يعرؼ األ

لييا إاالقتصادية ضد الدكؿ التي ينسب  كأكراه السياسية لى كسائؿ اإلإشخاص القانكف الدكلي أ
ط نساف، بيدؼ حمميا لكضع نياية لمثؿ ىذه الممارسات، كبشر الجسيـ كالمتكرر لحقكؽ اإل نتياؾاال

ف يككف ىذا أنساني، ك لقدر المناسب دكف تجاكز اليدؼ اإلمكافقة الدكلة التي يتـ فييا ىذا التدخؿ كبا
 إال أننا ال نتفؽ معو باشتراطو مكافقة الدكلة المتدخؿ بيا.   4نسانية".إلإلنقاذ ا التدخؿ ضركريان 

                                                             
 . 461، ص 1973ىرة، أنظر: محمد طمعت الغنيمي، الغنيمي في قانكف السبلـ، مطبعة االطمس، القا  1
عمي خميفة سالـ الذكيب،  التدخؿ ألسباب إنسانية كتطبيقاتو في المنطقة العربية، رسالة ماجستير ، جامعة المرقب،   2

 . 17، ص 2009ليبيا، 
 .45حساـ أحمد محمد ىنداكم مرجع سابؽ،  ص   3
، 2009لكطنية، دار الجامعة الجديدة، الجزائر، بكراس عبد القادر، التدخؿ الدكلي االنساني كتراجع مبدأ السيادة ا  4
 .181ص
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كثر أخرل ألى كسائؿ إيؿ ؿ البعد عف القكة المسمحة كيمنساني يبتعد كىذا المفيكـ لمتدخؿ اإلإف 
نسانية، ىذا ساليب معيار المصمحة اإلف ال تتجاكز ىذه األأنسانية عمى ىداؼ اإلتحقيؽ األان لناجح

خذ أف ىذا التعريؼ أمع مبدأ عدـ استخداـ القكة، كما ف ىذا المفيكـ ال يتعارض ألى إة باإلضاف
 ف الفقو. ذ حصؿ عمى تأييد جانب كبير مإنصيبو في العبلقات الدكلية 

ساس التكفيؽ بيف االتجاىيف السابقيف) أنساني الذم يقكـ عمى تكفيقي لمفيكـ التدخؿ اإلالتجاه أما اال
فقد يككف عسكرم المعنى الضيؽ كالمعنى الكاسع( كالذم يرل بأف التدخؿ ال يقتصر عمى كسيمة معينة 

، فيك سمكؾ صادر عف 1خرلأ ك عف طريؽ كسيمةأقد يككف عف طريؽ استخداـ القكة  ك ال يككف كماأ
بشكؿ عمدم  نسافه الكسائؿ ضد دكلة تنتيؾ حقكؽ اإلشخاص القانكف الدكلي عف طريؽ ىذأحد أ

نساني كالعمؿ عمى الضمير اإل يقاؼ ىذه االنتياكات التي تصدـإرغاـ ىذه الدكؿ عمى إكمتكرر بيدؼ 
 2نساف.حتراـ حقكؽ اإلا

حالة الحرب رغاـ محدد في غير إحالة " الدكلي أنو  التدخؿالدكتكر عثماف الركاندكزم يعرؼ ك 
ك أكثر أك أاـ، ذات تأثير مباشر عمى اختصاص شخاص القانكف الدكلي العأبمختمؼ الكسائؿ بيف 

 .3ك غيرىما"أتصادم ك االقأالسياسي  ستقبلؿاالعمى 

لى إالدكلي شخاص القانكف أكثر مف أك أنو" لجكء شخص أفيعرفو عمى  ،ما الدكتكر حساـ ىنداكمأ
ك الدكؿ التي ينسب الييا أ ك العسكرية... الخ ضد الدكلةأك االقتصادية أكراه السياسية كسائؿ اإل

 4نساف، بيدؼ حمميا عمى كضع نياية لمثؿ ىذه الممارسات".نتياؾ الجسيـ كالمتكرر لحقكؽ اإلاال
 . األكثر مبلئمة لمفيكـ التدخؿالذم نرجحو ككنو كىك التعريؼ 

                                                             
سامح عبد القكم السيد، التدخؿ الدكلي بيف المشركعية كعدـ المشركعية كانعكاساتو عمى الساحة الدكلية،  دار  1

 .24، ص2012الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
 . 34بيئي، مرجع سابؽ، صسامح عبد القكم السيد، التدخؿ الدكلي بيف المنظكر اإلنساني كال  2
عثماف عمي الركاندكزم، مبدأ عدـ التدخؿ كالتدخؿ في الشئكف الداخمية في ظؿ القانكف الدكلي العاـ، دار الكتب  3

 . 116،ص2010القانكنية، القاىرة، 
 . 52حساـ أحمد محمد ىنداكم، مرجع سابؽ ، ص   4
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ك غير أقكة المسمحة لمثر أكك أبأف التدخؿ يعني" استخداـ دكلة  ،حمد سي عميأل الدكتكر في حيف ير 
انتياكات جسيمة ككاسعة  خرل دكف رضاىا لمنعأاستخداـ القكة المسمحة( ضد دكلة ب المسمحة )كغالبان 

 1ك كقفيا كبغض النظر عف جنسية الضحايا".أساسية نساف األلحقكؽ اإل

ك عدة دكؿ خارج اطار التنظيـ أبأنو " تدخؿ عسكرم مف قبؿ دكلة الديف المحمد عماد الدكتكر  كيعرفو
مف انتياكات  ايا الدكلة المستيدفة مف التدخؿلحماية رع ضد دكلة ثالثة دكف مكافقة حككمتيا الدكلي

تمارس مف قبؿ  التي -حؽ الحياة كحؽ السبلمة الجسديةكخاصة  -نساف كاسعة النطاؽحقكؽ اإل
  2ك بمعرفتيا، كذلؾ بإحداث تغيير في النظاـ السياسي ىناؾ".أالدكلة سمطات ىذه 

كحدة سياسية  رادم كمنظـ تقكـ بوإ" عمؿ التدخؿ اإلنساني الدكتكر محمد عبد الرحمف بأف قكؿكي
كراه كالضغط ك اقميمية( بكسائؿ اإلأك منظمة دكلية عالمية أك مجمكعة مف الدكؿ، أ) سكاء دكلة  دكلية

كقؼ ؛ لك بعضياأاالقتصادم كالدبمكماسي كالعسكرم شكاؿ الضغط السياسي ك أجميع التي تشمؿ 
خيرة ة في حاؿ عدـ مقدرة األساسية في دكلة معينأللصارخة كالمنظمة لحقكؽ االنساف ااالنتياكات ا

ك في حاؿ قياـ الدكلة أفي ذلؾ، ك عدـ رغبتيا أ)ككذلؾ الذيف يقيمكف فييا(  عمى حماية مكاطنييا
 3نسانية".تتنافى مع المبادئ كالقكانيف اإل ك اضطياد معاممةأكرة نفسيا بمعاممتيـ بقسكة المذك

ك مف أمـ المتحدة لقكة المسمحة مف قبؿ األ" استخداـ ا اإلنساني يرل الدكتكر معمر خكلي بأف التدخؿك 
 4نساف في دكلة ما".قرار صريح لكقؼ انتياكات حقكؽ اإلينكب عنيا ب

 ف التدخؿ قد يتـأيتمثؿ في عريفات السابقة لمتدخؿ اإلنساني أف  بينيا قاسـ مشترؾ يتضح مف خبلؿ الت
ىا كيثبت فييا انتياكات دكف رضا مر ضد دكلة ماف لـز األإعسكرية أك ممية كسائؿ س ستخداـبا إما

مبادئ القانكف مخالفة في ذلؾ  -خاصة الحؽ في الحياه كالسبلمة البدنية -نساف لحقكؽ اإلجسيمة 
 .  الدكلي
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بأف مفيكـ التدخؿ اإلنساني يشتمؿ عمى ثبلثة عناصر أساسية، يتعمؽ أكليا  ةرل الباحثتفي حيف 
بكجكد تيديد باستخداـ أك االستخداـ القسرم لمقكة، في حيف يتعمؽ ثانييا بكجكد انتياكات جسيمة 

ؿ كىك أف ىذا التدخؿ يتـ ضد كمنيجية لحقكؽ األنساف أما ثالثيا فيتعمؽ بإرادة الدكلة المستيدفة بالتدخ
 إرادتيا كدكف مكافقة سمطاتيا. 

 . نساني ومبادئ القانون الدوليالثاني: التدخل اإل  بحثالم

دت شكىحيث  نسانيكجذكر التدخؿ اإل يالتاريخ تطكركؿ حكؿ اللمبحث األفي ا كما ذكرنا سابقان 
التدخبلت اختراؽ صارخ  شيدت ىذهلى حد التدخؿ العسكرم كما إحاالت تدخؿ في القدـ كصمت 

التي د مف الدكؿ كخاصة الدكؿ النامية ثارت القمؽ لدل العديأالستقبلليا بصكرة  لدكؿ كانتياكان لسيادة ا
كانقسـ الفقياء بيف مؤيد كمعارض لطالما حاربتو،  الذمستعمار شكاؿ االأعتبرتو شكؿ جديد مف ا

 .مف عدمو ةالدكلي نيفكاقلتو لنصكص المتدخؿ كبيف مف يبحث في شرعيتو كمطابق

فإذا كاف اختصاص األمـ المتحدة المتعمؽ بترقية كحماية حقكؽ اإلنساف يخضع لمبدأ عدـ التدخؿ 
مف الكاضح أف ىذا المبدأ ال لثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة، فالذم تضمنتو الفقرة السابعة مف المادة ا

ألف  ؛ؿ في مسألة تخص انتياؾ حقكؽ اإلنسافيشكؿ عائقان في كجو الجماعة الدكلية عندما تريد التدخ
ىذه األخيرة ال تندرج في صميـ االختصاص الداخمي لمدكلة لذلؾ ال يمكف ألم دكلة أف تدعي بمجاليا 

كىذا ما يتعمؽ بمبدأ عدـ  1المحفكظ إزاء تدخؿ ييدؼ إلى كقؼ انتياؾ حقكؽ اإلنساف عمى إقميميا.
رل )المطمب األكؿ(، ككذلؾ االىتماـ في مجاؿ حظر استخداـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األخ

 القكة )المطمب الثاني(.  

 . ول : مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول الخرىالمطمب ال 

بكضعو عمى  المكاثيؽ الدكلية كافةن المبدأ مف المبادئ الراسخة في العبلقات الدكلية كقد قامت يعد ىذا 
لى ىذه إ لبلنضماـساسية كىذا لكي تجذب الدكؿ مبدأ مف مبادئيا األ عتبارهباى كلرأس نصكصيا األ

رأس ىذه المكاثيؽ  كعمى 2خرل في شؤكنيا الداخميةأعاىدات لتخكؼ الدكؿ مف تدخؿ دكؿ المكاثيؽ كالم
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ما ليس في ىذا الميثاؽ  مـ المتحدة في مادتو الثانية الفقرة السابعة كالتي نصت عمى "يأتي ميثاؽ األ
لدكلة ما، كليس  أف تتدخؿ في الشؤكف التي تككف مف صميـ السمطاف الداخمي “ لؤلمـ المتحدة”يسكغ 

ىذا المبدأ  فيو ما يقتضي األعضاء أف يعرضكا مثؿ ىذه المسائؿ ألف تحؿ بحكـ ىذا الميثاؽ، عمى أف 
دأ لى اعتبار مبإالدكؿ  اتجيت غالبية. كما 1الفصؿ السابع" ال يخٌؿ بتطبيؽ تدابير القمع الكاردة في

 2مرة في القانكف الدكلي.عدـ التدخؿ مف بيف القكاعد اآل

عضاء كاعتبرت أم تدخؿ لشؤكف الداخمية لمدكؿ األخذت عمى عاتقيا تحريـ التدخؿ في اأفيذه المادة 
 استثناءف ىناؾ أال إغير مشركع  ؿ االختصاص الداخمي لمدكؿ يعد تدخبلن يفي الشؤكف التي تعد مف قب

يتخذ  فأ مف كالسمـ الدكلييفعماؿ تيدد األأمف في حاؿ كقعت مجمس األيككف ل يجب مراعاتو بحيث 
ك تخؿ بو كذلؾ بمكجب أمف كالسمـ عماؿ التي تيدد األجراءات لكقؼ األإمف  ان كضركري ما يراه مناسبان 

تفاقية اكقاعدة  تأكدى ك الدكلي استقر كقاعدة عرفية دكلية في القانكف  كما 3الفصؿ السابع مف الميثاؽ.
 .4في العبلقات الدكلية يضان أ

" تحتـر كؿ دكلة مف كالتي نصت  ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية ة مفكما تناكلت ىذا المبدأ المادة الثامن
مف حقكؽ تمؾ  خرل كتعتبره حقان الحكـ القائـ في دكؿ الجامعة األ الدكؿ المشتركة في الجامعة نظاـ

". فيظير مف ىذا النص التأكيد عمى 5لى تغيير ذلؾ النظاـ فيياإقكـ بعمؿ يؤدم الدكؿ كتتعيد بأف ال ت
، كأف ىذا المبدأ ال ء كأساس لمعبلقات فيما بيف الدكؿعضاكرة المحافظة عمى سيادة الدكؿ األضر 

مف مبادئ قانكف عمى الجامعة باعتباره مبدأ عامان  يخص دكؿ األعضاء فقط بؿ يسرم أيضان 
ألنو ما يسرم عمى كؿ الدكؿ األعضاء يسرم أيضان عمى المنظمة ذاتيا باعتبارىا ية؛ المنظمات الدكل

 6كائنان يضـ كؿ الدكؿ األعضاء.

                                                             
 .1945المادة الثانية الفقرة السابعة مف ميثاؽ األمـ المتحدة لسنة   1
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دكؿ الالمفركض عمى  لتزاـاالدكؿ العربية عمى تأكيد كيظير مدل اىتماـ كحرص ميثاؽ جامعة ال
رل، كىذا يعني االلتزاـ خمسائؿ الداخمية الخاصة بالدكؿ األعضاء بعدـ تدخؿ أم منيـ في الاأل

يتمثؿ بعدـ  سمبيان  نظمة الحكـ المختمفة في سائر الدكؿ العربية ككذلؾ تأخذ عمى عاتقيا التزامان أباحتراـ 
لمبدأ عدـ التدخؿ بصكرة  نظمة كيبلحظ بأف الميثاؽ لـ يتصدى تغيير ىذه األلى إالقياـ بأم عمؿ ييدؼ 

زاكية كاحدة كىي عدـ جكاز تغيير عدـ التدخؿ مف  لى مبدأإمباشرة ككأف كاضعي الميثاؽ نظركا 
 1 خرل.نظمة الحكـ في الدكؿ األأ

)الفرع  مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿسيككف محكر حديثنا في ىذا المطمب مضمكف 
 .) الفرع الثاني( مبدأ عدـ التدخؿ ىك الشؽ السمبي لمسيادةك  األكؿ(،

 التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ل: مضمون مبدأ عدم والفرع اَل

عمى الرغـ مف كضكح مبدأ عدـ التدخؿ إال أف كضعو مكضع التنفيذ كخاصة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف 
   2لـ يكف في يكـ مف األياـ محؿ اتفاؽ الفقياء الدكلييف.

شخصية كجو التدخبلت ضد أ" تحريـ كؿ ف المقصكد بمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ إ
خرل عمى القياـ بأعماؿ أالدكلة كمككناتيا السياسية كاالقتصادية كالثقافية، ككذلؾ تحريـ مساعدة دكلة 

 3التدخؿ في الشؤكف الداخمية لدكلة ما". 

يقرىا القانكف الدكلي العاـ شخاص الدكلية في ممارسة االختصاصات التي "حؽ األ بأنو كييعرؼ أيضان 
 4ساس بتمؾ االختصاصات فيما بينيا".مع االلتزاـ بعدـ الم ليا

لى عدـ كجكد معيار إىناؾ صعكبة في تحديد مضمكف االلتزاـ بعدـ التدخؿ كذلؾ يعكد أف في حيف 
دقيؽ يفصؿ بيف المسائؿ الداخمية التي يحظر المساس بيا ألنيا تدخؿ في النطاؽ المحجكز لمدكؿ، 

جؿ الحفاظ ألييا كالتدخؿ فييا مف إدكلية التطرؽ لمدكؿ كلمييئات ال كبيف المسائؿ الدكلية التي يجكز
ف  نساف، ك اء المجتمع الدكلي ككرامة بني اإلعمى بق لتدخؿ في سبب السماح لممنظمات الدكلية با ا 
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مـ المتحدة ألىداؼ كمبادئ األ ال كفقان إف تنظـ أف ىذه المسائؿ ال يمكف ألى إالمسائؿ الداخمية يرجع 
ة تمؾ التصرفات التي تصفيا ؼ كالرقابة عمى تصرفات الدكؿ كخاصكتدخؿ المنظمات يككف لئلشرا

قانكف مخالفة لمبادئ ال مسؤكلية دكلية متى كانت تصرفاتياكبالتالي تحمؿ الدكؿ  عماؿ سيادةأبأنو 
العبلقات الدكلية قمؿ مف االختصاصات الداخمية لمدكؿ ر كمع تطك  1نسانية.لقكانيف اإلاالدكلي كتنتيؾ 
 ؽ النطاؽ المحجكز ليا. كبالتالي تضيي

 الفرع الثاني: مبدأ عدم التدخل ىو الشق السمبي لمسيادة.
تبرير حكـ ل في القرف السادس عشر فرنسي جاف بكدافو الينظرية السيادة التي نادل بيا الفق تيدؼ

ذا إكضع تعريؼ لمسيادة  كؿ مفأالتي كانكا يدكركنيا كيعد بكداف مراء المطمؽ عمى المقاطعات األ
لسمطة العميا عمى المكاطنيف كالرعايا كالتي تككف ألكامرىا قكة القانكف كبالتالي تصبح ا" رفيا بأنياع

 2ممزمة لكؿ مف يخضع لتشريعيا ". 

كف كلئؾ الذيف يتمتعأال يككف أنو "يجب أمطة المطمقة كالدائمة لمجميكرية" مما يعني الس" :فالسيادة
 لغاء القكانيف التي الإك أكف كضع القكانيف لمرعايا كتعديؿ عكيستطير، بالسيادة خاضعيف ألكامر الغي

ىمية لمسيادة، يقكؿ أكثر ك تبديميا تكمف الميزة األأقامة القكانيف إقامة غيرىا"، كفي مكنة ا  فائدة منيا ك 
قامة القانكف لمكؿ بصكرة عامة كلكؿ إمير صاحب السيادة ىي القدرة عمى كلى لؤل"الميزة األ بكداف:
ذا كاف إقؿ منو: ألنو كبر منو كال المساكم لو كال األأكرة خاصة... بدكف مكافقة مف ىك صكاحد ب

كبر منو فسيككف رعيو حقيقة، كبمكافقة المساكم بمكافقة األ الى إف ال يقيـ القانكف بأ مير ممزمان األ
  3... فيك ليس صاحب سيادة".فسيككف شريكان 

كالتصرؼ  ختياراالؽ الذم تتمتع فيو الدكؿ بحرية النطا كأالمجاؿ  "بأنو ختصاص الداخمي اال كييعرؼ
خرل عمى تصرفاتيا أف تحاسب دكلة أك منظمة دكلية أكرة كاممة " ليس بمقدكر أم دكلو بص
ذما كقعت عمى إختصاص الداخمي، كما كيرل بأف الدكلة مف قبيؿ االصكص المسائؿ التي تعد خب
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صبحت خارجة أ تفاقيةاالالمسائؿ المشمكلة بأحكاـ ىذه  فأعمى  نيا كافقت ضمنيان أتفاؽ دكلي يفترض ا
 .1عمى نطاؽ اختصاصيا الداخمي كلـ تعد تتمتع بشأنيا بحرية االختيار كالتصرؼ

ف كانت غير متساكية مف الناحية المادية مف حيث مساحة اإلقميـ كعدد السكاف كالقكة إف   الدكؿ كا 
ال أنيا متساكية في الحقكؽ القانكنية نتيجة لمساكاتيا في العسكرية كتأثير ذلؾ عمى العبلقات الدكلية إ

 2السيادة كاالستقبلؿ.

يتـ الخمط بيف مفيكـ السيادة مع غيره مف المفاىيـ المشابية مثؿ الحرية كاالستقبلؿ، كحؽ  ما ككثيران 
يا ال ف السيادة تحتكم ىذه المفاىيـ كميا كلكف كؿ منألى إالمصير، كمبدأ عدـ التدخؿ يرجع  تقرير

 . 3مف مظاىرىا يعبر عف السيادة بؿ يعد مظيران 

ساسية لحماية سيادة الدكؿ فيمكف القكؿ بأف مبدأ عدـ د مبدأ عدـ التدخؿ مف الدعائـ األكما كيع
جانب داخمي مبناه حرية الدكلة في ، ف لمسيادة جانبيفأذ إالتدخؿ ىك المظير السمبي لمسيادة، 

 ،قميميا كىك ما يعرؼ بالسيادة في الدكلةإمطانيا عمى ما يكجد في التصرؼ بشؤكنيا الداخمية كفرض س
أم سيادة القانكف حيث تقكـ الدكلة بكضع القكانيف مف خبلؿ السمطات التي تمتمؾ الحؽ بسف 

الشعب مع بعضيـ البعض  فرادأمى تطبيقيا لتنظيـ العبلقات بيف التشريعات عمى اختبلفيا، كالسير ع
مطة القائمة في الدكلة، كعبلقة السمطات فيما بينيا، كالمتمثؿ بحؽ الدكلة بالحكـ فراد مع السكعبلقة األ

قميـ الدكلة مف غير إعمى جميع المكاطنيف الذيف يتألؼ منيـ الشعب بؿ كحتى عمى الذيف يقيمكف في 
كد ا داخؿ تمؾ الحدقميمي الذم تمارس فيو الدكلة كظائفيا كاختصاصاتيذ تعني النطاؽ اإلإاطنييا، مك 

 4جكائيا كمياىيا التابعة لياأرض ك كيشمؿ باطف األ

                                                             
 . 504عماد الديف عطااهلل المحمد، مرجع سابؽ، ص   1
ة لمدكؿ بيف مبدأ القانكف الدكلي كسياسات القكل رقية عبد اليادم أبك شكشو، مبدأ عدـ التدخؿ في الشئكف الداخمي  2

 .42، ص 2005الكبرل، رسالة ماجستير، جامعة التحدم، ليبيا، 
حسف رزؽ سمماف عبدك، النظاـ العالمي كمستقبؿ سيادة الدكلة في الشرؽ االكسط. رسالة ماجستير، جامعة  3 

 .49،ص 2010االزىر،غزة،
ية ك القانكف الدستكرم: التجارب الدستكرية السابقة ك البلحقة لكثيقة االستقبلؿ عبد الممؾ الريماكم، النظـ السياس 4 

 .31، ص2013الكطني الفمسطيني، 
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ك السيادة أ، المظير السمبي لمسيادة ستقبلؿباالكىك سيادة الدكلة أم ما يعرؼ ما الجانب االخر أ
لزاـ ا  كلدل المنظمات الدكلية، ك  خرلكلة بتمثيؿ الشعب لدل الدكؿ األالخارجية كتتجسد في حؽ الد
مسؤكليو الدكلة في الدفاع عف  كفؽ ىذا المفيكـ لمسيادة تنشأك الدكؿ، الدكلة في عبلقاتيا مع جميع 

ك يستيدؼ أك استقبلليا، أك مياىيا، أراضي الدكلة، أكالشعب ضد أم اعتداء خارجي ييدد رض األ
 1. شعبيا كحريتو كاستقبللو

ف تبسط أى تعني كلف األأذ إلسيادة في الدكلة كسيادة الدكلة بيف ا ؽد فر ك كجب ةرل الباحثتكبالنتيجة 
 أالحيف الثانية تعني االستقبلؿ أم  في "كىي السيادة الداخمية" قميمياإة سيادتيا كسيطرتيا عمى الدكل

 . "كىي السيادة الخارجية"كلة تتدخؿ الدكؿ الخارجية في الشؤكف الداخمية لمد

نصت عميو اصر ك صرح القانكف الدكلي المععمييا  سسى أي فكار السياسية التي سيادة مف األكتعد ال
مـ المتحدة فقد كرد في المادة ىميا ما جاء في ميثاؽ األأر مف المكاثيؽ الدكلية، كلعؿ مف الكثي

( مف 78عضائيا" ككذلؾ المادة )ألسيادة بيف جميع " تقكـ المنظمة عمى مبدأ المساكاة في ا (21/1)
تقكـ عمى احتراـ مبدأ  فأعضاء المنظمة يجب أف " العبلقات بيف أذات الميثاؽ فقد نصت عمى 

 2. المساكاة في السيادة"

ال إدة الدكلة مف الناحية القانكنية سس التي تقيد سياالخبلؼ بيف الفقياء في كضع األ فعمى الرغـ مف
فميس ىناؾ مف ينكر مبدأ السيادة كضركرة احترامو مف قبؿ  ،صبح مف المبادئ المتفؽ عميياأنو أ
 خرل. األ لدكؿ كعدـ المساس بشؤكف الدكؿا

ال إبالسيادة تتمتع الدكؿ بالسمطة كاالستقبلؿ في الداخؿ كالخارج كال يمكف مخالفة ىذه القاعدة الممزمة 
ممارسة الدكلة أم ، تعني السمطة العميا لمدكلةك خرل األك بمكجب اتفاقية تبـر مع الدكؿ أبمكافقة الدكلة 

خرل ية كإبراـ المعاىدات مع الدكؿ األكافة الصبلحيات بدكف حدكد، فيككف لمدكؿ صبلحيات خارج
 عطاء السيادة مدلكالن إلى إية ممكما اتجو الفقو كالممارسة الع 3ككذلؾ الحؽ في التمثيؿ الدبمكماسي،

ألف ؛ 4عف السيادة المطمقة بالتالي التخفيؼ مف كطأة الحظر المطمؽ لعدـ التدخؿ بتعادكاال مرنان  نسبيان 
                                                             

 .43ص2004عبد الغني بسيكني عبد اهلل، الكسيط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، 1 
 . 1945ة المادة الثانية عشر ككذلؾ الثامنة كسبعكف مف ميثاؽ األمـ المتحدة لسن 2 

 .245أحمد سي عمي، التدخؿ اإلنساني بيف القانكف الدكلي اإلنساني كالممارسة، مرجع سابؽ، ص   3
 . 13حسيف حنفي عمر، التدخؿ في شئكف الدكؿ بذريعة حماية حقكؽ اإلنساف ، مرجع سابؽ، ص   4
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فاطبلؽ مفردة السيادة تعني عدـ السماح  ،ارتبط بمبدأ رفض التدخؿعبله السيادة بمعناىا المطمؽ أ
كقد  ،أيان كاف شكؿ ىذا التدخؿ الدكلية تك الييئاأبالتدخؿ في شؤكف الدكلة مف جانب الدكؿ االخرل 

كلى لسياسة عدـ ، كالذم يعد الصياغة األتصريح مكنركك حاكؿ الفقياء الربط بيف مبدأ عدـ التدخؿ 
 1 .التدخؿ رسميان 

كيمكف القكؿ بأنو ىناؾ عبلقة بيف المتغيرات التي رافقت النظاـ الدكلي كتقمص السيادة الكطنية كأف 
ىناؾ عبلقة طردية بيف تأثير سيادة الدكلة بمتغيرات النظاـ الدكلي كالتغير في مضمكف الكظائؼ التي 

لخارجية فالقاعدة التي يقكـ تقكـ بيا الدكلة، فقد اتخذت عممية تدكيؿ السيادة منحى تكسيع أبعادىا ا
عمييا المجتمع الدكلي ىي االعتراؼ المتبادؿ بيف دكؿ ليا سيادة إال أنيا اتسعت بصكرة معينة أدت 
إلى كضع شركط لممارسة الدكلة حقكؽ السيادة كمف أىميا أال يتسبب مف جراء تمؾ الحقكؽ إحداث 

  2اضطراب في النظاـ العالمي. 

عضاء مف دكؿ األالعدـ التدخؿ كأساس لسمككيات الدكؿ ككأساس لمنع بدأ كقد تبنى الفقو الدكلي م
ف عدـ التدخؿ ىك عبارة عف حالة تعبر عف عدـ المساس باستقبلؿ أذ إالتعدم عمى سيادة الغير، 

كما كقد القى اىتماما  ،لمصالح المشتركة فيما بيف الدكؿمف الدكلي كااالستقرار كاألالدكؿ بما يؤمف 
قانكف لفض العديد مف النزاعات الدكلية ككأساس لمنع  ةبؿ القضاء الدكلي كاعتبر بمثابق مف دكليان 

 3خرل.المساس باستقبلؿ كسيادة الدكؿ األالدكؿ ب

أدانت فيو الكاليات المتحدة  1986حزيراف/ يكنيك  27كقد صدر قرار عف محكمة العدؿ الدكلية في
اراغكا كشبو العسكرية المكجية ضد نيك ،عسكريةاألمريكية بسبب تشجيعيا كمساعدتيا لمنشاطات ال

مداد كتمكيؿ المعارضة ضد الحككمة منتيكة بذلؾ القانكف الدكلي حيث قامت بتدريب كتسميح كا  

                                                             
إلنساف كالمعكقات التي تكاجييا، عبلء عبد الحسف العنزم كسؤدد طو العبيدم، مفيـك الحماية الدكلية لحقكؽ ا   1

 . 219مجمة المحقؽ الحمي لمعمـك القانكنية كالسياسية، العدد الثاني، السنة السادسة، ص 
طبلؿ ياسيف العيسى، مقالة بعنكاف السيادة بيف مفيكميا التقميدم كالمعاصر " دراسة في مدل تدكيؿ السيادة في    2

 .65، ص 2010، العدد األكؿ، 26ـ االقتصادية كالقانكنية ، المجمدالعصر الحاضر"، مجمة جامعة دمشؽ لمعمك 
فراس صابر عبد العزيز الدكرم، إشكالية التدخؿ اإلنساني الدكلي كمبدأ عدـ  التدخؿ في القانكف الدكلي العاـ، رسالة    3

 .26، ص2017ماجستير، جامعة الشرؽ االكسط، 
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ف مف أىـ ما جاء في القرار بأف "استخداـ القكة ليس األسمكب المناسب لمتحقؽ مف ضماف  العرفي، كا 
 1قانكنان".  ان ساني فالتدخؿ في نيكاراغكا ال يمكف أف يككف مبرر احتراـ حقكؽ اإلنساف، تبعان لطابعيا اإلن

عمى بشكؿ صريح  فييا أكدتالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالعديد مف القرارات كالتي  خرجتكما 
  -نذكر منيا:ك صدرتيا أالتي  تقراراالظير ىذا بجبلء مف خبلؿ ك عدـ مشركعية التدخؿ، 

كقد حمؿ  ،، الصادر في السابع عشر مف نكفمبرـ 1950لسنة  380قرار الجمعية العامة رقـ  -
ية دكلة في أدانت الجمعية العامة في ىذا القرار " تدخؿ أعماؿ، كقد عنكاف السبلـ عف طريؽ األ
ك أخرل بغرض تغيير حككمتيا الشرعية المستقرة عف طريؽ التيديد أالشؤكف الداخمية ألية دكلة 

 . 2استخداـ القكة"
عمف ىذا أ، الصادر في التاسع مف ديسمبر كقد 1981لسنة  36/103ة العامة رقـ قرار الجمعي -

ك بصكرة غير مباشرة أف تتدخؿ مباشرة أمـ المتحدة ال يجكز ألية دكلة لميثاؽ منظمة األ القرار" طبقان 
 الدقيؽ حتراـاالف إخرل"، كما كأضاؼ " أك الخارجية لدكلة أألم سبب كاف في الشئكف الداخمية كال 

ة القصكل لممحافظة عمى السمـ ىميلداخمية كالخارجية لمدكؿ يمثؿ األكف اؤ لمبدأ عدـ التدخؿ في الش
 3مـ المتحدة".ىداؼ كمبادئ األأمف الدكلييف كلتحقيؽ كاأل

نظاميا السياسي ر  بحيث ال يجكز التدخؿ في التراث الثقافي لمسكاف كفي حؽ الدكلة في تقري 
ذ تعد مسائؿ تدخؿ إلى المعمكمات إتماعي، ككذا الحؽ في الكصكؿ الحر كاالقتصادم كالثقافي كاالج

 4في صميـ االختصاص الداخمي لمدكؿ ال يجكز المساس بيا.

                                                             
، مركز االمارات لمدراسات 49لحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، العدد باسيؿ يكسؼ باسيؿ، سيادة الدكؿ في ضكء ا   1

 . 101كالبحكث االستراتيجية، ص 
سامح عبد القكم السيد، التدخؿ الدكلي بيف المشركعية كعدـ المشركعية كانعكاساتو عمى الساحة الدكلية، مرجع سابؽ،   2
 .90ص

 . 99باسيؿ يكسؼ باسيؿ، مرجع سابؽ، ص  3
عماف،  ،1طدار الراية لمنشر كالتكزيع، ت خير الديف، القانكف الدكلي اإلنساني " التدخؿ الدكلي"، غساف مدح 4

 . 72،ص2012
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مـ ميثاؽ األبالنص عميو في  كذلؾمبدأ عدـ التدخؿ بخذ األنو تـ أف دؿ عمى شيء فيدؿ عمى إىذا 
صبح كأ، كما ران يخأفي ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية  ككذلؾ كفي قرارات الجمعية العامة ثانيان  كالن أالمتحدة 

  1مف المبادئ القانكنية التي تحكـ عالمنا المعاصر.

ك ما يسمى أعماؿ التي تككف مف صميـ السمطاف الداخمي لمدكؿ لى األإكقد تعرض الفقو الدكلي 
يحمكا سيادة الدكؿ _ بحيث اعتقد كاضعكا ميثاؽ األمـ المتحدة أف عمييـ أف  بالمجاؿ المحفكظ لمدكؿ

نصت عميو المادة 2األعضاء ضد التدخؿ في شؤكنيا الداخمية فاحتفظكا لتمؾ السيادة بنطاؽ خاص 
كمف ىذه التطبيقات في ذلؾ الشأف ما جاء في قرار لمجمع القانكف مف ميثاؽ األمـ المتحدة _  2/7

نشطة التي مدكؿ ىي تمؾ األالسمطاف الداخمي لالمسائؿ التي تعد مف صميـ إف " 1954الدكلي لسنة 
ك أقيد بالقانكف الدكلي. كيتكقؼ مدل دكلة غير مالداخمي لمكالتي يعد فييا االختصاص  تمارسيا الدكلة

 نطاؽ ىذه المسائؿ عمى القانكف الدكلي كيختمؼ تبعا لتطكره".

المساعدة عمى عدـ اعتبار نشاطات  1977ضافي األكؿ التفاقيات جنيؼ لعاـ كما أكد البركتكككؿ اإل
بأم حاؿ مف األحكاؿ عمى أنيا تدخؿ في نزاع مسمح أك عمى أنيا أعماؿ غير كدية كىذا ما أكدت 

" يجرم القياـ بأعماؿ الغكث ذات الصبغة المدنية المحايدة كبدكف كالتي نصت عمى  70عميو المادة 
قاليـ المحتمة، إذا لـ تمييز مجحؼ لمسكاف المدنييف إلقميـ خاضع لسيطرة طرؼ في النزاع، مف غير األ

، شريطة مكافقة األطراؼ المعنية عمى ىذه 69يزكدكا بما يكفي مف المدد المشار إليو في المادة 
كال تعتبر عركض الغكث التي تتكفر فييا الشركط المذككرة أعبله تدخبلن في النزاع المسمح كال  األعماؿ

   .3أعماالن غير كدية..."

ف قكاعد القانكف الدكلي ك في ما كرد  مكر باستثناءفي كافو األ صاتياتمارس اختصا لمدكؿ أفكعميو  ا 
 4غير مشركع.  أم تدخؿ يعد تدخبلن 

                                                             
 . 83حساـ أحمد محمد ىنداكم، مرجع سابؽ، ص    1
 .122محمد طمعت الغنيمي، األحكاـ العامة في قانكف األمـ" التنظيـ الدكلي"، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص  2
 1949آب / أغسطس  12اإلضافي األكؿ التفاقيات جنيؼ، المعقكدة في ( البركتكككؿ) الممحؽالسبعكف مف مادة ال 3 

 .1977كالمتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات الدكلية المسمحة، لعاـ 
 .67غساف مدحت خير الديف، القانكف الدكلي اإلنساني " التدخؿ الدكلي"، مرجع سابؽ، ص   4
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 لمدكؿ العربية مسألة سياسية ككفبالنسبة  عدـ التدخؿ كالحفاظ عمى االستقبلؿ كالسيادة تحديدان  يعد
اجع االقتصادم كالتجارم كعدـ غمبيا سياسية فالمنازعات السياسية كالتر أربية عالمنازعات في الدكؿ ال

عمى  كاحتمت مساحة في المناقشات كثر ظيكران يجعؿ مف ىذه المسائؿ األ كافة المجاالتالتطكر في 
 1كؿ دائمة.تفاؽ كحمالى إحياف تعذر الكصكؿ بشأنيا غمب األأطاكلة الجامعة العربية كفي 

ات الدكلية، فإف الممارسات الدكلية أف مبدأ عدـ التدخؿ يشكؿ حجر الزاكية في العبلق ةرل الباحثتك 
 متى كافتبرر التدخؿ  بحيث أنياك عدـ تقيد الدكؿ بو في سياساتيا الخارجية، أتكشؼ عف ضعؼ 

 لبلىتزاز. كبذلؾ تعرض ىذا المبدأ ذا لـ يكف ليا مصمحة فيو إمع مصالحيا السياسية كتستنكره  متفقان 

كقد تـ إذ يشكؿ لب المسألة كأساسيا، قضية السيادة االختصاص الداخمي يتصؿ اتصاالن كثيقان ب إف  
ككاف ذلؾ في  يو كمبدأ مف مبادئ األمـ المتحدة،لمتأكيد عم في ميثاؽ األمـ المتحدةكضع نصان خاصان 

الفقرة السابعة مف المادة الثانية منو، كما أف قضية حقكؽ االنساف ال تعتبر في ىذه األياـ قضية مف 
فحقكؽ االنساف فعميان كقانكنيان قضية تيـ القانكف الدكلي كالمجتمع الدكلي  ،دكلةالشؤكف الداخمية ألية 

ككؿ دكلة انضمت إلى ميثاؽ مف مكاثيؽ حقكؽ اإلنساف جعمت مف مكضكع حقكؽ اإلنساف مكضكعان 
 كقد قبمت بذلؾ كالتزمت بو كقبمت نكعان مف المراقبة كاإلشراؼ كالمتابعة كالشككل ،دكليان كليس داخميان 

فإذا قاـ مجمس األمف أك الجمعية العامة أك التي انبثقت عف المكاثيؽ الدكلية. كالتحقيؽ ككؿ اآلليات 
ناقشة قضية أك أمر يتصؿ بحقكؽ المجمس االقتصادم أك االجتماعي أك مجمس حقكؽ االنساف بم

 . 2نساف لقطر ما فبل يعد تدخبلن في الشؤكف الداخمية لذلؾ القطراإل

لى التكسع في التقنيف الدكلي كالعكلمة االقتصادية إمصان في السيادة الكطنية كىذا عائد نشاىد اليكـ تق
سعى المعسكر الغربي المنتصر في الحرب الباردة إلى تغيير مفيكـ سيادة الدكلة لغايات التخمص  كما

لؾ بعد أف مف القيكد التي يفرضيا كفي المقابؿ الدعكة إلى مفيكـ جديد ينطمؽ مف فكرة المحاسبية كذ
أصبحت حقكؽ اإلنساف جزءان مف المسؤكلية الدكلية في كقت أصبحت فيو التيديدات األساسية لؤلمف 
كالسمـ الدكلييف تنبع مف النزاعات الداخمية فأصبح مف الضركرم التعديؿ عمى مفيكـ السيادة كي يفسح 

                                                             
 . 75ير الديف، المرجع سابؽ، صغساف مدحت خ  1
 . 46، ص 2008، 1ابراىيـ محمد محمكد شعباف، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، ط  2
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لداخمية التي ينظر إلييا أنيا المجاؿ لممجتمع الدكلي لمقياـ بكؿ ما ىك ضركرم في مكاجية النزاعات ا
 1تمثؿ انتياكان كاسعان لحقكؽ اإلنساف. 

دراج إتجاىات حاكلت تفسير مدل جكاز التدخؿ حماية لحقكؽ اإلنساف، األكؿ منيا يرل ثبلثة ا يكجد
مسائؿ حقكؽ اإلنساف في إطار المجاؿ المحجكز لمدكؿ أم أف مسائؿ حقكؽ اإلنساف تعتبر مف قبيؿ 

مؽ لمدكلة التي ال يجكز لمدكؿ األخرل التدخؿ بيا، في حيف الرأم الثاني يرل أنصاره االختصاص المط
مف  يستبعد اآلخر ك ضالحقكؽ دكف البع ضاقتصار المجاؿ المحجكز في حقكؽ اإلنساف عمى بع

أك  البلإنسانيةنطاؽ المجاؿ المحجكز بعض الحقكؽ كتشمؿ الحؽ في الحياة كمنع التعذيب كالمعاممة 
، أما الرأم الثالث فيك الذم يخرج مسائؿ حقكؽ اإلنساف مف إطار كالعبكدية االسترقاؽة، حظر الميني

المجاؿ المحجكز لمدكؿ كىذا يشمؿ جميع حقكؽ اإلنساف كبغض النظر عف طبيعتيا " فردية أك 
جماعية بما فييا حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا" كمما سبؽ يعتبر الرأم الثاني األقرب لمصكاب 

  2 ة بعد أف تطكر مفيكـ السيادة مف السيادة المطمقة إلى السيادة المقيدة.خاص

أف المسائؿ التي ال يجكز لسيادة المطمقة فبل بد مف القكؿ: تعديؿ مفيكـ ا  كعميو كبعد أف قمنا بضركرة
المساس بيا يصعب تحديدىا أك التي تعرؼ بالمجاؿ المحفكظ لمدكؿ كالخكض في المسائؿ المتعمقة 

دستكر فيذه ال يجكز الخكض بيا أك تعريضيا لمتدخؿ الدكلي فيي تبقى شأف داخمي لمدكؿ ال يجكز بال
 . 3 المساس بو

غدت مكضكعان غير متصؿ بالشؤكف الداخمية لمدكؿ  اإلنسافً  أف حقكؽى يمكف القكؿ كبكؿ تأكيد   كأخيران 
ذا ينعقد اإلجماع الدكلي ىذه األياـ كتيـ كؿ الدكؿ كالقانكف الدكلي العاـ كعمى ى ان خارجي ان بؿ ىي أمر 

فأصبحت مكضكعان ييـ المجتمع الدكلي كيؤثر عمى األمف كالسمـ الدكلييف كتعتبر المعايير الدكلية 
العميا لحقكؽ اإلنساف ىي الحكـ كالفيصؿ لتقرير مدل مبلئمة القكانيف الداخمية كالكضع الداخمي ألم 

أف كانت كحتى منتصؼ الستينات مسألة تدخؿ في الصميـ  دكلة ما كفقان ليذه المعايير أـ ال، بعد

                                                             
رقية عبد اليادم أبك شكشو ، مبدأ عدـ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ بيف مبدأ القانكف الدكلي كسياسات القكل   1

 .45الكبرل، مرجع سابؽ، 
 . 132-122نداكم، مرجع سابؽ،  ص حساـ أحمد محمد ى  2
كانتفاضة األقصى " دراسة في القانكف الدكلي العاـ"،  1949مكسى القدسي الدكيؾ، اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ   3

 .114، ص 2005جامعة القدس، فمسطيف، 
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ليكرس تدكيؿ مسائؿ حقكؽ  1975السمطاف الداخمي لمدكؿ حتى صدرت " كثيقة ىمنسكي" في عاـ 
 .اإلنساف كيخرجيا مف السمطاف الداخمي لمدكلة

ة لمدكؿ لى حقكؽ اإلنساف في المحافؿ الدكلية ال تعد مف الشؤكف الداخميإإف اإلجراءات المكصمة 
فالكسيمة لتقرير صبلحية قاعدة قانكنية ىي مدل اتفاقيا مع حقكؽ اإلنساف فالقاعدة المخالفة لحقكؽ 
اإلنساف كمعاييره تكصؼ بالسيئة كالضارة، كما أكد الرأم االستشارم لمحكمة العدؿ الدكلية 

ة حقكؽ لتدخؿ لحمايمى المجتمع الدكلي باينشأ التزاـ ع ،  إذ1عمى عالمية حقكؽ اإلنساف 1971لسنة
بمبدأ  بحيث ال يتـ االصطداـنساف اء المجتمع الدكلي ككرامة بني اإلجؿ الحفاظ عمى بقأمف  اإلنساف

كلى بالرعاية أالتي ىي نساف صارخ لحقكؽ اإل نتياؾاعدـ التدخؿ في شؤكف الدكؿ متى كاف ىناؾ 
نساف كاإلعبلف العالمي ؽ اإلمعاىدات الدكلية الخاصة بحقك كعميو صدرت العديد مف المكاثيؽ كال

 كالعيديف الدكلييف.لحقكؽ اإلنساف 

أف تدخؿ القانكف الدكلي لحماية حقكؽ اإلنساف لـ يتـ مف أجؿ القضاء عمى سيادة إلى  اإلشارة كتجد
نٌ كؿ كما تتمتع بو مف اختصاص داخمي، الد ما كما قاؿ ككفي عناف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة مف كا 

فحدكد الدكؿ ال  ،الحدكد كالحكاجز المانعة مف حماية ىذه الحقكؽ ككفالة احتراميا أجؿ القضاء عمى
يجب أف تقؼ سدان منيعان أماـ المنظمات الدكلية في رعاية حقكؽ كحريات اإلنساف، كعميو فإف العبلقة 
 بيف مبدأ عدـ التدخؿ الذم يحمي سيادة الدكؿ كاختصاصيا الداخمي، كمبدأ احتراـ حقكؽ اإلنساف
الذم يحمي اإلنساف في ذاتو ككيانو ككرامتو ليست عبلقة تصارع أك أف كبلىما يستخدـ أداة أك كسيمة 
لمقضاء عمى المبدأ اآلخر فيذا لـ تقصده مبادئ التنظيـ الدكلي التي تحافظ عمى االستقرار كاليدكء 

ـ استخداـ أحدىما ذا تإالذم يحققو مبدأ المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلي، فيي عبلقة تصارع 
 2ذا كاف كؿ منيما يصب في مصمحة المبدأ اآلخر.إككسيمة لمقضاء عمى اآلخر كتككف عبلقة تعاكف 

                                                             
، 1971ف/ يكنيك حزيرا 21أنظر: الرأم االستشارم الصادر عف محكمة العدؿ الدكلية، المتعمؽ بقضية ناميبيا،   1

www.icj.org  . 
 . 308حسيف حنفي عمر، التدخؿ في شئكف الدكؿ بذريعة حماية حقكؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، ص  2

http://www.icj.org/
http://www.icj.org/
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 المطمب الثاني: مبدأ حظر استخدام القوة. 
كة العسكرية لمدفاع الق ستخداـاللـ يكف القانكف الدكلي العرفي يحظر لجكء دكلة ما  1945قبؿ عاـ 

طراؼ الحؽ في دكؿ األمى حؿ فإف لإلتنفدت السبؿ السممية دكف التكصؿ ذا ما اسإعف مصالحيا ف
كاليادفة لتقنيف استخداـ  األمـ المتحدة ميثاؽكرغـ المحاكالت السابقة ل المجكء الستخداـ القكة العسكرية

 1. عمؿ عمى تقميصياالحرب ك ى الإلالقكة كالمجكء 

مف الدكلييف، كحظر استخداـ ك حفظ السمـ كاألى مـ المتحدةنشاء ىيئة األإف اليدؼ مف أكمف الثابت 
 الدكلييف كىك ما حرص عميو كاضعك مف كالسمـيعد مف كسائؿ حفظ األ القكة في العبلقات الدكلية

مرة التي ال يجكز يؿ القكاعد القانكنية الدكلية اآلكعميو يعد مبدأ حظر استخداـ القكة مف قب ،الميثاؽ
كذلؾ اعترافان بدكرىا في  2خالفتيا جريمة دكلية تستكجب عقاب فاعمييا.عمى مخالفتيا كتعتبر م تفاؽاال

المحافظة عمى أسس تنظيـ المجتمع الدكلي فإف القكؿ بعدـ سرياف ىذه القاعدة مف شأنو المساىمة في 
 3تقكيض أركاف المجتمع الدكلي كالذىاب بما حققو مف تنظيـ كترتيب أدراج الرياح.

)الفرع لمطمب إلى فرعيف سيتحدث فيو عف مضمكف مبدأ حظر استخداـ القكة ىذا ا ةقسـ الباحثتكعميو 
  )الفرع الثاني(.ك حكؿ اإلطار القانكني لمبدأ حظر استخداـ القكة  األكؿ(،

 ول: مضمون مبدأ حظر استخدام القوة. الفرع ال 
حة ضد سبلمة تخداـ القكة المسم" تحريـ اس خداـ القكة في العبلقات الدكليةيعني مبدأ حظر است

مف ىذه الدكؿ أييدد  راضي كاالستقبلؿ السياسي ألية دكلة مف طرؼ الدكؿ كالمنظمات الدكلية ممااأل
شكاؿ يشمؿ األ فال يشمؿ سكل القكة المسمحة دكف أكيعرضيا لمخطر كيرل البعض بأف لفظ القكة 

راج إدمكانية إخر كعمى العكس مف ىذا يرل البعض األ خرل كالضغط السياسي كاالقتصادماأل

                                                             
 . 9، ص 2004عماف، ،1طدار كائؿ لمنشر، محمد خميؿ المكسى، استخداـ القكة في القانكف الدكلي المعاصر،   1
عبد المنعـ متكلى، مبدأ تحريـ االستيبلء عمى اراضي الغير بالقكة في ضكء القانكف الدكلي المعاصر" مع رجب   2

 . 139، ص2001، 2دراسة تطبيقية لمعدكاف العراقي ضد الككيت"، ط
 .234حساـ احمد محمد ىنداكم، مرجع سابؽ، ص  3
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 صطبلحالمقصكد بايكحي بأف الميثاؽ  كباستقراء  1استخداـ القكة " خرل ضمف مصطمحشكاؿ األاأل
 . 2كيستبعد مف سياؽ النص أف يككف المقصكد بيا الضغكط االقتصادية القكة ىك القكة المسمحة

أصبحت الحرب لـ تعد كسعى ميثاؽ األمـ المتحدة لمنع استخداـ القكة في العبلقات الدكلية بعد أٌف 
أداة لتسكية النزاعات الدكلية، حيث تضمف القانكف الدكلي التقميدم في جزء منو أحكامان تعد بمثابة 
تطبيؽ لقانكف القكة ال لقكة القانكف. فأصبحت الحرب أمران محرمان كغير قانكني، كحث ميثاؽ األمـ 

استخداـ القكة بصكرة مطمقة، فتضمف في  المتحدة الدكؿ عمى تسكية نزاعاتيا سمميان، لكنو لـ يحـر
( منو حكمان يجيز لمدكؿ استخداـ القكة انفراديان كدكف إجازة أك تفكيض مف األمـ المتحدة 51المادة ) 

 3دفاعان عف النفس.

كء ف المجإلى قالب التحريـ، كعميو فإباحة انتقؿ استخداـ القكة مف قالب اإل لممنيج التاريخي فقد كفقان 
مكر المحظكرة في العبلقات الدكلية كالمخالفة ألحكاـ يعد مف قبيؿ األك التيديد بيا أاـ القكة لى استخدإ

عضاء ى مبدأ المساكاة بيف دكؿ األيقكـ عم األمـ المتحدة ميثاؽف أه القاعدة تستكجب العقكبة  كبما ىذ
ـ كحظر مااأللى إتقدـ خطكة  ميثاؽالف إعضاء بؿ األ قاعدة الحظر تسرم عمى جميع الدكؿف إف

 عضاء حتى كلك لـ تعترؼ الدكلة بكجكد المنظمة كىذا بحد ذاتو يعد تقدمان استخداـ القكة عمى غير األ
 . 4لمقانكف الدكلي

نساني فحاكؿ المؤيديف تبرير لتدخؿ اإلخر معارض الستخداـ القكة المسمحة في اآىناؾ جانب مؤيد ك 
انية الفقرة الرابعة مف ي منطمقيف مف مفيكميـ لممادة الثنسانالقكة المسمحة في حالة التدخؿ اإلاستخداـ 
راضي الدكلة المتدخؿ ضدىا عند استخداـ أسبلمة مـ المتحدة التي اشترطت عدـ المساس بميثاؽ األ

فحاكلكا كضع  مـ المتحدةتعارض ىذا التدخؿ مع مقاصد األ ك حتىأك المساس باستقبلليا أقكة ال
الدكلة المتدخمة ضدىا باإلضافة  ذا ما طالبتوإك أه بناء عمى اتفاقية دكا عمى جكاز كأضكابط لمتدخؿ ف

تقبلؿ السياسي لمدكلة، كمف راضي كاالسخداـ القكة عدـ المساس بسبلمة األلى اشتراطيـ حيف استإ
                                                             

 . 130بكراس عبد القادر، مرجع سابؽ، ص   1
 . 231ص ،1985الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، اإلسكندرية، قاؽ، التنظيـ الدكلي، محمد السعيد الد 2 

نجاح دقماؽ، التحكؿ في مفيكمي المقاكمة كاإلرىاب في األراضي الفمسطينية المحتمة، رسالة دكتكراه، جامعة عيف    3
 .688، ص 2012شمس، 

عدـ المشركعية كانعكاساتو عمى الساحة الدكلية، مرجع سامح عبد القكم السيد، التدخؿ الدكلي بيف المشركعية ك   4
 .130سابؽ، ص 
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عدـ جكاز استخداـ القكة ضد  تؤكد عمى كلى مف المادة الثانية مف الميثاؽالفقرة األ فإفخر آجانب 
 . 1ما عدا حالة الدفاع الشرعي عف النفسيان كانت المبررات خرل أأدكلة 

 الفرع الثاني: االطار القانوني لمبدأ حظر استخدام القوة. 

في ف نقطة البدء الحقيقية في مجاؿ دراسة الكضع القانكني الستخداـ القكة في القانكف الدكلي تتمثؿ إ
المجكء بدخؿ الميثاؽ حظر عمى الدكؿ أحيث متحدة مـ الميثاؽ األ نص المادة الثانية الفقرة الرابعة مف
جميعان  الييئة يمتنع أعضاءطار التنظيـ الدكلي كالتي نصت عمى " إبشكؿ منفرد الستخداـ القكة خارج 

في عبلقاتيـ الدكلية عف التيديد باستعماؿ القكة أك استخداميا ضد سبلمة األراضي أك االستقبلؿ 
كعميو يعد ىذا المبدأ مف  2.."األمـ المتحدة" كمقاصدالسياسي ألية دكلة أك عمى أم كجو آخر ال يتفؽ 

ف لفظ أ، كذلؾ لحظر الحرب عمى الرغـ مف مـ المتحدةعمييا ىيئة األ ساسية التي تقكـحد المبادئ األأ
فتشمؿ أم  كسعأألنيا ذات معنى ، ممة القكةخدمت كد في الميثاؽ بشكؿ صريح بؿ استر الحرب لـ ي

 . 4الستخداـ القكة في العبلقات الدكلية عمى مستكل عالمي كتضمف تحريمان  3عمؿ ذم طابع عسكرم.

تأكيؿ، كىذا التحريـ ك التيديد بيا بشكؿ قاطع ال يحتمؿ الأبالتالي فإف نص المادة حـر استخداـ القكة 
كما كيعد مبدأ  مـ يقكـ عمى مبدأ المساكاةف ميثاؽ األأف عضاء كك عضاء كغير األعمى األ ميسر 

ف أك التيديد باستخداميا جزء ال يتجزأ مف القانكف الدكلي العرفي الممـز لمجميع، ك أحظر استخداـ القكة 
 . 5ساس القانكني لعدـ مشركعية استخداـ القكة في العبلقات الدكليةسابقة الذكر تعد األ المادة

عضاء بأف يسككا ما بينيـ مف كجبت عمى الدكؿ األأنيا أالثالثة مف ذات المادة نبلحظ  رةكباستقراء الفق
 يفضً " ذ نصت عمىإ ،نزاعات عف طريؽ الكسائؿ السممية كحؿ بديؿ في تسكية النزاعات الدكلية

                                                             
 .42، ص 41أحمد سي عمي، دراسات في التدخؿ اإلنساني، مرجع سابؽ، ص  1
 . 1945المادة الثانية الفقرة الرابعة مف ميثاؽ االمـ المتحدة لسنة   2
 . 582لقانكف الدكلي العاـ ، مرجع سابؽ، ص عماد الديف المحمد، التدخؿ اإلنساني في ضكء كمبادئ كأحكاـ ا  3
 . 9محمد خميؿ المكسى، استخداـ القكة في القانكف الدكلي المعاصر ، مرجع سابؽ، ص  4
سامح عبد القكم السيد، التدخؿ الدكلي بيف المشركعية كعدـ المشركعية كانعكاساتو عمى الساحة الدكلية، مرجع   5

 .130سابؽ، ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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جميع أعضاء الييئة منازعاتيـ الدكلية بالكسائؿ السممية عمى كجو ال يجعؿ السمـ كاألمف كالعدؿ 
  1.كلي عرضة لمخطر"الد

مـ المتحدة  حفظ السمـ كاألمف مف مقاصد األأف كضحت أكلى كالتي كلى مف المادة األككذلؾ الفقرة األ
ذ نصت " إجميا أت مف ئنشً أيمـ المتحدة التي ىداؼ األأىـ أمف الدكلي بالتالي نبذ استخداـ القكة كىك 

الييئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي  ليذه الغاية تتخذ مف الدكلي كتحقيقان حفظ السمـ كاأل
كإلزالتيا كتقمع أعماؿ العدكاف كغيرىا مف كجكه اإلخبلؿ بالسمـ كتتذرع بالكسائؿ السممية ، تيدد السمـ

كفقا لمبادئ العدؿ كالقانكف الدكلي لحؿ المنازعات الدكلية التي قد تؤدم إلى اإلخبلؿ بالسمـ أك 
 2.لتسكيتيا"

نسانية بحتو ليس مف إقكة في العبلقات الدكلية ألىداؼ ف استخداـ الألى إعض الفقياء الدكلييف ب يرل
كة الذم ف ىذا النص برأييـ مكجو لحظر استخداـ القأل ؛مف الميثاؽ 2/4يتعارض كالمادة ف أشأنو 

ه الحاالت ندرج تحت ىذال ي، نسانيإلف التدخؿ اأك االستقبلؿ السياسي ك أقميمية يمس بالسبلمة اإل
حدث في الدكؿ ككقؼ المجازر الكحشية التي ت ،نسافساسي حماية حقكؽ اإلنساني ىدفو األفالتدخؿ اإل

  3نساف. التي تنتيؾ حقكؽ اإل

ف تحريـ استخداـ القكة المشار  مسمحة أك أم نكع مف أنكاع ىي القكة الليو في المادة السابقة الذكر إكا 
ألف االستخداـ ليذه ميدية أك الجرثكمية أك الكيماكية؛ األسمحة التق كانت القكة باستخداـأسكاء القكة، 

ف مبدأ تحريـ استخداـ القكة في إكعميو  4القكة يعتبر نكع مف أنكاع الحركب التي تدمر الحياة البشرية. 
ؼ كجكدىا عمى كركدىا في ميثاؽ صرح العبلقات الدكلية يعتبر مف قبيؿ القكاعد العرفية التي ال يتكق

                                                             
 .1945فقرة الثالثة مف ميثاؽ االمـ المتحدة لسنة المادة الثانية ال  1
 .1945المادة االكلى الفقرة األكلى مف ميثاؽ االمـ المتحدة لسنة   2
 .52سامح عبد القكم السيد، التدخؿ الدكلي بيف المنظكر اإلنساني كالبيئي، مرجع سابؽ، ص   3
التيديد باستخداميا اخبلالن بااللتزامات المفركضة عمى رزاؽ حمد العكادم، استخداـ القكة في العبلقات الدكلية أك   4

الدكؿ منذ عيد العصبة كميثاؽ األمـ المتحدة، مركز الدراسات كاألبحاث العممانية في العالـ العربي، )الحكار المتمدف(، 
 .2012، 3656العدد
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ف كركدىا في الميثاؽ يمثؿ المرحمة النيائية في استقرار كتككيف القاعدة العرفية إبؿ  ،مـ المتحدةاأل
  1الدكلية.

ثراء رصيد إالتي ساعدت عمى ارات الصادرة عف الجمعية العامة ىـ القر أمف  25/26كيعد القرار رقـ 
لييا إف المجكء ا  ك ، ك التيديد بياأة عف استخداـ القك  متناعااللدكلي، كقد تضمف القرار ضركرة القانكف ا

 مف كالسمـ الدكلييف، كما كحثٌ المتحدة التي تيدؼ لمحفاظ عمى األمـ لمقاصد األ ان صارخ ان يعد انتياك
القكة لحؿ الخبلفات  عتماداكعدـ  ،الطرؽ السممية لحؿ النزاعات الدكلية إلى عمى ضركرة المجكء

عبلف حكؿ مبادئ ف تبني ىذا اإلأعبلف عف نيتيا في اإلعربت الجمعية العامة ضمف ىذا أالدكلية، ك 
لمميثاؽ سكؼ يساىـ في تعزيز  القانكف الدكلي الماسة بالعبلقات الدكلية الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ كفقان 

ف البشرية ككذلؾ مأانية كاعتبرىا جرائـ ضد السبلـ ك عماؿ العدك كىذا القرار حـر األ ،لعالميالسمـ ا
 2ك ثأر عف طريؽ القكة.أعماؿ انتقامية أ االمتناع عف أم

عبلف مبادئ القانكف إ. كالذم ذكر بأف " 1970كؿ تشريف األ 24( A/RES /2625ككذلؾ القرار ) 
مـ المتحدة" كالمقصكد بالمبادئ أم لميثاؽ األ الدكلي المتعمقة بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ كفقان 

قميمية استعماليا ضد السبلمة اإلك أكلية عف التيديد باستعماؿ القكة لدمبدأ امتناع الدكؿ في عبلقاتيا ا
ككذلؾ مبدأ فض  ،مـ المتحدةك عمى نحك يتنافى مع مقاصد األأك االستقبلؿ السياسي ألية دكلة أ

 .3النزاعات بالطرؽ السممية ككجكب عدـ التدخؿ في شؤكف الدكؿ الداخمية

داـ القكة في العبلقات الدكلية كالمنع الدائـ الستعماؿ األسمحة ( المتعمؽ بمنع استخ2936كالقرار رقـ )
في مادتو األكلى التي حثت فييا الدكؿ عمى التخمي عف  1972تشريف الثاني  29النككية بتاريخ 

المجكء إلى استخداـ القكة أك التيديد بيا بكؿ أشكاليا كمظاىرىا في العبلقات الدكلية طبقان لميثاؽ األمـ 
 4تناع الدائـ عف استخداـ األسمحة النككية. ككذا االم

                                                             
 . 135بكراس عبد القادر، مرجع سابؽ، ص  1
ي إطار القانكف الدكلي اإلنساني، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ فرع مرزكؽ عبد القادر، استخداـ القكة ف  2

 . 19، ص 2012القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية، جامعة الجزائر، 
 .70غساف مدخت خير الديف، مرجع سابؽ، ص   3
مكتبة الحامد لمنشر ك التكزيع، ليث محمكد المبيضيف، االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ مف منظكر الشرعية الدكلية، دار ك    4
 . 109،  ص 2012، عماف، 1ط
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صدرت جممة مف القرارات مف كقت أف الجمعية العامة ألما سبؽ ذكره مف قرارات نبلحظ  كفقان كعميو 
داخمية ك عدـ جكاز التدخؿ في الشؤكف الأبيا عمى عدـ جكاز استخداـ القكة لى اليكـ حثت إنشائيا إ

عماؿ يعد ف أم عمؿ مف ىذه األا  ك  خرلأكراه عمى دكلة اإل كأالضغط ك ممارسة أم نكع مف ألمدكؿ 
  غير مشركع. عمبلن 

كبعد أف قرر ميثاؽ األمـ المتحدة في مادتو الثانية الفقرة الرابعة حكؿ حظر استخداـ القكة في العبلقات 
جراءات القمع الجماعية، حيث  الدكلية عاد كأكرد استثناءات عمى ىذا المبدأ كحالة الدفاع الشرعي كا 

نما فقط استخداـ القكة ات الدكلية، مف الكاضح أف ىذا النص ال يحظر كؿ استخداـ لمقكة في العبلق كا 
 . 1ضد السبلمة االقميمية أك االستقبلؿ السياسي لكؿ دكلة أك بأية طريقة ال تتفؽ كأىداؼ األمـ المتحدة

جكاز االلتجاء إلى القكة لفض  نصت عمى عدـ الدكؿ العربيةكما أف المادة الخامسة مف ميثاؽ جامعة 
النزاعات بيف دكلتيف أك أكثر مف دكؿ الجامعة مع ضركرة حؿ النزاعات بينيا بالطرؽ السممية إذ 

ال يجكز االلتجاء إلى القكة لفض المنازعات بيف دكلتيف أك أكثر مف دكؿ الجامعة،  " جاءت بما يمي
سيادتيا أك سبلمة أراضييا، كلجأ المتنازعكف إلى  فإذا نشب بينيما خبلؼ ال يتعمؽ باستقبلؿ الدكلة أك

كقع  التيالمجمس لفض ىذا الخبلؼ، كاف قراره عندئذ نافذنا كممزمان. كفى ىذه الحالة ال يككف لمدكؿ 
الخبلؼ الذل يخشى منو  فيمداكالت المجمس كقراراتو. كيتكسط المجمس  في شتراؾاالبينيا الخبلؼ 

امعة، كبيف أية دكلة أخرل مف دكؿ الجامعة أك غيرىا، لمتكفيؽ كقكع حرب بيف دكلة مف دكؿ الج
 .2"بينيما. كتصدر قرارات التحكيـ كالقرارات الخاصة بالتكسط بأغمبية اآلراء

ليس في ىذا الميثاؽ ما  "مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى حؽ الدفاع عف النفس  51نصت المادة 
قكة  عتدتاجماعات، في الدفاع عف أنفسيـ إذا  يضعؼ أك ينتقص الحؽ الطبيعي لمدكؿ، فرادل أك

مسمحة عمى أحد أعضاء "األمـ المتحدة" كذلؾ إلى أف يتخذ مجمس األمف التدابير البلزمة لحفظ السمـ 
األعضاء استعماالن لحؽ الدفاع عف النفس تبمغ إلى المجمس  تخذىااكاألمف الدكلي، كالتدابير التي 

بمقتضى سمطتو كمسؤكلياتو المستمرة مف أحكاـ  -أم حاؿ فيما لممجمس ، كال تؤثر تمؾ التدابير بفكران 

                                                             
 . 236حساـ أحمد محمد ىنداكم، مرجع سابؽ، ص   1
 .1945المادة الخامسة مف ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية لسنة   2
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مف األعماؿ لحفظ السمـ  تخاذهالف يتخذ في أم كقت ما يرل ضركرة مف الحؽ في أ -ىذا الميثاؽ 
  .1"كاألمف الدكلي أك إعادتو إلى نصابو

 ء عمى إقميـ الدكلة المتذرعةاعتدابناءن عمى ىذه المادة كألجؿ القكؿ بالدفاع عف النفس ال بد مف كقكع 
بذلؾ كليس التذرع بحماية رعاياىا في الخارج كما أف ىذه المادة ال تعطي الحؽ لمدكؿ التدخؿ الدكلي 

 2اإلنساني األحادم الجانب بذريعة الدفاع عف النفس.

لعدكاف تعريؼ اف تمييزىما عف بعضيما بحيث أثار كحتى ال يتـ الخمط بيف التدخؿ كالعدكاف البد لنا م
الجنائية المحكمة كتمارس خطكرة الجرائـ  أشدفالعدكاف يعد مف  جدالن كاسعان عند فقياء القانكف الدكلي

فإف العدكاف ىك الكحيد الذم يسمح لمدكلة بالمجكء الى   3،اختصاصيا عميو متى كضع تعريؼ لو
 4ة اإلقميـ كسبلمتو.استخداـ حؽ الدفاع الشرعي، فكؿ استعماؿ لمقكة يعد خرقان كانتياكان لحرم

كبناءن عميو نستنتج بأف العدكاف يعد غير مشركع في جميع الحاالت كحالة الغزك أك االحتبلؿ، أما 
التدخؿ فقد يككف مشركعان كحالة الدفاع عف النفس كقد يككف غير مشركع كحالة تدخؿ خارج إطار 

 األمـ المتحدة. 

سرائيمي ضد السكاف المدنييف اإل حتبلؿمارسات االلة الفمسطينية حيث إف مكمثاؿ عمى العدكاف الحا
قامو  ،كبناء المستكطنات ،كمصادرة األراضي ،كقمع األشجار ،كىدـ الممتمكات ،التي تشمؿ القتؿ كا 

عد انتياكان صريحان لممكاثيؽ كالمعاىدات كمبادئ القانكف الدكلي جدار الفصؿ العنصرم فيذه األفعاؿ ت
لى ثبكت حؽ الدفاع الشرعي لمدكلة أك لمشعب مما يعني إكاف يؤدم كثبكت أم حالة مف حاالت العد

الحؽ باستعماؿ القكة بمختمؼ أشكاليا كمستكياتيا لصد العدكاف كالتخمص منو، كفي الحالة الفمسطينية 
كىك في سبيؿ  لمبطش كالقتؿكيتعرض بشكؿ مستمر  ،فإف الشعب الفمسطيني يعيش تحت االحتبلؿ

ار و في نيؿ الحرية كتقرير المصير كفقان لمقررات الشرعية الدكلية، كبمكجب قر ذلؾ يسعى لتحقيؽ أىداف
نص في المادة الثالثة منو عمى مجمكعة مف األعماؿ التي تعتبر الذم  3314الجمعية العامة رقـ 

أعماؿ عدكاف كمنيا عمى كجو التحديد " قياـ القكات المسمحة لدكلة ما بغزك إقميـ دكلة أخرل أك 
                                                             

 ، مرجع سابؽ.1945المادة الكاحد كخمسكف مف ميثاؽ األمـ المتحدة لسنة   1
 . 39ص معمر فيصؿ خكلي، مرجع سابؽ،  2
 . 1998تمكز  17فقرة د مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المعتمد في ركما في  /المادة الخامسة   3
 . 50رابحي لخضر، مرجع سابؽ، ص   4
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عميو أك أم احتبلؿ عسكرم حتى كلك كاف مؤقتان ينجـ عف مثؿ ىذا الغزك أك اليجكـ أك أم اليجكـ 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة  51ككذلؾ المادة  1ضـ إلقميـ دكلة أخرل أك لجزء منو باستعماؿ القكة "

في  تمثؿعرفت العدكاف كالشركط الكاجب تكفرىا في أم عمؿ عدكاني بأف يككف العمؿ مسمحان كالذم ي2
ستقبلؿ السياسي كحؽ تقرير المصير كيبنى عمى ذلؾ أف حؽ سبلمة اإلقميـ كحؽ االالمساس ب

متعو باالستقبلؿ السياسي ؾ بالقكة لحؽ دكلة أخرل أك شعب آخر في تااالحتبلؿ بمفيكمو الدكلي انتي
ممارسة سمطات سرائيؿ استخدمت القكة العسكرية لمسيطرة عمى اقميـ أجنبي ك إقميمو، كما أف إ أك سبلمة

كىي في ىذه الحالة تكرس حالة االحتبلؿ فيي تصادر  ،دارية عمى اإلقميـ لتيسير أمكره بشكؿ مؤقتإ
ي المكاثيؽ الدكلية بتقرير مصيره، االستقبلؿ السياسي لمشعب الفمسطيني كتمنعو مف حقو الثابت ف

صد العدكاف كصد االحتبلؿ  سطيني الحؽ فيكانسجامان مع قرار الجمعية العامة السابؽ فممشعب الفم
   3 . كفقان لقكاعد القانكف الدكلي شرعيالغير سرائيمي اإل

التدخؿ اإلنساني يرتكز عمى عناصر يجب أف تتكافر جميعيا لكقؼ االنتياكات أف  كخبلصة القكؿ
 كأف يتـ التدخؿ بناءن عمى تفكيض مف مجمس األمف، كأف يككف لولحقكؽ اإلنساف، الجسمية كالمنيجية 

رل تك بلمة أراضي الدكلة المستيدفة بو، استراتيجية خركج كاضحة، كأال يقكد إلى تيديد كحدة كس
إذ يجب أف يحدث تكازف فيما بيف الغاية ككف الغاية النبيمة تبرر الكسيمة، يجب أال ت وبأن ةالباحث

 اإلنسانية المتمثمة مف التدخؿ كاألسمكب المستخدـ في التدخؿ.

حتبلؿ اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني في األراضي تي ارتكبتيا قكات االماؿ القمع الفإف أع
الفمسطينية المحتمة أعقاب انتفاضة األقصى تشكؿ جرائـ ضد اإلنسانية كعميو تقكـ المسؤكلية الدكلية 

تكجب عمى المجتمع الدكلي التدخؿ اإلنساني لتكفير الحماية يإلسرائيؿ بشقييا المدني كالجنائي ك 
ة لمشعب الفمسطيني كىذا التدخؿ يمكف أف يتـ بإحدل طريقتيف األكلى بالمجكء إلى مجمس األمف الحقيقي

ما يتعرض لو الشعب الفمسطيني مف حصار فـ الدكلييف ظ األمف كالسمالدكلي ككنو المسؤكؿ عف حف

                                                             
، الدكرة السابعة، كالذم يتضمف 1974نيساف  12آذار إلى  11المؤرخ مف   3314قرار الجمعية العامة رقـ    1

 ؼ العدكاف الذم اعتمدتو المجنة الخاصة باتفاؽ اآلراء كأكصت الجمعية العامة بإقراره .مشركع تعري

 ، مرجع سابؽ.1945مف ميثاؽ األمـ المتحدة لسنة  51المادة   2
عدناف النجار، حؽ الدفاع الشرعي في القانكف الدكلي حالة المقاكمة الفمسطينية، المنيؿ ، تاريخ الزيارة   3
30/6/2018  platform.almanhal.com    
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بالمجكء إلى  المتداد آثار ىذا النزاع لمدكؿ المجاكرة، كقد يتـنظرا كقتؿ ييدد السمـ كاألمف الدكلييف 
الجمعية العامة لؤلـ المتحدة ككنيا تمتمؾ صبلحيات إصدار قرارات ممزمة في حالة عجز مجمس 
األمف عف القياـ بمسؤكلياتو كعدـ تمكنو مف إصدار قرار ممـز مف أجؿ المحافظة عمى السمـ كاألمف 

  1كفر اإلجماع بيف أعضائو الدائميف.الدكلييف نتيجة لعدـ ت
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 الفصل الثاني:

_______________________________________________________________ 

 التدخل اإلنساني والتدابير الالزمة لمتدخل.
حداىا ألجؿ تحقيؽ إتشير حاالت التدخؿ أنيا كقعت ألىداؼ يمكف كضعيا في خانتيف اثنتيف، 

متدخؿ في بعض المكاقع االستراتيجية اك قاعدة لى تثبيت أقداـ الإك استراتيجية، يرمي أمصالح آنية 
 .1عسكرية، كاألخرل تبغي تحقيؽ مصالح دكلية عامة

ص عمى منع المجكء إلى القكة في العبلقات الدكلية إال كالنٌ  1945مع إبراـ ميثاؽ األمـ المتحدة عاـ 
لمجكء إلى خبلؿ اأصبح تنفيذ التدخبلت الدكلية اإلنسانية يتـ بصفة أساسية مف  في حاالت محددة،

لى تدابير مسمحة، كتقكـ منظمة األمـ المتحدة في إكقد تصؿ  2العسكريةغير التدابير كاالجراءات 
عة مف التدابير كتتخذ التدابير عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف بمجمك المتدخؿ ضدىا سبيؿ حمؿ الدكلة 

 مسمحة شكؿ ضغكط ذات طابع سياسي يتمثؿ في:الغير 

كقرار مجمس األمف  ،، كتشمؿ قطع العبلقات الدبمكماسية مع الدكلة المستيدفةالتدابير السياسية .1
المتعمؽ بتخفيض حجـ البعثات الدبمكماسية ـ 1992مام عاـ  3المؤرخ في  757قـ الدكلي ر 

انتياكات حقكؽ اإلنساف التي حدثت أثناء النزاع في يكغكسبلفيا سابقان، أك  لجميكرية الصرب بسبب
 .3كقؼ العضكية أك الطرد مف منظمة األمـ المتحدة سحب السفراء، أك

التدابير االقتصادية، كتتخذ عدة صكر منيا الحظر االقتصادم، المقاطعة االقتصادية، كأخيران  .2
 . 4الحصار

                                                             
عثماف عمي الركاندكزم، مبدأ عدـ التدخؿ كالتدخؿ في الشئكف الداخمية في ظؿ القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابؽ،   1

 . 119ص 
 . 143حساـ أحمد محمد ىنداكم، مرجع سابؽ، ص  2
 .313بكراس عبد القادر، مرجع سابؽ، ص   3
 .164أحمد سي عمي، دراسات في التدخؿ اإلنساني، مرجع سابؽ، ص  4
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أما التدابير المسمحة فتتخذ كمبلذ أخير بعد استنفاد كافة الطرؽ في حالة كجكد انتياكات جسيمة في 
 ني مما يدفع األمـ المتحدة إلى التدخؿ.القانكف الدكلي اإلنسا

كعميو نرل بأف ممارسة التدخؿ تقكـ عمى عدد مف األسس الرئيسية كالمبلذ األخير، ك أف يككف اليدؼ 
تناسب الكسائؿ مع الحد األدنى الضركرم لتحقيؽ ىدؼ  ىك كقؼ أك تجنب اآلالـ اإلنسانية، كأخيران 

 الحماية اإلنسانية المنشكدة. 

جميع الدكؿ باتخاذ  1962نكفمبر  6كالصادر في  1761الجمعية العامة في قرارىا رقـ  "كقد أكصت
العقكبات التالية ضد جنكب إفريقيا: قطع العبلقات الدبمكماسية، إغبلؽ المكانئ أماـ سفف جنكب 

كما  1أفريقيا، حظر استيراد كتصدير المنتجات المختمفة لجنكب أفريقيا بما في ذلؾ األسمحة كالذخائر".
فرض مقاطعة دكلية عمى تكريد السبلح إلى جنكب أفريقيا إدراكان منو  1977قرر مجمس األمف عاـ 

لما تمثمو سياسة التمييز العنصرم فييا مف انتياؾ صارخ لجميع المكاثيؽ الدكلية الخاصة بحقكؽ 
  2اإلنساف.

حاالت الحكـ عمى التدخؿ ك  )المبحث األكؿ(،كصكره  نسانيشركط التدخؿ اإلفي ىذا الفصؿ كسنبيىف 
 .)المبحث الثاني( بالمشركعية

 وصوره. نسانيشروط التدخل اإل المبحث الول: 
تميزت العبلقات الدكلية منذ أكاخر الثمانينات بتناقص كتيرة النزاعات المسمحة الدكلية مقارنة 

عات العرقية كالدينية بالمنازعات المسمحة الداخمية التي أخذت تتزايد أكثر فأكثر، بحيث تفاقمت الصرا
كالتي تخمؼ آالؼ القتمى دكف تمييز بيف المحاربيف كالمدنييف، كاقترنت ىذه النزاعات بانتياكات كاسعة 
كجسيمة لحقكؽ اإلنساف، األمر الذم يمثؿ انتياكان صارخان لقكاعد ميثاؽ األمـ المتحدة كالمكاثيؽ 

 كاإلعبلنات الدكلية ذات الصمة بالقانكف اإلنساني. 

كمف أجؿ إرساء نظاـ قانكني يكفؿ لمتدخؿ اإلنساني مجالو الشرعي في ظؿ التضارب الكاقع مع تمسؾ 
الدكؿ بسيادتيا الكطنية مف أم تدخؿ تخدمو المصالح الشخصية أك تدخؿ ببل مبرر أك ىدؼ إنساني،  

                                                             
 . 150حساـ أحمد محمد ىنداكم، مرجع سابؽ، ص   1
 .141رامي نمر راضي حشاش، مرجع السابؽ، ص  2
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فة ا في الدكلة المستيدسكؼ يككف نطاؽ حديثنا في ىذا المبحث حكؿ الشركط الكاجب تكافرى
كصكر التدخؿ اإلنساني  )المطمب األكؿ(،مف التدخؿ إلضفاء الشرعية الدكلية لمتدخؿ كالمتدخمة، 

  )المطمب الثاني(.

 شروط الدولة المستيدفة والمتدخمة من التدخل.المطمب الول: 

عد كمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األخرل الذم يتدخؿ اإلنساني تأثير عمى السيادة، لم
قرتو األمـ المتحدة تتعامؿ معو كفقان لممعايير الدكلية، لذلؾ نادل غالبية الفقياء بخطكرة األخذ أمنياجان 

 بو، كأف يككف في أضيؽ حدكده.

إلى الدكلة المستيدفة مف التدخؿ، إذ  ال يقتصر نطاؽ الشركط عمى الدكلة المتدخمة، بؿ ينصرؼ أيضان 
ؿ بالتدخؿ اإلنساني، لذا سنتطرؽ إلى البحث عف شركط الدكلة يتعيف تكفر مجمكعة مف الشركط لمقك 

  )الفرع الثاني(.ك شركط الدكلة المتدخمة  )الفرع األكؿ(،المستيدفة مف التدخؿ 

 الفرع الول: شروط الدولة المستيدفة من التدخل.

تيدفة قبؿ كقكع أم تدخؿ إنساني مف جانب أم دكلة يجب أف تتكافر بعض الشركط في الدكلة المس
 مف التدخؿ عمى النحك اآلتي:

 لة أك كشيكة لحقكؽ اإلنساف األساسية.أكالن: كجكد انتياكات خطيرة حا

البد كأف تككف انتياكات حقكؽ اإلنساف خطيرة كتمارس كسياسة منيجية، كال يشترط أف تككف 
، كليست 1ياكاتاالنتياكات قد كقعت كانتيت بؿ يكفي أف يقكـ دليؿ قكم عمى احتماؿ كقكع ىذه االنت

كؿ حقكؽ اإلنساف ذات طبيعة كاحدة إذ يكجد بعض الحقكؽ تفكؽ في األىمية حقكؽ اإلنساف األخرل 
طيرة لحقكؽ اإلنساف كيمكف كلما كاف ما يسمى بالتدخؿ اإلنساني يقع بذريعة كقؼ االنتياكات الخ

القانكف الدكلي ككنيا تيدد  أف الجرائـ التالية تشكؿ انتياكات خطيرة عمى حقكؽ اإلنساف في ظؿالقكؿ 
 : 2األمف كالسمـ الدكلييف

 جرائـ اإلبادة الجماعية. . أ
                                                             

 .35محمد خميؿ المكسى، مرجع سابؽ، ص   1
 .111فراس صابر عبد العزيز الدكرم، مرجع سابؽ، ص   2
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 الجرائـ ضد اإلنسانية. . ب
 . 1جرائـ الحرب . ت

فقد تقرر بمكجب النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية أف يككف لممحكمة الجنائية الدكلية االختصاص 
لى كضع تعريؼ ليذه الجرائـ حيث إسي بالنظر عمى أشد  الجرائـ خطكرة كما حاكؿ نظاـ ركما األسا

يا تعني أم فعؿ مف يمة اإلبادة الجماعية حيث قالت أنف المادة السادسة منو أكضحت مفيكـ جر إ
ثنية أك عرقية أك دينية بصفتيا ىذه إىبلكان كميان أاألفعاؿ التالية يرتكب بقصد إىبلؾ جماعة قكمية أك 

 -أك جزئيان كىي :

 قتؿ أفراد الجماعة. . أ
 اؽ ضرر جسدم أك عقمي جسيـ بأفراد الجماعة.الح . ب
 إخضاع الجماعة عمدان ألحكاؿ معيشية يقصد بيا إىبلكيا الفعمي كميان أك جزئيان.  . ت
 فرض تدابير تستيدؼ منع اإلنجاب داخؿ الجماعة. . ث
 نقؿ أطفاؿ الجماعة عنكة إلى جماعة أخرل.  . ج

اإلنسانية التي تعد مف أخطر الجرائـ التي  ثـ قامت المادة السابعة ببياف االفعاؿ المككنة لمجرائـ ضد
تثير قمؽ المجتمع الدكلي بأسره كتبرر نشكء المسؤكلية الجنائية الفردية كتستتبعيا كتتطمب حصكؿ 

، كقد 2سمكؾ بمكجب القانكف الدكلي المطبؽ عمكمان الذم تعترؼ بو النظـ القانكنية الرئيسية في العالـ
ؿ" يشكؿ أم فعؿ مف األفعاؿ التالية جريمة ضد اإلنسانية" متى أكضح النظاـ المقصكد بيا حيث قا

ارتكب في إطار ىجكـ كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد أية مجمكعة مف السكاف المدنييف كعف عمـ 
 باليجكـ ، كىذه األفعاؿ:

 القتؿ العمد. . أ
 اإلبادة. . ب
 االسترقاؽ. . ت

                                                             
كالذم يتضمف أشد  1998يكليو /تمكز 17اسي لممحكمة الجنائية الدكلية تـ اعتماده في ركما في نظاـ ركما األس  1

 الجرائـ خطكرة  كلممحكمة الجنائية الدكلية بمكجب ىذا الميثاؽ اختصاص عمييا.
ايتراؾ لمنشر مصطفى أحمد أبك الخير، الطرؽ القانكنية لمحاكمة إسرائيؿ قادة كأفراد في القانكف الدكلي بالكثائؽ،   2

 . 172، ص 2009القاىرة،  ،1ط كالتكزيع،



  

57 
 

 إبعاد السكاف أك النقؿ القسرم لمسكاف. . ث
لشديد عمى نحك آخر مف الحرية البدنية بما يخالؼ القكاعد األساسية لمقانكف السجف أك الحرماف ا . ج

 الدكلي. 
 التعذيب. . ح
تعقيـ القسرم أك أم كراه عمى البغاء أك الحمؿ القسرم، أك الغتصاب أك االستبعاد الجنسي أك اإلاال . خ

 أشكاؿ العنؼ الجنسي عمى مثؿ ىذه الدرجة مف الخطكرة.شكؿ آخر مف 
عة محددة أك مجمكع محدد مف السكاف ألسباب سياسية أك عرقية أك قكمية أك اضطياد أية جما . د

اثنية أك ثقافية أك دينية، أك متعمقة بنكع الجنس عمى النحك المعركؼ في الفقرة الثالثة، أك ألسباب 
ليو في ىذه إأخرل مف المسمـ عالميان بأف القانكف الدكلي ال يجيزىا، كذلؾ فيما يتصؿ بأم فعؿ مشار 

 لفقرة أك أية جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة. ا
 االختفاء القسرم لؤلشخاص. . ذ
 جريمة الفصؿ العنصرم. . ر
األفعاؿ البلإنسانية األخرل ذات الطابع المماثؿ التي تتسبب عمدان في معاناة شديدة أك في أذل  . ز

 . 1خطير يمحؽ بالجسـ أك بالصحة العقمية أك البدنية

تحديد اختصاصيا في جرائـ الحرب فقالت فقرتيا األكلى" يككف لممحكمة كمف ثـ قامت المادة الثامنة ب
السيما عندما ترتكب في اطار خطة أك سياسة عامة أك في ختصاص فيما يتعمؽ بجرائـ الحرب، ا

إطار عممية ارتكاب كاسعة النطاؽ ليذه الجرائـ" كعميو جرائـ الحرب تعني " االنتياكات الجسيمة 
كأم فعؿ مف ىذه األفعاؿ التي ترتكب ضد  1949أغسطس  /آب  12خة في التفاقيات جنيؼ المؤر 

 األشخاص أك الممتمكات التي تحمييـ أحكاـ اتفاقيات جنيؼ كىذه األفعاؿ:

 .القتؿ العمد  . أ

 ة.بما في ذلؾ إجراء تجارب بيكلكجي ، التعذيب أك المعاممة البلإنسانية . ب

                                                             

  .المادة السابعة مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية.  1 
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حيث يتـ بأحد أساليب التعذيب ؽ األسرل الفمسطينييف التي ارتكبتيا اسرائيؿ بحلتغذية القسرية كتعد ا"
كفي ىذا  المجكء إلييا إلجبار األشخاص الممتنعيف عف تناكؿ الطعاـ عمى تناكؿ أك تمقي المكاد المغذية

  .1مخالفة التفاقية جينيؼ الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب"

 .ل خطير بالجسـ أك بالصحةتعمد إحداث معاناة شديدة أك إلحاؽ أذ   . ت

إلحاؽ تدمير كاسع النطاؽ بالممتمكات كاالستيبلء عمييا دكف أف تككف ىناؾ ضركرة عسكرية    . ث
 .تبرر ذلؾ كبالمخالفة لمقانكف كبطريقة عابثة

إرغاـ أم أسير حرب أك أم شخص آخر مشمكؿ بالحماية عمى الخدمة في صفكؼ قكات دكلة    . ج
 .معادية

ير حرب أك أم شخص آخر مشمكؿ بالحماية مف حقو في أف يحاكـ محاكمة تعمد حرماف أم أس   . ح
 .عادلة كنظامية

 .اإلبعاد أك النقؿ غير المشركعيف أك الحبس غير المشركع   . خ

 2.أخذ رىائف  . د

كقد ارتكبت اسرائيؿ بحؽ الفمسطينييف جرائـ تكصؼ بأنيا جرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ حرب كالقتؿ 
 .  2014في الضفة الغربية أك قطاع غزة كتحديدان أثناء العدكاف عمييا في  كالتعذيب كاإلبعاد سكاء

 ثانيان: عجز أك عدـ رغبة الدكلة المعنية كقؼ انتياكات حقكؽ اإلنساف.

يعتقد بعض فقياء القانكف الدكلي بأنو عمى أيًة منظمة حككمية في ذات المنطقة التي يقع انتياؾ 
كمة تمؾ الدكلة بالتحرؾ بمفردىا، أك بمساعدة أطراؼ دكلية حقكؽ اإلنساف فييا أف تطمب مف حك

 .3أخرل التخاذ التدابير الضركرية كالبلزمة لكقؼ استمرار ىذه الفظائع

 الفرع الثاني: شروط الدولة المتدخمة. 
  أكالن: كجكب االستناد إلى قكاعد القانكف الدكلي.

                                                             
الزيارة  تاريخ الكطف، دنيا القسرية، التغذية قانكف حكؿ دراسة لمدراسات، فمسطيف أسرل مركز- الدراسات كحدة 1

9/2/2019، pulpit.alwatanvoice.com. 

 ة الثامنة مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية. الماد  2
 . 35محمد خميؿ المكسى، المرجع سابؽ، ص  3
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السيما المتعمقة بحقكؽ ى قكاعد القانكف الدكلي يستند إللكي يككف التدخؿ اإلنساني مشركعان البد كأف 
 ،اإلنساف، بحيث يتكلد التزاـ عمى الدكلة بعد التكقيع كالمصادقة بإرادتو الحرة عمى االتفاقيات الدكلية

، البد مف اإلشارة إلى أف التكقيع عمى ىذه االتفاقيات 1بالتالي يككف عمييا التزاـ بتنفيذ تمؾ االتفاقيات
ألف المسائؿ المتعمقة بحقكؽ داخمي لمدكؿ كالنطاؽ المحجكز ليا؛ لمساس باالختصاص الال يؤدم إلى ا

 اإلنساف أصبحت عالمية. 

ال تحكلت إلى عدكاف غير مبرر مف الناحية القانكنية.  ثانيان: أال يتجاكز التدخؿ اليدؼ اإلنساني كا 

اإلنساني المتمثؿ في حماية حقكؽ المتدخمة باسـ اإلنسانية أال تتجاكز اليدؼ  الدكلةكىذا يعني عمى 
اإلنساف ككقؼ االنتياكات بالتالي البد مف التحقؽ مف كجكد خرؽ لممبادئ اإلنسانية التي أقرىا القانكف 

ذ تـ إحيث جاءت أحكاـ القانكف الدكلي مؤكدة عمى قدسية الحؽ في الحياة كالسبلمة البدنية  2الدكلي
كلى مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالتي النص عميو في المادة السادسة الفقرة األ

كعمى القانكف أف يحمي ىذا الحؽ كال يجكز  حؽ في الحياة حؽ مبلـز لكؿ إنسافنصت عمى " ال
  4كينتيي التدخؿ بانتياء الغرض الذم أنشئ ألجمو. 3حرماف أحد مف حياتو تعسفان". 

 ثالثان: أف يتـ التدخؿ عبر المنظمات كالييئات الدكلية.

كعمى ذلؾ صاحب الحؽ في التدخؿ مف أجؿ حماية حقكؽ اإلنساف ىي منظمة األمـ المتحدة 
كالييئات الدكلية المخكلة بمكجب االتفاقيات الدكلية الدفاع عف حقكؽ اإلنساف كال يجكز لمدكؿ أف تقكـ 

ييا نشكب نزاعات مسمحة، مع تقييد تدخميا بالشرط األكؿ كىك االستناد بإجراءات انفرادية قد يترتب عم
ال كقعت تحت طائمة الحظر الكارد في المادة الثانية الفقرة السابعة مف ميثاؽ  إلى القانكف الدكلي كا 

 5األمـ المتحدة المتعمقة بمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ كاحترامان لمبدأ سيادة الدكؿ.

                                                             
 . 108غساف مدحت خير الديف، مرجع سابؽ، ص   1
 . 50كىيبة العربي، مرجع سابؽ، ص   2
تكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ المادة السادسة مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية، اعتمد كعرض لم  3

مارس  /آذار 23كأصبح نافذان في  1966ديسمبر  /كانكف 16بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المؤرخ في 
1976  . 

 .24رجداؿ أحمد، مرجع سابؽ ،ص  4
 .333حسيف حنفي عمر، مرجع سابؽ، ص   5
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بعان: الطابع االحتياطي لمتدخؿ اإلنساني البد أف يثبت فشؿ مجمس األمف في التعامؿ مع األزمة را
اإلنسانية بسبب استخداـ األعضاء الدائميف لمفيتك بالتالي عدـ مقدرة المجمس عمى النيكض بأعباء 

 .1المسؤكليات الممقاة عمى عاتقو بمكجب ميثاؽ األمـ المتحدة

افقة الدكؿ التي تتـ فييا العمميات اإلنسانية، كتفقد ىذه المكافقة عند تعنت خامسان: الحصكؿ عمى مك 
صرارىا عمى مكاصمة انتياؾ حقكؽ األفراد كحرياتيـ، كقد صدر بيذا الخصكص قرار  2ىذه األخيرة كا 

 كالذم أكدت فيو الجمعية عمى "ضركرة احتراـ سيادة الدكؿ كسبلمتيا 46/182لمجمعية العامة رقـ 
كفي ىذا السياؽ ينبغي أف تكفر المساعدة اإلنسانية ية احترامان كامبلن كفؽ ميثاؽ األمـ المتحدة، اإلقميم

 3بمكافقة البمد المتضرر...". 

ختصاص مف أف مف شؤكف الدكؿ أك أم انتياؾ الأم تدخؿ في أم ش بأف نرل كعمى ذلؾ
يجكز صده  غير مشركعو  ط السابقة يعد تدخبلن اختصاصاتيا الداخمية يفتقد ألم شرط مف الشرك 

  ة استنادان الى حؽ الدفاع الشرعي.كمقاكمتو بكافو الكسائؿ بما فييا القك 

 نساني.صور التدخل اإل   :الثاني المطمب
بعد التمعف في مختمؼ الدراسات يمكننا أف نقكؿ بأف لمتدخؿ صكر مختمفة. كفي الغالب يمكف تقسيميا 

فرع األكؿ(، كالتدخؿ الداخمي كالتدخؿ الخارجي )الفرع الثاني( عسكرم )التدخؿ السممي كالتدخؿ اللى الإ
 كسنحاكؿ المركر عمى كؿ ىذه الصكر مف التدخؿ. 

 عسكري.تدخل السممي والتدخل الالفرع الول: ال
 أكالن: التدخؿ السممي. 

رادة الجيات المسؤكلة عف إنقصد بو التدخؿ الذم يتـ باتباع طرؽ مف أجؿ الضغط لمتأثير في 
تياكات حقكؽ اإلنساف كذلؾ إلجبارىا عمى كقؼ تمؾ االنتياكات كاالمتناع عف االستمرار بيا، كيعد ان

                                                             
 .479عماد الديف عطا اهلل المحمد، مرجع سابؽ، ص  1
 . 245د سعيد الدقاؽ، التنظيـ الدكلي، مرجع سابؽ، صمحم  2
، الدكرة 78، الجمسة العامة 1991ديسمبر  /كانكف األكؿ 19المؤرخ بتاريخ  46/182قرار الجمعية العامة رقـ   3

   www.un.org السادسة كاألربعكف.

http://www.un.org/
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مف الكسائؿ الفعالة لتحقيؽ الغاية مف التدخؿ اإلنساني خاصة عندما يتـ استعمالو مف قبؿ منظمات 
كلية القائمة بو لمطرؽ دكلية تمثؿ المجتمع الدكلي كاألمـ المتحدة كيتـ التدخؿ السممي باتباع الجية الد

السياسية كالدبمكماسية كاالقتصادية في سبيؿ التأثير عمى الجية المتدخؿ ضدىا مف أجؿ اإلبقاء عمى 
 . 1الكضع القائـ أك تغييره

  -كما كتكجد عدة صكر لمتدخؿ الدبمكماسي نذكر منيا:

 عدـ االعتراؼ بالدكلة المتدخؿ ضدىا.  -
  قطع العبلقات الدبمكماسية معيا.  -

التي يمكف ا ميثاؽ األمـ المتحدة كمف الجدير بالذكر أنيا أصبحت أحد التدابير الجماعية التي أجازى
 .2لييا في حالة التيديد باألمف كالسمـ الدكلييفإالمجكء 

كلؤلمـ المتحدة العديد مف التطبيقات لمثؿ ىذا النكع مف التدخؿ أشيرىا ضد جنكب افريقيا في عاـ  
ثر تكقيع إة الدكؿ العربية قررت قطع العبلقات الدبمكماسية مع مصر عمى ، ككذلؾ جامع1962

 .19793اتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيؿ في عاـ

 "مف اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية كالتي نصت عمى  45ككؿ ىذا مع عدـ اإلخبلؿ بنص المادة 
استدعيت بعثة بصفة نيائية أك بصفة كقتية في حالة قطع العبلقات الدبمكماسية بيف دكلتيف، أك إذا ما 

 اتمتـز الدكلة المعتمد لدييا حتى في حالة نزاع مسمح أف تحتـر كتحمي مباني البعثة ككذلؾ منقكالتي
 4"...كمحفكظاتيا

 -أما اقتصاديان يككف القصد منو التأثير عمى اقتصاد الدكلة المتدخؿ بيا كيتخذ عدة صكر:

 المقاطعة االقتصادية.  -
                                                             

 191بكراس عبد القادر، مرجع سابؽ، ص    1
 .147عثماف عمي الركاند كزم، مرجع سابؽ، ص  2
-3-25تاريخ الزيارة  2017-6-22بناصر السفياني، قطع العبلقات الدبمكماسية، الحكار المتمدف، نشرت بتاريخ  3

2018 .  www.m.ahewar.org     
في فيينا ، تاريخ بدء  1961أبريؿ  18بتاريخ  المادة الخامسة كأربعكف مف اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية، كقعت  4

 .1964ابريؿ   24النفاذ 
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( لمجمس األمف الدكلي الذم اتخذ في 661صار االقتصادم كمف أبرز األمثمة عميو، قرار رقـ )الح -
 .1ضد العراؽ جراء غزكه لدكلة الككيت 1990السادس مف شير آب عاـ 

 منع التصدير كاالستيراد كمنع مركر البضائع كتجميد األمكاؿ كالبضائع في الخارج. -
 2ا يككف بكضع شركط قاسية. االمتناع عف منح القركض كفي حاؿ منحي -

لمجمس األمف أف "  عمى 41نصت المادة  ذإكىذه التدابير تـ النص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة 
يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير التي ال تتطمب استخداـ القكات المسمحة لتنفيذ قراراتو، كلو أف يطمب 

كيجكز أف يككف مف بينيا كقؼ الصبلت االقتصادية  إلى أعضاء "األمـ المتحدة" تطبيؽ ىذه التدابير،
المكاصبلت كقفا  رقية كالبلسمكية كغيرىا مف كسائؿكالمكاصبلت الحديدية كالبحرية كالجكية كالبريدية كالب

 .3"كقطع العبلقات الدبمكماسية جزئيان أك كميان 

 التدخؿ العسكرم.  -ثانيان:

مشركعة ما داـ تـ في غير الغير تدخؿ صكر ال يعد ىذا النكع مف أنكاع التدخؿ مف بيف أجمى
حدل الدكؿ في شؤكف دكلة أخرل إاالستثناءات المحددة في ميثاؽ األمـ، كيحدث عندما تتدخؿ 

تككف ىناؾ عمميات عسكرية قتالية باستعماؿ القكة العسكرية، كال يشترط لحدكث التدخؿ العسكرم أف 
 كالتيديد المتدخؿ في شؤكنياعمى حدكد الدكلة  االجية المتدخمة بحشد قكاتيبؿ يكفي أف تقكـ 

 بحيث األضعؼلمدكلة  كاؼو  تيديد العسكرية تشكيؿ خبلؿ قدراتيامف تستطيع  بحيث، باستخداميا
ان، كما كتعد الدكؿ القكة العسكرية فعمي استعماؿ الحاجة إلىبدكف  قراراتياسمككيا أك  فير يتغي إلى تعمد

امان ليذا األسمكب ضد غيرىا مف الدكؿ كمقدمة لفرض السيطرة الغربية الكبرل األكثر استخد
 4االستعمارية ليذه الدكؿ الكبرل  كالدفع بالدكؿ المتدخؿ بيا لتصبح مناطؽ نفكذ تابعة ليا.

يتـ ىذا النكع مف التدخؿ باستخداـ القكة، ككاف ذلؾ منذ تاريخ العبلقات الدكلية األكلى كيتـ بتقديـ 
ككمة أك الثكار في حالة الحرب األىمية أك تقديـ مساعدة عسكرية لدكلة في نزاع األسمحة كالعتاد لمح

                                                             
، مكقع األمـ المتحدة، تاريخ 1990( الذم اتخذ في السادس مف شير آب عاـ 661قرار مجمس األمف الدكلي رقـ )  1

 .  2018-3-25الزيارة 
 .124أنس اكـر محمد صبحي العزاكم، مرجع سابؽ، ص   2
 . 1945ثاؽ األمـ المتحدة، مف مي 41المادة   3
 .59رابحي لخضر، مرجع سابؽ، ص  4
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مع دكلة أخرل، كيعتبر مف أخطر األنكاع عمى استقبلؿ كسيادة الدكؿ، كعمى األمف كالسمـ الدكلييف 
 1.ذاتو الكقت

عالمي إال أنو أما فيما يتعمؽ بمعايير التدخؿ العسكرم فبل يكجد قائمة كاحدة مقبكلة عمى الصعيد ال
اإلذف الصحيح، القضية العادلة، النية الصحيحة، الممجأ األخير، يمكف تمخيصيا بستة معايير كاآلتي: 

 . أما معيار القضية العادلة فيقكـ عمى شرطيف: 2ةالتناسب، االحتماالت المعقكل

كف بني ة اإلبادة خسائر كبيرة في األركاح كقعت أك ييخشى كقكعييا، سكاء أكاف ذلؾ أـ لـ يأكليما: 
الجماعية، كتككف نتيجة عمؿ مدبر مف الدكلة أك إىماؿ الدكلة أك عدـ قدرتيا عمى التصرؼ أك لكضعو 

  ة. تككف فيو الدكلة عاجز 

تطيير عرقي عمى نطاؽ كاسع كاقع أك ييخشى كقكعو، سكاء أكاف ذلؾ بالقتؿ أك اإلبعاد كرىان ثانييا: 
ذا ، ك أك القياـ بأعماؿ إرىابو  ف عنصر "القضية العادلة" مف فإأك كبلىما  تكفر أحد ىذيف الشرطيفا 

 . 3عناصر قرار التدخؿ يككف قد استيكفي

قد سمح باستخداـ القكة متى كاف ىناؾ تيديد عمى  39كنبلحظ بأف ميثاؽ األمـ المتحدة في مادتو 
يديد لمسمـ أك إخبلؿ بو ذ نصت عمى " يقرر مجمس األمف ما إذا كاف قد كقع تإاألمف كالسمـ الدكلييف 

أك كاف ما كقع عمبلن مف أعماؿ العدكاف،  كيقدـ في ذلؾ تكصياتو أك يقرر ما يجب اتخاذه مف 
 . لحفظ السمـ كاألمف الدكلي أك إعادتو إلى نصابو 42ك 41التدابير طبقان ألحكاـ المادتيف 

ؿ حكؿ اني فقد يثار جدبيا التدخؿ اإلنسكمف خبلؿ استعراض ىذه األساليب التي يمكف أف يتـ 
أف لكؿ أسمكب ايجابيات كسمبيات  :نو يمكف القكؿأاألسمكب الناجح كاألكثر فعالية عف غيره، إال 

يعد أسمكب سممي كأكثر تحضران مف األسمكب العسكرم الذم قد يؤدم إلى  فالتدخؿ االقتصادم مثبلن 

                                                             
 .141عثماف عمي الركاند كزم، مرجع سابؽ، ص  1

2Jennifer Welsh, The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on 
Intervention and State sovereignty, International Journal, Vol. 57, No. 4 December,2001, 
P. 32  www.iciss.ca/report-en.asp. 

 12تقرير المجنة الدكلية المعنية بالتدخؿ كالسيادة اعتمد كنشر بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المؤرخ في   3
 . 2001نيساف/ابريؿ  

http://www.iciss.ca/report-en.asp
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لؤلىداؼ المرجكة منو مما يؤدم إلى  بسرعة تحقيقو إلحاؽ خسائر بشرية كمادية كبيرة، إال أنو يمتاز
 . 1حسـ المكقؼ بشكؿ نيائي ككقؼ االنتياكات الخطيرة عمى حقكؽ اإلنساف كمنع استمرارىا

 .الفرع الثاني: التدخل الداخمي والتدخل الخارجي

 التدخؿ الداخمي. أكالن:

إلى التعرض  ان الىيمكج متدخمةدكؿ  الصادرة مف الدكلة أك عدة األعماؿإذا كانت ىذا التدخؿ  يحدث
المتدخؿ في شؤكنيا، يتـ ىذا النكع مف التدخؿ بالتأثير عمى نظاـ الدكلة السياسي الدكلة اختصاصات 

االقتصادم كاالجتماعي كالدستكرم أك المعتقدات الدينية لمدكلة كشخصيتيا الثقافية، كقد يككف منصبان 
راؼ المتنازعة _كما في حالة الثكرة_ عمى ما يجرم داخؿ الدكلة كيمثؿ تدخبلن لصالح أحد األط

، كىك تدخؿ مرفكض جممة كتفصيبلن ككنو تدخبلن في األمكر التي تعد مف صميـ 2الحككمة أك الثكرة
االختصاص الداخمي لمدكؿ، ألف الدكلة حرة في اختيار النظاـ المبلئـ ليا كما ليا مطمؽ الحرية في 

 .3لخارجيةاختيار تشريعاتيا لتنظيـ شؤكنيا الداخمية كا

كقد اتفؽ غالبية الفقياء كالكتاب عمى أف حدكد السمطاف الداخمي كنطاقو اعتبرت مف المسائؿ النسبية 
القابمة لمتعديؿ كفؽ ما تنص عميو المعاىدات كاالتفاقيات، كبشكؿ عاـ فإف نطاؽ السمطاف الداخمي كؿ 

 4ما لـ يرد بشأنو قاعدة قانكنية دكلية غير متعمؽ بحقكؽ اإلنساف.

 التدخؿ الخارجي.  ثانيان:

عمى  كمنصبان  نصب ىذا التدخؿ الصادر مف طرؼ دكلة أك عدة دكؿ كيككف مكجيان افيككف إذا ما 
كيحدث عبر التدخؿ في شؤكف الدكلة الخارجية كفي ، المتدخؿ في شؤكنياختصاصات خارجية لمدكلة ا

 -الخارجية لمدكلة كمنيا:عبلقاتيا مع الدكؿ األخرل فيتـ عف طريؽ التعرض إلى المجاالت 

                                                             
 . 45د ىنداكم، مرجع سابؽ، ص حساـ أحمد محم 1
، 2013عماف، ،1طدار الراية لمنشر كالتكزيع، غساف مدحت خير الديف، القانكف الدكلي اإلنساني " التدخؿ الدكلي"،  2

 .82ص
، 2009بكراس عبد القادر، التدخؿ الدكلي االنساني كتراجع مبدأ السيادة الكطنية، دار الجامعة الجديدة، الجزائر،   3

  .188ص 
 .92رامي نمر راضي حشاش، مرجع سابؽ، ص   4
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دارية. -  االمتناع عف إقامة عبلقات اقتصادية كدبمكماسية كا 
 تأييد الكفاح التحررم ضد االستعمار. -
 اتخاذ سياسة غير منحازة إزاء الكتؿ كاألحبلؼ الدكلية. -
 نضماـ إلى األحبلؼ كالتكتبلت الدكلية. اال -

يقان لمصالحيا فتقدـ عمى ممارسة الضغكط كتمجأ الدكؿ إلى التدخؿ الخارجي كمما رأت أف فيو تحق
 1المختمفة إلرغاـ الدكؿ عمى التخمي عف ىذه السياسة.

ا مساس مفيي ألفمشركعة،  رأعماؿ غي يعتبراف كالخارجيبالنسبة لكؿ مف التدخؿ الداخمي كالتدخؿ ك 
ادـ مع مبادئ كيتص يتنافىكىذا ما  ،لمدكلة الخارجيةالداخمية أك  الختصاصاتمباشر با يرمباشر أك غ

بمجمكعة الدكلية تتسـ  بلقاتكنستنتج مما سبؽ، أف الع األمـ المتحدةكمقاصد كأىداؼ  الدكليالقانكف 
لكف ىذه التصرفات  –دكؿ أك منظمات دكلية  – الصادرة عف أحد أشخاصيا ألعماؿالتصرفات كا مف
، كما دكف ذلؾ مف تصرفات اتفاؽ عمى مخالفتياال ال يمكفك  ليأحكاـ كقكاعد القانكف الدك  لىإضع خت
 .2كالمجتمع الدكلي خركج عف الشرعية الدكلية عتبري

مم طار القانوني لمتدخل في ميثاق الاإل (حاالت الحكم عمى التدخل بالمشروعية  -المبحث الثاني:
 المتحدة(.

اف، إال بالرغـ مف أف التدخؿ الدكلي اإلنساني يسعى إلى تحقيؽ ىدؼ عاـ كيتحدد بحماية حقكؽ اإلنس
أف كسيمة تحقيؽ ىذا اليدؼ تختمؼ باختبلؼ اآلليات الدكلية، فالتدخؿ اإلنساني يمكف أف يكصؼ 

 بالمشركع متى استند إلى أساس قانكني في حيف افتقاده ليذا األساس يجعمو غير مشركع.

ية أك اعان استعمار أطم توحمؿ في طيااإلنسانية عمى التدخؿ في حيف يكثيران ما يتـ إلصاؽ الصفة 
كما ال تيدؼ إلى تحسيف  حصكؿ عمى المكارد كالثركات،لم قتصادية في الدكؿ األخرللحماية مصالح ا

حالة حقكؽ اإلنساف لمشعكب التي يفترض أنيا تتدخؿ مف أجميا. بؿ عمى العكس، خضعت تمؾ 
أجؿ مف الزمف مف  فترة طكيمةالشعكب نتيجة ليذه التدخبلت في حالة مف االستعمار ظمت تناضؿ 

                                                             
فاطمة طرشكف، التدخؿ الدكلي اإلنساني كسيادة الدكؿ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الدكلي كالعبلقات   1

 . 41ص ، 2013، الجزائر،  -سعيدة -الدكلية، جامعة د. الطاىر مكالم
 .103سيادة، مرجع سابؽ، ص رابحي لخضر، التدخؿ الدكلي بيف الشرعة كال  2
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ألنو يشكؿ انتياكان كغير مقبكؿ؛ غير مشركع  النكع مف التدخؿحيث يعتبر ىذا التحرر منو كمف آثاره، 
مكاردىا الطبيعية، أما الحجج في الكقت الراىف فقد كانت بإثارة عمى ثركاتيا ك  لمسيادة الدائمة لمدكؿ

القضاء عمى التمييز  الحرب عمى اإلرىاب أكمقراطية أك مكاضيع متعمقة بحقكؽ اإلنساف كالدي
 .1العنصرم

تقرر شرعية التدخؿ اإلنساني كفقان لمقكاعد القانكنية التي يستند إلييا سكاء العرفية أـ االتفاقية، فضبلن 
عف قرارات المنظمات كالتي كاف ليا األثر البالغ في ىذا المكضكع،  فمف الضركرم أف تمارس حماية 

إلى المكاثيؽ الدكلية كأف تتناسب إجراءات الحماية مع حجـ حقكؽ اإلنساف بمكجب قرار دكلي يستند 
 2 انتياكات حقكؽ اإلنساف.

متى كاف ىناؾ انتياؾ صارخ لحقكؽ اإلنساف كالجرائـ التي ترتكب ضد اإلنسانية أك اإلبادة كعميو 
 الجماعية أك التطيير العرقي كاف التدخؿ كاجبان كمكافقان لمقكانيف الدكلية.

صمب القانكف الدكلي، كأصبح احتراـ حقكؽ اإلنساف مكضكعان في اإلنساف اآلف فقد أصبحت حقكؽ 
كمف المعالـ الرئيسية عمى طريؽ ىذا التقدـ اإلعبلف ، مركزياًّ كمسؤكليةن مركزيةن في العبلقات الدكلية

ي العالمي لحقكؽ اإلنساف؛ كاتفاقيات جنيؼ األربع كالبركتكككالف اإلضافياف بشأف القانكف اإلنسان
لمنع جريمة اإلبادة الجماعية كالمعاقبة عمييا؛  1948الدكلي في المنازعات المسمحة؛ كاتفاقية عاـ 

الخاصاف بالحقكؽ المدنية كالسياسية كبالحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية؛  1966عاـ  افيدعالك 
ف  ىذه اال1998النظاـ األساسي إلنشاء محكمة جنائية دكلية في عاـ ك  ف  آللياتات كايتفاق. كا  حتى كا 

غي رىت التكقعات عمى جميع المستكيات تغييران كبيران فيما ىك  تنفيذىا في بعض الحاالت غير تاـ كاف
 .مقبكؿ مف سمكؾ الدكؿ كالجيات الفاعمة األخرل كما ىك غير مقبكؿ

 سساألك  (،األكؿ )المطمب زمة في ليبيا كالعكامؿ المغذية لياجذكر األكعميو سندرس في ىذا المبحث 
 )المطمب الثاني(. نساني في ليبيالمتدخؿ اإل ةالقانكني

                                                             
 .78غساف مدحت خير الديف، مرجع سابؽ، ص   1
 . 276أنس أكـر محمد صبحي العزاكم، مرجع سابؽ، ص  2



  

67 
 

 . زمة في ليبيا والعوامل المغذية لياجذور ال المطمب الول: 
كران العديد مف األحداث التي لعب فييا الشعب د الفترة االخيرةشيد العالـ العربي بصفة عامة في 

فكانت أحداث مصر كتكنس بمثابة الدافع لمشعب الميبي  حكميا طكيبلن، أساسيان في اسقاط أنظمة داـ
انزلقت األحداث  لكي يقكـ ضد النظاـ القائـ لكف انحراؼ مسار األزمة الميبية الذم أخذ طابعان عنيفان 

 .1 لتصؿ إلى نزاعو مسمحو 

نييف، مشكمة حاسمة متعمقة باختيار كسائؿ لحماية المد 2011أثارت األزمة الميبية التي نشبت في عاـ 
كقد أذف المجتمع الدكلي باستعماؿ القكة في حماية المدنييف كىذا عىًمؿ عمى إحياء مفيكـ " الحرب 

منحاز، تأثرت الثكرة الميبية بما أنجزه الغير عمؿ اإلنساني المحايد كالمستقؿ اإلنسانية" ككذلؾ فكرة ال
  ظاـ الحكـ.الضغط الشعبي في الشارع كذلؾ في  البمداف المجاكرة  مف إطاحة لن

في في مدينة بنغازم كذلؾ  -الرئيس الميبي -حدثت أكلى المظاىرات المطالبة برحيؿ معمر القذافي
كقد قكبمت بالقمع الشديد في حيف كانت مظاىرات الشعب سممية ، 2011شباط/ فبراير مف عاـ  15

فة جدان عندما قتمت حيث كانت ردة فعؿ النظاـ عني، كافة تطالب بإدخاؿ تحسينات في مجاالت الحياة
ىذا السبب في بداية الرصاص أماـ مقر األمف في بنغازم، ك قكات األمف المتظاىريف المسالميف رميان ب

تصعيد العنؼ المؤدم إلى اعتماد قراريف مف مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة باإلضافة إلى تدخؿ 
 .   2مدنييف عسكرم مف القكات األجنبية في ليبيا كذلؾ لحماية السكاف ال

حيث  1996كمف الحكادث التي تكضح طبيعة حكـ القذافي مجزرة سجف أبك سميـ في شير يكنيك 
سجيف، كما أف  1200قامت قكات األمف الميبية بإطبلؽ النار عمى السجناء، كىك ما أسفر عف مقتؿ 

بعثة المجتمع تـ تشكيؿ  2012ىذه الحادثة لـ تخضع ألم تحقيؽ فعاؿ آنذاؾ، إال أنو كفي يكنيك 
المدني المستقمة في ليبيا مف قبؿ المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف بالتعاكف مع المركز الفمسطيني 

                                                             
زردكمي عبلء الديف، التدخؿ األجنبي كدكره في إسقاط نظاـ القذافي، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في العمكـ   1

 . 114، ص 2013دراسات مغربية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،  السياسية كالعبلقات الدكلية تخصص:
، 93، المجمد 884بركنك بكمييو، استخداـ القكة لحماية المدنييف كالعمؿ اإلنساني " حالية ليبيا كما بعدىا"، العدد   2

 . 2، المجمة الدكلية لمصميب األحمر،ص2011
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 15لحقكؽ اإلنساف في ظؿ المزاعـ بشأف ارتكاب انتياكات كاسعة النطاؽ لمقانكف الدكلي في ليبيا منذ 
  1 دم.في ضكء االنتقاؿ الراىف لمدكلة مف الحكـ االستبدا 2011فبراير 

كالعكامؿ المغذية لؤلزمة الميبية " عكامؿ  ) الفرع األكؿ(فكاف البد مف دراسة جذكر األزمة في ليبيا 
 ) الفرع الثاني(.تاريخية كاقتصادية" 

 الفرع الول: جذور الزمة في ليبيا.
اتسمت  ف عامان ربعيتعكد جذكر األزمة في ليبيا عند قياـ الشعب باالنتفاض عمى حكـ داـ أكثر مف أ

نظاـ الحكـ في كؿ مف تكنس  مبلمحو باالضطياد كالظمـ، فعمى غرار ما حدث مف انقبلبات عمى
فقد حدث في ليبيا أيضان مكاجيات فيما بيف المتظاىريف كالمعارضة الميبية مف جية كقكات كمصر 
 كتكنسالميبية تطكرت بشكؿ أسرع مما كانت عميو في مصر مف جية أخرل، إال أف األزمة  النظاـ

، تقكده حركات سياسية كجماعات مسمحة تطالب بإسقاط نظاـ الحكـ  ككصمت إلى حد نزاع مسمح
  2القائـ في ليبيا بزعامة معمر القذافي.

تتأثر األكضاع السياسية بالظركؼ التاريخية السائدة في المنطقة ككذلؾ الكراىية كانعداـ الثقة فيما بيف 
ككذلؾ تعتبر الظركؼ  ،لتفجير األزمة تحكلت إلى سبب كاؼو  الحكـ القائـ الشعب الميبي كنظاـ

السياسية كاالقتصادية مف أقكل الدكافع تأثيران في تأزيـ األكضاع في المنطقة، ككذلؾ عممية التكريث 
السياسية ألبناء القذافي بحيث يحكمكف كيممككف زماـ األمكر في المسائؿ السياسية كاألمنية 

ع الجغرافي لميبيا أىمية استراتيجية كبيرة إذ تشغؿ جزءان ميمان مف دكؿ المغرب كاالقتصادية ككذلؾ المكق
  3العربي كشماؿ إفريقيا بالتالي تأتي أىميتيا السياسية كاالقتصادية كدكلة متكسطة.

تكاد تجـز فصائؿ المعارضة السياسية عمى أنو ال يمكف تحسيف األكضاع في ليبيا في ظؿ النظاـ 
حبلؿ نظاـ ديمقراطيالسياسي القائـ ك  ، فيي ترل بأف نظاـ بدالن منو عميو يجب حؿ النظاـ القائـ كا 

                                                             
 24، ص 2012ثة المجتمع المدني لتقصي الحقائؽ في ليبيا، يناير المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، تقرير بع  1

   www.pchrgaza.org . 21/5/2018تاريخ الزيارة 
، العدد 1، مجمة العمـك القانكنية، المجمد 2011عادؿ عبد الحفيظ كندير، مدل مشركعية التدخؿ العسكرم في ليبيا   2
 . 7، ص2013، جامعة الزيتكنة، ليبيا، 1

مرزكؽ، التدخؿ العسكرم  لحماية حقكؽ اإلنساف "ليبيا نمكذجان"، مذكرة لنيؿ شيادة  الماجستير في العمكـ بكرك   3
 .63الجزائر، ص  2017السياسية، جامعة "مكالم الطاىر" بسعيدة، 
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القذافي ىك أسكأ البدائؿ حتى أف الدكتكر محمد المقريؼ أميف عاـ الجبية الكطنية إلنقاذ ليبيا " 
المعارضة"  يرل بأف " العيد الممكي كاف يتيح  لئلنساف الميبي فرصة اإلبداع كالتعبير عف ذاتو 

كجكده كتحقيؽ طمكحاتو كأمانيو، كلـ يكف ىناؾ تعسؼ أك قمع أك استبداد أك خيارات فكرية أك ك 
أف الكضع سيصبح ىكذا لما ثاركا عميو كفضمكا اإلبقاء ك سياسية معينة" كلك كانكا يعممكف أيديكلكجية أ

 1عميو.

كرة الفرنسية، كىما الحدثاف كما كتعد الحرب الميبية األزمة األكثر تطكران كخطكرة في المنطقة منذ الث
المذاف مثبل أىـ تحكؿ سياسي منذ االستقبلؿ، كمع ىاتيف األزمتيف ارتفعت مسببات التكتر في المنطقة 
بأسرىا، فمما ال شؾ فيو أف األزمة في ليبيا جعمت الكضع األمني في المنطقة يتصؼ باليشاشة 

مثكرة جميعيا عكامؿ شجعت التنظيمات اإلرىابية فتردم فاعمية األجيزة األمنية كتأىب القكل المعادية ل
ف األزمة الميبية عممت عمى تيديد استقرار منطقة  عمى تفعيؿ مخططاتيا في ىذا الفضاء الجغرافي، كا 
شماؿ إفريقيا حيث أنو مرتبط بشكؿ كثيؽ بمدل سيكلة تيريب السبلح كتسمؿ الجماعات اإلرىابية مف 

لى ليبيا.   2كا 

بادئ األمر بالسممية، فقد نادل المحتجكف بإصبلحات في نظاـ الحكـ كمطالب  اتسمت المظاىرات في
شعبية متعمقة بالقضايا االجتماعية كالسياسية كانتياكات حقكؽ اإلنساف، إال أف النظاـ الحاكـ لجأ إلى 
الرد العنيؼ كذلؾ بإطبلؽ النار عمى المتظاىريف، مما أدل إلى أف تأخذ المظاىرات منحى آخر نحك 

في المقابؿ لـ يكف ىناؾ تكافؤ بينيا كبيف كتائب القذافي ة بإسقاط النظاـ السياسي القائـ لمطالبا
 فكانت ثكرة الحريات كالكرامة.  3المدعمة باألسمحة كالتي كاف يقكد معظميا أبناؤه. 

ء كصؿ الكضع في ليبيا إلى أبعد بكثير مما يمكف تصكره، إذ سقط العديد مف القتمى مف بينيـ نسا
كأطفاؿ ككذلؾ دمار كتخريب في الممتمكات كالمدف عدا عف كجكد مجمكعات كبيرة تحكز السبلح ىذا 

                                                             
ة، أحمد المسمماني، حقكؽ اإلنساف في ليبيا " حدكد التغيير"، مركز القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف، القاىر   1

 . 83،ص 1999
، 6أحمد ادريس، األزمة الميبية كتداعياتيا عمى منطقة المغرب العربي، مركز الدراسات المتكسطية كالدكلية، العدد   2

 . 1،ص2011
 . 2011، 8009الكضع الميبي ميزاف متأرجح، األياـ، العدد ميشيؿ كيمك،    3
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باإلضافة إلى حدكث انفبلت أمني شبو كامؿ كظيكر تشكيبلت مسمحة بدعكل حفظ األمف كالنظاـ في 
 المناطؽ المحررة. 

نطقة إلى مصر كتكنس زاد مف إف تدفؽ العديد مف البلجئيف مف ليبيا بسبب األكضاع األمنية في الم
فتح المصكغ لمتدخؿ تحت ذريعة إنسانية، فالتدكيؿ مات إنسانية مما تفاقـ األكضاع سكءان كأضاؼ تراك

 . 1الحقيقي لمنزاع نفذ مف بكابة األكضاع اإلنسانية األمر الذم جعؿ مف التدخؿ ال غبار عميو

كانضمكا إلى ره السياسية كالعسكرية كاألمنية ستقاالت كاالنشقاقات عف النظاـ مف ككادتكالت االكلقد 
صفكؼ المعارضة كأعمنت الكثير مف الشخصيات السياسية الميبية احتجاجيا عمى ممارسات النظاـ 

كىذا أدل إلى اتساع دائرة االحتجاج كالتمرد العمؿ السياسي مع النظاـ القائـ،  كمف ثـ انسحابيا مف
بيد أف ؿ ايجاد حؿ سممي لمصراع  المسمح ات الدكلية مف أجفعمى الرغـ مف تعدد الدعكات كالمبادر 

ىذه المبادرات لـ تكف تفي بالحد األدنى مف مطالب الثكار الميبييف الذيف يركف بأف ال كجكد لمقذافي أك 
 2.أبناءه عند تقرير مستقبؿ ليبيا بعد الثكرة

ؿ العربية بعد االستعانة ثـ قامت االنتفاضة مف خبلؿ مبادرات خميجية كبتشجيع مف جامعة الدك 
بالقكات الجكية لحمؼ شماؿ األطمسي ككاف أىـ األسباب الداعية لبلستعانة بيـ لحماية المدنييف 
الميبييف، كما كساىـ اعتراؼ المجتمع الدكلي بالمجمس الكطني االنتقالي باعتباره الممثؿ الشرعي 

كمة االنتقالية برئاسة عبد الرحمف الكيب لمشعب الميبي كبالفعؿ تـ اسقاط نظاـ القذافي كتشكيؿ الحك
 3لتتكلى إدارة شؤكف ليبيا. 2011أكتكبر  22في 

 الفرع الثاني: العوامل المغذية لألزمة الميبية.
عمى مفاصؿ الدكلة فيو، مما حـر عامان حيث كانت القبمية  تسيطر  41ر القذافي استمر نظاـ معم

صنع القرار، كقد كانت ىناؾ مجمكعة مف التراكمات  غالبية فئات المجتمع مف المشاركة في عممية
                                                             

مف كاالستقرار في المنطقة العربية دراسة حالة ليبيا، مذكرة تكيقر يمينة، انعكاس التدخؿ الدكلي العسكرم عمى األ   1
 .92، ص 2016، -بسكرة -مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك السياسية، جامعة محمد خيضر

القاىرة، ،1طالمكتب الغربي لممعارؼ، جياد عكدة أحمد عمي ابراىيـ، العنؼ السياسي كاالنقساـ المجتمعي في ليبيا،   2
 . 39، ص 2015

خالد محمد خميفة السكد، التدخؿ الدكلي في دكلتي السكداف ) دارفكر( كليبيا " دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير،   3
 . 152، ص2016جامعة النيميف، السكداف، 
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كالدكافع االجتماعية كاالقتصادية كالتاريخية داخؿ المجتمع الميبي دفعت الشعب إلى إعبلف انتفاضتو 
ع اكالمتمثمة بالكبت السياسي كالتمييز فيما بيف المناطؽ كالحرماف االقتصادم الذم زاد مف حدة الصر 

بيا كلعؿ ىذا يفسر سر انطبلؽ األحداث في المناطؽ الشرقية مف الببلد، بيف مناطؽ شرؽ ليبيا كغر 
 كبتحميؿ األحداث التي شيدتيا ليبيا منذ تكلي القذافي مقاليد الحكـ كالتي نستدؿ منيا عمى قكة النظاـ

كجد لنفسو أدكات  إذلـ يستطع الشعب قيادة عممية التغيير بنفسو، نتيجة سياستو الصارمة  حيث
ضمف استمراريتو منيا تشكيؿ المجاف الثكرية ىذا ما يفسر امتداد االحتجاجات الميبية كتطكرىا كآليات ت
السيطرة عمى ىذا النزاع مما دفع  كلـ تتـفيما بيف المعارضة كالنظاـ،  غيرى دكليان  ان مسمح ان نزاع لتصبحى 

  1.  مف خبلؿ حمؼ الناتككذلؾ المجتمع الدكلي إلى التدخؿ 

ية كاالقتصادية، مع ضعؼ القدرات المؤسسية، كالتبعية السياسية، كاالقتصادية، فاألزمات السياس
كالعسكرية لمخارج، كارتفاع حدة الصراعات الداخمية كميا عكامؿ مف شأنيا فتح المجاؿ لمتدخؿ 

 2الخارجي. 

 كقد أسيمت عدة عكامؿ في تضخيـ األزمة في ليبيا منيا عكامؿ تاريخية كأخرل اقتصادية.  

 العكامؿ التاريخية. : أكالن 

عمى حقبة بتخصيص األمر عمى المكانة كالسيادة، ك تنافسان كاليات شرؽ ليبيا كغربيا  شيدت منذ القدـ
نقبلب التي قادىا" لمدف الميبية التي ساندت حركة االأكثر امف بنغازم مدينة  تعدالقذافي، حكـ 

ضطرابات كالمحاكالت لمظاىرات كاالا اندلعت ذ منياـ، إ1969ذافي" ضد الحكـ الممكي عاـ الق
حدكث إلى  مما أدل 3االنقبلبية ضد نظاـ القذافي منذ السبعينيات مف القرف العشريف كما بعدىا،

إلى الخارج كتحديدان إلى أكركبا يجرة الكفاءات كالمينييف ىذا باإلضافة لمكاجيات عنيفة بيف الطرفيف 
نظامو كتمؾ المدف، في ظؿ فجكة عدـ الثقة فيما بيف رسخ حالة القطعية بيف القذافي ك  األمر الذم

كعمى اإلقصاء كالقمع الذم يقكد إلى االحتجاج كالتمرد، الطرفيف، كمحدثان حمقة مفرغة عناصرىا: 
، يحكـ القذافعبر عقكد مف  تآكمت أسس شرعية النظاـ الميبيبأنو : الصعيد السياسي يمكف القكؿ 
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ة، أكليا: الثكرية القكمية، كثانييا: المساكاة كالعدالة االجتماعية، كالتي تمثمت في أربع ركائز أساسي
كالركيزة الثالثة: شرعية الكرامة كاليكية الكطنية، كأخيران القيمة الرمزية لمقذافي كمناضؿ ضد اإلمبريالية 

 ادان يمثػؿ امتػدالذم أكد عميو معمر القذافي أنو  لميبي أحد الركائز األساسية لمنظاـكمف  الدكلية
مساعدتو في مقاكمة مػا ك لمناصػرية، كأنػو أمػيف الكحػدة العربيػة بعػد رحيػؿ الػرئيس جمػاؿ عبػد الناصػر، 

مػر األ، كىػك لقبائػؿ الػتي كانػت مكاليػو لػوكػاف يسػميو بالرجعيػة مػف أقربػاء الممػؾ المخمػكع كحاشػيتو كا
داخميػة كالخارجيػة لمسياسػة الميبيػة أدت بػدكرىا إلى سمسػمة كانػت لػو انعكاسػاتو عمػى التكجيػات الالذم 

  .1مػف المغػامرات عمػى السػاحتيف اإلقميميػة العربيػة كاألفريقيػة كعمى الساحة الدكلية

، كفي سػػبيؿ سيعمػػى الممػػؾ إدريػػس السنك ـ 1969في عسػػكرم  إلى السػػمطة بػانقبلبالقذافي كصػؿ 
شتراكي العربي ، محاكاة لما فعمو رعية سياسػػية قػػاـ بتأسػػيس حػػزب سمػػاه االتحػػاد االأف يضػػع لػػو شػػ

ككاف حمػو  تحاد االشتراكي العربيفقػد حؿ اال جماؿ عبد الناصر في مصر، لكف األمػر لـ يػدـ طػكيبلن 
مف آليات الزعامة التي ينشدىا ليػذا التنظػيـ السياسػي قػد جػاء العتقػاد القػذافي بأنػو لـ يكػف يمثؿ آلية 

ك ىػػذا مػػا  ،إضافة إلى ذلؾ إف قياـ ىػذا التنظػيـ قػد يشػجع أك يحفز قكل لتأسيس أحزاب أخرل ،لنفسو
 .2يتقػػاطع مػػع الزعامػػة الػػتي يبتغييػػا القػػذافي كطمكحاتػػو الشخصػػية في االحتفػػاظ بالحكـ لكحػده 

ياسػية حزبيػة لمػدة قميمػة في األربعينيػات دامػت لبضػع سػنكات كانقطعػت لمػدة فميبيػا الػتي شػيدت حيػاة س
الغالبية العظمى  تإف االنتخابػات نفسػيا ظمػت غائبػة طػكاؿ عيػد القػذافي، كأصػبح ، بػؿسػتيف عامػان 

الكبػير في لكممة اقتراع أك صناديؽ انتخاب ككاف لمعامػؿ القبمػي األثػر  ةمػف أبنػاء الشػعب جاىم
ػػدة مػػف العكامػؿ الػػتي أثػػرت في تشػػكيؿ الثقافػػة حاسػتبداد النظػاـ الميػبي السػػابؽ، فعػػدت القبيمػة كا

السياسػػية الحديثػػة كالمعاصػرة في ليبيػا، كليػذا ال يمكػف ألم سياسػي ليػبي أف يتجػاكز دكر القبيمػة 
 فقبائػؿ مػف أجػؿ الػتخمص مػف معارضػيو أك رفػاؽ دربػو الػذيكتأثيرىػا السياسػي، فمجػأ إلى دعػـ ال

، بػؿ اسػتثمر القبيمػة كأحػد آليػات التنػافس كربمػا الصػراع بػيف مككنػات ـ1969شػارككه في االنقػبلب 
ي أدت إلى إف الطريقػػة الػػتي لعػػب فييػػا القػػذاف ،ممكنػػة فترةالميػبي بمػا يػػديـ حكمػػو ألطػػكؿ  المجتمع
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مف تكزيع  المنافع كاالمتيازات مستفيدان  منافسػػات بػػيف القبائػػؿ في محاكلػػة كػػؿ منيػػا الحصػػكؿ عمػػى
  .1الريع النفطي عمييا بشكؿ كاسع 

إرث القذافي البلمؤسسي، إضافة إلى طبيعة الثكرة كتفاعبلتيا، جعبل ليبيا تفتقر إلى المؤسسات  كما أف  
ؤسسات الدكلة ففي حالة غياب مؤسسات الدكلة الفاعمة يمكف أف ينجـ عف االنتخابات االجتماعية كم

 2التي قد تجرم بعد الصراع ديمقراطية يمكف اعتبارىا ضعيفة أك جزئية أك افتراضية.

ضػد ادة تنامػػت المعارضػػة الميبيػػة منػػذ سػػبعينات القػػرف الماضػػي، كأدت االنشػػقاقات كاالنقبلبػػات المض
كىػؤالء كػانكا  ـ1975نقػبلب في سػنة بلبػالتخطيط ل أف اتيمكا بعػد ان ف شػخصيالنظػاـ إلى إعػداـ سػبع

ص تزايػدت المحػاكالت االنقبلبيػة لمػتخمم قػاد الثػكرة ضػد الممكيػة ، ك يمثمػكف نصػؼ التنظػيـ الثػكرم الػذ
لى ـ إ1986ػة إلنقػاذ ليبيػا في عػػاـ الجبيػة الكطنينقػبلب الػذم قادتػو كمنيػا اال، مػف النظػاـ الميػبي

كالػػذم قػػاده مجمكعػػة مػػف الضػػباط في القػػكات المسمحة، ك تمكف القذافي  1991جانػػب انقػػبلب عػػاـ
 . 3مف القضاء عميو

ة، عمى فالسبب كراء معاناة ليبيا مف الفقر كالبطالة كضعؼ البنية األساسية كغياب العدالة االجتماعي
المشكمة الحقيقية في كفير لمنفط كعدد سكانيا القميؿ، تكمف نتاجيا الإالرغـ مما سبؽ اإلشارة إليو مف 
تفتقر إلى  إذلى الصبلحيات الكاسعة التي مينحت لرئيس الجميكرية إغياب سيادة القانكف باإلضافة 

ى مرجعية فكرية صاغيا القذافي في المرجعية القانكنية فالنظاـ الميبي ال يحتكـ لكثيقة دستكرية بؿ إل
الكتاب األخضر الذم طرح فيو أفكار ترسي قكاعد النظاـ السياسي كتنظـ سرياف العممية السياسية 

 4بشكؿ عاـ.
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 قتصادية. العكامؿ االثانيان: 

االحتياطػػات ك ػكدات تعػػد ليبيػا كاحػػدة مػػف الػػدكؿ العربيػػة الميمػػة المصػػدرة لمػػنفط كالغػػاز كتشػػكؿ المكجػ
، إذ تقػػدر االحتياطػات الميبيػة 1لمشػػركات النفطيػػة الغربيػػة األمريكيػػة كاألكركبيػػةيان أساسػػ النفطيػػة ىػػدفان 

الثػركة لـ يسػتفيد منيػا  ىذهمػف الػنفط بثبلثػيف مميػار برميػؿ أم أكثػر مػف احتيػاطي نفػط بحػر الشػماؿ، 
في بنػاء بنيػة تحتيػة سػميمة كنظػاـ إقميمػي فاعػؿ بسػبب اسػتئثار النظػاـ السياسػي الميػبي الميػبي  المجتمع

مػف أسػرار النظػاـ الذم ال يمكف ألم جية أف  سران بػالثركة سػيما ثػركة الػنفط ، الػذم بقيػت عائداتػو 
إال أف ، في ازدىار المكاطنيف  ةىذه الثرك  أف تسيـ مػف المفػترض، ك  راتياتعرؼ حجػـ عكائػدىا كاسػتثما

فرغـ الثػراء النسػبي لمشػعب الميػبي مقارنػة بشػعكب  المجتمعىمشت قطاعات كاسعة مف الدكلة قد 
بالمميػارات مػف الػدكالرات فإنػو تكجػد حػاالت  عربيػة أخػرل، إذ تقػدر أرصػدة الفػكائض الماليػة النفطيػة

مػف التكزيػع العػادؿ لمميػارات الػدكالرات مػف العكائػد النفطيػة عمػى  فبػدالن تفػاكت كبػير في تكزيػع الثػركة ، 
 .2القذافي كعائمتوشممت دائػرة ضيقة  استأثرت بياالشػعب الميػبي 

ىك: تبديد أرصدة الثركة كالقكة  القذافيالكصؼ الدقيؽ ليذه العقكد األربعة الػتي ىػيمف عمييػا  يبدك أف  ك 
ي، بسػبب الفسػاد المسػتفحؿ الػذم عػزز مػف دكر المجػاف الثكريػة ككثػير مػف ضػباط الميبالمجتمع في 

 رالجػيش كالكتائػب ك مكاتػب االتصػاؿ الخػارجي كغيرىػا مػف الػدكائر الػتي تؤيػد النظػاـ، ففػي تقػري
 3.بمدان  (178) مف بيف  ) 147) جػاءت ليبيػا بالمرتبػة 2010مؤشػرات مػدركات الفسػاد لعػاـ 

فقد عانى آثار اليدر ككطأة العقكبات  تعرضت ليبيا بسبب الثكرة إلى تراجع في النمك االقتصادم
الدكلية في ما بعد عندما اضطر القذافي الى التعامؿ مع االضطرابات الشعبية الداخمية المتنامية 

لمكارد المعتمدة عمى ذ اتخذ النظاـ تدابير التقشؼ لمكاجية حالة تدني اإكالصعكبات االقتصادية 
صادرات النفط التي عانت أيضان بسبب العبلقات السيئة مع العالـ كما أدت الظركؼ االقتصادية دكران 

ت أصكات تطالب بتحسيف الظركؼ المعيشية لذلؾ بادر عمفي إثارة غضب كاستياء الشعب كس فعاالن 
ىذا االستياء، باإلضافة إلى تذبذب لمتعامؿ مع  1987القذافي في سياسة االنفتاح االقتصادم في عاـ 
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عادم عمى الغير مف األسباب الكامنة كراء القمؽ أسعار النفط في األسكاؽ كتطبيؽ العقكبات الدكلية 
لقى يكية األخرل لؤلمف المجتمعي كقد أاألمر الذم أدل إلى إىماؿ الجكانب الح ،أمف كاستقرار النظاـ

نتيجة لمصراع كك 1،ان إياىا شماعة ألخطائو كفساد نظامو كفشموالنظاـ المكـ عمى العقكبات الدكلية متخذ
، كلكف سرعاف ما تـ استئناؼ ـ2011ألؼ برميؿ يكميان في فبراير 22ى نتاج النفط الخاـ إلإفقد ىبط 

قمت فرص ك  ،2 ى كصؿ إلى نصؼ مستكاه قبؿ الصراعاإلنتاج في الربع األخير مف ذات العاـ حت
بيف أكاسط الشعب الميبي مما زاد مف  ارتفاع معدالت البطالةالعماؿ ك عمؿ مما أدل إلى تسريح ال

 سخطو عمى النظاـ.

عائمػة القػذافي عمػى حسػاب تنميػة الػببلد، اء اغتنػمجريات األحداث في ليبيا ب بعد قراءة ةرل الباحثت
كيؤثر يحتذل بو ان يعرب تككف نمكذجان ديمقراطية مػف أف يجعػؿ القػذافي مف ليبيا دكلػة حديثة  كبػدالن 

إال أنو  المحدكد، كمف خبلؿ حكػـ ديمقراطػي سػميـ، سكانوالنفطية كبعدد  مكاردهكذلؾ بجابي يإبشكؿ 
 .العربيةفي الدكؿ مف أبشع األنظمة القمعية  كاحدان بؿ  سخرية،ثارة لمإ األكثرأصبح النمكذج 

 نساني في ليبيا.لمتدخل اإل  ةالقانوني سسال  :الثاني المطمب
كما رصدىا مجمس  - ونظاممعمر القذافي ك  الشعبية المطالبة برحيؿالمظاىرات  النظاـ الميبيقابؿ 

ىذه  حيث تـ إدانة بالقكة ، -األمف كغيره مف المؤسسات الدكلية كمنظمات المجتمع المدني الدكلي 
الكطني الميبي  المجتمع الدكلي كالعربي، خاصة بعد قياـ المجمسقبؿ مف الممارسات الكاسعة النطاؽ 

 .3االنتقالي كاتساع االنتفاضة كالمقاكمة المسمحة كالسيطرة عمى العديد مف المدف

، كالعيد ـ1970/ 5/ 15في  عمى العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافيةليبيا كقعت 
ادة الجماعية لمشعكب الدكلي لمحقكؽ السياسية كالمدنية، كاتفاقية مناىضة التعذيب كمعاىدة منع اإلب

إلى جانب ذلؾ كقعت ليبيا عمى معاىدات القضاء عمى التمييز ـ 1989/ 16/5كالطكائؼ كذلؾ في 
العنصرم كمنع الفصؿ العنصرم كحقكؽ المرأة، كالقذافي نفسو أعمف مراران تأييده لحقكؽ اإلنساف 
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 .2ص  2012
محمد عاشكر ميدم، قراءة في أسباب الصراع المسمح في ليبيا كمساراتو المحتممة، معيد البحكث كالدراسات   3

 .  www.sis.gov.eg،2019/ 9/2األفريقية، جامعة القاىرة، تاريخ الزيارة 
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باالرتياح ليس صادقان  لمكحياكرفضو لكافة أشكاؿ الظمـ كالعبكدية، إال أف ىذا االستعراض النظرم 
بإجمالو فبنفس السيكلة التي انطمقت بيا كممة " حقكؽ" انطمقت أيضان " انتياكات" لحقكؽ اإلنساف، 
فكاقع حقكؽ اإلنساف في ليبيا يشير إلى خبلؼ ذلؾ فقد تـ انتياؾ الحقكؽ الفردية المدنية كالسياسية 

حرية كالحؽ في الحياة كامتد ليشمؿ االنتياؾ الحؽ كالحؽ في التعبير كالتنظيـ السياسي كالحؽ في ال
في التممؾ كالتنقؿ، كقد ساعد ضعؼ اآللية القضائية في مكاجية سمطة النظاـ المتمثمة باألساس في 
شخص القذافي كالمجاف الثكرية كقد نشأت المحاكـ العسكرية الخاصة كمحاكـ الشعب ك المحاكـ 

لتيسير السبؿ لتمرير االنتياكات المتكررة لحقكؽ اإلنساف كال الثكرية خارج النظاـ القضائي العادم 
 1تتكافر في ىذه المحاكـ حقكؽ التقاضي المتعارؼ عمييا في الدكؿ الديمقراطية.

الدكلي ككنو مجمس األمف كجد المجتمع الدكلي نفسو كمف خبلؿ منظمة األمـ المتحدة كعبر كعميو 
نقاذ حياتيـ كاتخاذ الميبييف ضطران إلى حماية المدنييف المنكط بو حفظ األمف كالسبلـ الدكلييف م كا 

إلى إصدار  2011فبراير  26في اإلجراءات البلزمة لمحماية مف كيبلت النزاع المسمح في ليبيا فعمد 
بعد ثبكت لجكء كذلؾ « عف حماية المدنييف»في خطكة تاريخية مؤكدان مبدأ المسؤكلية  1970القرار 
إال أف الخطكة الحاسمة جاءت في القرار  ،في مكاجية السكاف المدنييف لمقكة رطالمف لبلستخداـالنظاـ 
فرض حظر فكؽ المجاؿ بعد ثبلثة أسابيع في السابع عشر مف مارس بإقرار المطالبة ب 1973األخير 

 ليشكبل المظمة الشرعية لمتدخؿ الدكلي اإلنساني في ليبيا.   2 .الجكم الميبي

الذم أكد  2011مارس 12( الصادر بتاريخ 7298عربية قراران يحمؿ رقـ )قد أصدرت الجامعة الكما 
أف الدكؿ العربية لف تقؼ مكتكفة األيدم مما يتعرض لو الشعب الميبي مف اضطياد كستسعى إلى 
التشاكر حكؿ أنجح السبؿ لحماية المكاطنيف حتى كلك اضطرت لمجكء إلى فرض حظر جكم، كما 

التي تشكؿ انتياكات لميبييف مف جانب السمطة الميبية كبة ضد المدنييف اكندد القرار بالجرائـ المرت
خطيرة لحقكؽ اإلنساف كلمقانكف اإلنساني الدكلي، كالدعكة إلى كقؼ أعماؿ العنؼ بكافة أشكالو، 
كالدعكة إلى تشكيؿ لجنة عربية لتقصي الحقائؽ لؤلحداث الجارية في ليبيا كمناشدة السمطات الميبية 

، كالطمب مف مجمس األمف حماية البلزمة لكافة رعايا الدكؿ العربية كاألجنبية عمى أرض ليبيابتكفير ال

                                                             
دراسات حقكؽ اإلنساف، القاىرة، أحمد المسمماني، حقكؽ اإلنساف في ليبيا " حدكد التغيير"، مركز القاىرة ل  1

 .44،ص1999
شكاليات التدخؿ الدكلي اإلنساني، األياـ، العدد   2  . 2011، 8023ميشيؿ كيمك، ليبيا كا 
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قامة منطقة آمنة في األماكف التي تتعرض إزاء تدىكر األكضاع في ليبيا، ك  تحمؿ مسؤكلياتو ا 
 .1لمقصؼ

حماية كتعزيز بالتالي ىي ممزمة باحتراـ ك  1951ليبيا عضكان في منظمة األمـ المتحدة منذ  كبما أف
حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية المنصكص عمييا في ميثاؽ المنظمة، كبالتتبع لؤلحداث الميبية نجد 
حصكؿ انتياكات جسيمة لمقكاعد القانكنية الدكلية كعميو تـ تبرير التدخؿ ألجؿ اإلنسانية المتمثؿ في 

س األمف يعتبر أف اليجمات الكاسعة حماية المدنييف كما ذكر في ديباجة قرارات مجمس األمف بأف مجم
 2النطاؽ التي تشف في ليبيا ضد السكاف المدنييف قد ترقى إلى مستكل جرائـ ضد اإلنسانية.

عماؿ مبدأ مسؤكلية الحماية في ليبيا عمى ضكء كعميو سيككف نطاؽ حديثنا في ىذا المطمب حكؿ إ
نساف بيف المنشكد ذات الصمة بحقكؽ اإلنسانية اإل كاالنعكاسات )الفرع األكؿ(، مفقرارم مجمس األ

 .)الفرع الثاني( كالكاقع

 من.عمال مبدأ مسؤولية الحماية في ليبيا عمى ضوء قراري مجمس الالفرع الول : إ
ى الثكار ضد النظاـ اتخذت جامعة الدكؿ العربية مكقفان رسميان صريحان مف األحداث في ليبيا ينحاز إل

بالمكافقة عمى فرض حظر جكم عمى ليبيا مف  2011مارس  12اران في سرعاف ما اتخذت قر القائـ، ك 
 4.مجمس األمف  مف قبؿ كما أف مكقؼ الجامعة ميد إلى إصدار قرار 3أجؿ حماية المدنييف.

كتشمؿ مسؤكلية الحماية ثبلث مسؤكليات محددة : مسؤكلية المنع، كمسؤكلية رد الفعؿ، كمسؤكلية 
يير بأنيا " إنذار مبكر" ، ك" أدكات مانعة"، كمع أف تقرير المجنة الدكلية إعادة البنا، كتصنؼ ىذه المعا

                                                             
 . 153خالد محمد خميفة السكد، التدخؿ الدكلي في دكلتي السكداف) دارفكر(، مرجع سابؽ، ص   1
 نظاـ عمى دكلية عقكبات بفرض المتعمؽ 2011فبراير  26الذم اتخذ في  1970قرار مجمس األمف الدكلي رقـ   2

 .القذافي معمر
، بالمكافقة عمى فرض حظر جكم عمى ليبيا مف 7360يحمؿ الرقـ   2011مارس  12قرار الجامعة العربية  في   3

 أجؿ حماية المدنييف.
 . 149تيسير قديح، مرجع سابؽ، ص  4
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، كمف غير المستغرب 1المعنية بالتدخؿ كسيادة الدكؿ يشدد عمى أٌف المنع ىك االكلكية األكثر أىمية
 . 2 أف يقكؿ البعض إنو " مناؼ لمعقؿ"

تجاه الحالة الميبية اات البلزمة جراءكجدت األمـ المتحدة مف خبلؿ مجمس األمف أىمية اتخاذ اإل
في إطار الشرعية  ييا كذلؾعماؿ مبدأ مسؤكلية الحماية في ليبيا مف أجؿ التدخؿ الدكلي اإلنساني فا  ك 

في إقميـ ككسكفك الذم كما حصؿ لمتدخؿ العسكرم لحمؼ شماؿ األطمسي  تبلفيان كاف ذلؾ الدكلية، 
دكلة ذات سيادة كدكف مكافقة مجمس األمف، فقد  حكؿ مشركعيتو، السيما ك أنو حدث في ثار جدالن أ

جاءت في كقت كانت تكجد فيو  ألنياكذلؾ   ساىمت ىذه الحالة في ظيكر مفيكـ " مسؤكلية الحماية"
  3.تخاذ تدابير جماعية فعالة عقب انتياء الحرب الباردةاتكقعات كبيرة ب

أنو ال  " ، 2001لعاـ أثناء إعداد تقريرىا  كىذا ما رأتو المجنة الدكلية المعنية بالتدخؿ كسيادة الدكؿ
تكجد ىيئة أفضؿ كال أنسب مف مجمس األمف الدكلي لمتعامؿ مع قضايا التدخؿ الدكلي اإلنساني، 
باعتباره الجياز التنفيذم لمنظمة األمـ المتحدة، كتقع عمى عاتقو المسؤكلية الرئيسية في حفظ األمف 

كالتي نصت عمى "مع مراعاة أحكاـ المادة  4"مف الميثاؽ 14كالسمـ الدكلييف كذلؾ بمكجب المادة 
الثانية عشرة، لمجمعية العامة أف تكصي باتخاذ التدابير لتسكية أم مكقؼ، ميما يكف منشؤه، تسكية 
سممية متى رأت أف ىذا المكقؼ قد يضر بالرفاىية العامة أك يعٌكر صفك العبلقات الكدية بيف األمـ، 

ؼ الناشئة عف انتياؾ أحكاـ ىذا الميثاؽ المكضحة لمقاصد األمـ المتحدة كيدخؿ في ذلؾ المكاق
5"كمبادئيا

. 

                                                             
1Eve Massingham. Military intervention for humanitarian purposes: does the 
Responsibility to Protect doctrine advance the legality of the use of force for humanitarian 
ends?, International Review of the red cross ,Vol. 91, No. 876 December, 2009,P.807 

2Thomas G. Weiss, Military – Civilian Interactions: Humanitarian Crises and the 
Responsibility to Protect, Rowman and Littlefield Publishers Inc , USA ,2005,P. 199. 

 . 69بكرك مرزكؽ، مرجع سابؽ،   3
 تقرير المجنة الدكلية المعنية بالتدخؿ كالسيادة، مرجع سابؽ.   4
 . 1945ة، المادة الرابعة عشر مف ميثاؽ األمـ المتحد  5
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كانطبلقان مف ىذه المسؤكلية التي كقعت عمى عاتؽ مجمس األمف قاـ بإصدار قراريف مف عميو  بناءن 
 لذمتحدة، اممـ الألكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ امًتمد القراراف بأجؿ حؿ األزمة الميبية، حيث اعي 

فقد أصدر مجمس  بو ككقكع العدكاف ؿخبلإلسمـ كالمت تيديد ينص عمى استخداـ كسائؿ قيرية في حاال
يحمؿ  في حيف كاف القرار الثاني 2011 لسنة فبراير 26في  1970 يحمؿ الرقـ األكؿاألمف قراريف 

 . 2011لسنةمارس  17في  1973 الرقـ

في التصكيت بمجمس األمف كىذا بدكره يعد األكؿ مف حصؿ القرار األكؿ عمى إجماع الدكؿ المشاركة 
لو ليبيا سابقان مف عقكبات عمى  تنكعو بسبب ما شيدتو الحالة الميبية مف أحداث باإلضافة لما تعرض

كىي األزمة التي اندلعت بيف الجماىرية الميبية كالدكؿ الغربية كعمى رأسيا  - إثر قضية لككربي
ـ، بإعبلف القضاء 1991ي الرابع عشر مف نكفمبر/ تشريف ثاني الكاليات المتحدة األمريكية ف

 ضحيتيا سقط كحيث االسكتمندية لككربي فكؽ أميركية طائرة تفجيراألمريكي كاالسكتمندم اتياـ ليبيا ب
 سقكط إثر عمى لككربي أىالي مف شخصان  "11" إلى باإلضافة "259" عددىـ البالغ الركاب جميع
 زمنية مدة األزمة حالة الستمرار نظران  لككربي قضية إلى بعد فيما تطكرت كقد عمييـ، الطائرة حطاـ
حيث  1 .لمضحايا تعكيضات دفع عمى التصالح ثـ كمحاكمتيما، الميبيٍيف المتيمٍيف لتسميـ قادت طكيمة،

 بفرض حظر اقتصادم عمييا.  1992صدر قرار مف مجمس األمف في 

بالتالي المحكمة تمتمؾ تفكيضان مف  الدكلية، محكمة الجنائيةالالميبية إلى  الحالة 1970أحاؿ القرار 
مبررات ىذا  ، إف  2قبؿ مجمس األمف لمتحقيؽ في جرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية المرتكبة في ليبيا

نتياكات االالقرار تتمثؿ في إدانة العنؼ الممارس مف قبؿ السمطات الميبية ضد المدنييف ك كذلؾ 
سمحة ضد ليبيا كعمى منع ألنساني كنص عمى فرض حظر عمى ااإلنساف كالقانكف اإلالجسيمة لحقكؽ 

                                                             
المركز ، 2005 -1991باسـ خضر ربعي التميمي، قضية لككربي في ظؿ الييمنة األمريكية كالضعؼ العربي   1

 . 7، ص 2006القدس،  ،1طالدكلي لمدراسات كاإلعبلـ، 
يرية لجنة التحقيؽ الدكلية المعنية بالتحقيؽ في جميع انتياكات القانكف الدكلي المدعى كقكعيا في الجماىتقرير   2

كالذم يحمؿ العنكاف  " حالة حقكؽ اإلنساف في الجماىيرية العربية  2011شباط  25العربية الميبية، المؤرخ بتاريخ  
 . 8، ص4الميبية"، الصادر عف مجمس حقكؽ اإلنساف، الدكرة السابعة عشرة، البند 
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ا في ذلؾ شف منساف بإلحقكؽ افي انتياكات متيميف بصة بأكلئؾ الاخلصكؿ األجميد اتالسفر إلييا ك 
  1 .بنظاـ القذافي األشخاص المرتبطيفخيرة لـ تشمؿ سكل ألكىذه التدابير االمدنييف، غارات عمى 

لتزامات التي لبلمتثاؿ السمطات الميبية استمرار العنؼ ك القمع المكجو ضد المدنييف، كعدـ اف غير أ
الذم لـ يحصؿ  1973القرار نتج عنو آخر،  مف يعقد اجتماعان األجاءت في ىذا القرار جعؿ مجمس 

ي كردت ىداؼ التألعمى ا كأكد 1973عاد القرار فقد كما في القرار السابؽ، المطمكب جماع فيو اال
زيادة عمى  ،في ديباجة القرارالمدنييف" كذلؾ حماية "فيكـ ماىتماـ أكبر ل إيبلءمع  1970في القرار 

ا في مسألة تأذف لمحككمات باستخداـ جميع الكسائؿ، بمفقرة محددة في القرار ليذه ال خيصِّصىتذلؾ 
سند دكران رئيسيان لمنظمة إقميمية ي ىتماـ أف القرارثير لبلم، كمف الليبيافي  فدنييمماية الحل ذلؾ القكة

كبشأف منطقة حظر  يفدنيمتصمة بحماية السكاف المالعربية، مف أجؿ تنفيذ التدابير ال ؿجامعة الدك ىي 
 2. الطيراف

ككامبك خبلؿ مؤتمر صحفي عقده في ة الجنائية الدكلية لكيس مكرينك أأعمف المدعي العاـ لممحكم
ف التحقيؽ يشمؿ مسؤكليف إجرائـ ضد اإلنسانية في ليبيا كحيث  فتح تحقيؽ في 2011آذار  3الىام 
أصدرت المحكمة الجنائية الدكلية مذكرات تكقيؼ بحؽ معمر القذافي كنجمو سيؼ كعميو  3ليبييف،

اإلسبلـ ك رئيس المخابرات الميبي السابؽ عبد اهلل السنكسي كانكا مطمكبيف لصمتيـ بجرائـ ضد 
في  االعتداءات كاليجمات عمى المدنييف بمف فييـ المتظاىريف السممييف اإلنسانية جراء أدكارىـ في

طرابمس كبنغازم كمصراتو كمدف أخرل في ليبيا كطالبت المحكمة الجنائية الدكلية ليبيا بتسميميا سيؼ 
اإلسبلـ كالسنكسي إال أنيا رفضت بحجة أنيا ترغب في محاكمتيـ في محاكميا الكطنية كقد حاكلت 

مبدأ التكامؿ كذلؾ مف خبلؿ  4تقكـ بالتحقيقات مع سيؼ اإلسبلـ، إلى المحكمة تفيد بأنيا تقديـ أدلة
الذم يعطي االختصاص األصيؿ لممحاكـ الكطنية عمى اعتبار أف دكر المحكمة الجنائية الدكلية ىك 

 دكر تكميمي. 
                                                             

العراؽ كليبيا نمكذجان، المركز العربي  حيدر مكسى منخي القريشي، أثر التدخؿ العسكرم في العبلقات الدكلية دراسة 1
 .             283ص، 2017 بغداد،، 1طلمنشر كالتكزيع، 

 . 4بركنك بكمييو، استخداـ القكة لحماية المدنييف كالعمؿ اإلنساني " حالية ليبيا كما بعدىا"، مرجع سابؽ، ص 2
.   25/11/2018، تاريخ الزيارة 2011آذار  3، ليبيا: المعارضة تستعيد البريقة كالجنائية الدكلية تفتح تحقيقان 3

www.bbc.com/arabic/middleeast . 
              .orgwww.hrw..  22/102018، تاريخ الزيارة 2013مام  13ليبيا كالمحكمة الجنائية الدكلية،  4

http://www.bbc.com/arabic/middleeast
http://www.bbc.com/arabic/middleeast
http://www.hrw.org/


  

81 
 

 : اإلنسانية ضد كجرائـ انتياكات بارتكاب متيميف القذافي نظاـ مسؤكليكتكجد شخصيات أخرل مف 
 2.خالد محمد التياميك  1 المحمكدم البغدادمك

 . نسان بين المنشود والواقعنسانية ذات الصمة بحقوق اإل اإل  الفرع الثاني: االنعكاسات
 و يعترييماأن إال، بحد ذاتو  عمى مسؤكلية الحماية يعد سابقة 1973ك 1970القراريف  استناد إف

فتح الباب أماـ تفسير  اممبالنسبة لبعض التدابير المقررة،  مضمكنيماالغمكض كعدـ الدقة في 
عتمدتو بعض الدكؿ لتطبقيما بالطريقة التي تراىا عمى أرض الكاقع، كىي مسألة ذات أىمية كبرل ا

تضمف مجمكعة ، األكؿفنجد أف القرار ألمف ثار أية عمميات تدخؿ مستقبمية يجيزىا مجمس ابالنسبة آل
كما تقرر حظر سمحة الذم جاءت صياغتو بطريقة غامضة، أليا في حظر اتمثؿ أىمت رمف التدابي

حالة الكضع إلى المحكمة الجنائية الدكليةر ك السف سمحة أليتميز بأنو قرر حظر ا القرارىذا فإذا كاف  ،ا 
جعؿ بعض الدكؿ ترل أف الحظر مكجو لمسمطات الميبية  والغمكض الذم شابي في بداية النزاع فإف  

ح لحماية نفسيا، مما يجعؿ رسـ الحدكد بليشمؿ الثكار، مما حدا بيا إلى تمكيميا بالس ال في حيففقط 
قد ف ما فيما يخص حظر السفرغير ميسكر في الكاقع ، أ اإلنسانيبيف مسؤكلية الحماية ك التدخؿ 

كات انتيا في ارتكابمتكاطئة  أك ةمشارك شخصياتكيـ في القرار، ئأسما أشخاص تـ إيرادتجاه اتقرر 
   3ا.نساف ضد أشخاص في ليبيجسيمة لحقكؽ اإل

 ما ىك إال لى المحكمة الجنائية الدكليةإالنظاـ الميبي أتباع حالة المرتكبيف ليذه الجرائـ مف إ أفكما 
 دنسانية التي تعلى مرتبة الجرائـ ضد اإلإالجرائـ التي ارتكبت في ليبيا كصمت  ف  أدليؿ آخر عمى 

 اكىذ "5المادة "ساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ئـ التي نص عمييا النظاـ األصناؼ الجراأكاحدة مف 

                                                             
تقمد عدة مناصب ميمة في عيد القذافي، كاف آخرىا أميف المجنة الشعبية العامة )رئيس الكزراء اتيـ بالتحريض  1

فبراير، كأخرل تتعمؽ بالفساد اإلدارم، راجع : أبرز رمكز نظاـ القذافي المتيميف  17كالقياـ بأعماؿ القتؿ خبلؿ ثكرة 
 . 1/12/2018اريخ الزيارة ، ت2017نيساف   26بارتكاب جرائـ حرب، 

 أبريؿ/نيساف 24 عمى الرغـ مف قرار المحكمة الجنائية الدكلية في ىك الرئيس السابؽ لجياز األمف الداخمي الميبيك  2
بحؽ  2013الرتكابو جرائـ حرب كجرائـ ضد اإلنسانية، كأقر قضاة الجنائية المذكرة الصادرة عاـ  باعتقالو 2017

، راجع:  تقرير فاتك بنسكدا لتعذيب كاالضطياد كذلؾ بناء عمى طمب مف المدعية العامة لممحكمةالتيامي في تيـ منيا ا
(، بعثة األمـ المتحدة لمدعـ في ليبيا مفكضية األمـ 630/2012ذافي ) قضية عضك في نظاـ الق 37حكؿ محاكمة 

 .  www.ohchr.org، 2017شباط  21المتحدة السامية لحقكؽ اإلنساف، 
 . 145تيسير قديح مرجع سابؽ، ص  3

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/f98a4553-64d2-48eb-a7c2-e809d1bff7eb
http://www.ohchr.org/
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مف الدكلي نو يحؽ لمجمس األأنساني كبكافة الكسائؿ المناسبة لذلؾ، مع العمـ يبرر التدخؿ اإلبدكره 
 ف كانت الدكلة المعنية غير عضك في المحكمة،ا  لى المحكمة الجنائية الدكلية حتى ك إحالة القضايا إ

 1.ف ليبيا مف الدكؿ التي لـ تصادؽ عمى ميثاقيا كغير عضك فيياألىذا 

كقد رصد تقرير لجنة التحقيؽ الدكلية المعنية بالتحقيؽ في جميع انتياكات القانكف الدكلي المدعى 
ساف التي تـ تشكيميا بمكجب قرار صادر مف مجمس حقكؽ اإلنفي الجماىيرية العربية الميبية،  كقكعيا

" حالة حقكؽ اإلنساف في الجماىيرية العربية  ذم يحمؿ العنكاف الـ 2011شباط  25تاريخ المؤرخ ب
الميبية"، كقررت ىذه المجنة النظر في جميع أعماؿ األطراؼ التي قد تشٌكؿ انتياكات لحقكؽ اإلنساف 

 ة الميبية كالتي كانت عمى النحك اآلتي: في جميع أنحاء الجماىيري

ضد المتظاىريف، مما أف القكات الحككمية لجأت إلى استخداـ مفرط لمقكة كجكد أدلة كافية عمى   .1
أدل إلى سقكط أعداد كبيرة مف القتمى كالمصابيف كىذه األعماؿ تشكؿ انتياكان جسيمان لمجمكعة مف 
الحقكؽ التي ينص عمييا القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، بما في ذلؾ الحؽ في الحياة، كالحؽ في 

 . 2ر، كالحؽ في حرية التعبياألمف الشخصي
حيث احتجزت القكات الحككمية تعسفان عددان كبيران مف األشخاص يشتبو بيـ أنيـ مكاليف لمنظاـ ك  .2

آالؼ شخص رىف  8حك أف ىناؾ ن، إذ يشير التقرير العالمي كصفت ظركؼ االحتجاز بالسيئة
راءات التقاضي السميمة، بما في تـ احتجاز أغمبيـ ألكثر مف عاـ دكف اتيامات أك كفالة إج االحتجاز

، كما كتعرض المحتجزيف لمتعذيب بيدؼ تاحة مقابمة المحاميفلبلحتجاز كا  ذلؾ المراجعة القضائية 
  3.انتزاع اعتراؼ منيـ

التعذيب كغيره مف المتمثؿ بكقكات المعارضة ،كيكجد انتياؾ آخر مف قبؿ القكات الحككمية  .3
التزاماتيا بمكجب القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ذلؾ مخالفة ب ضركب المعاممة القاسية كالبلإنسانية

  4كالقانكف الدكلي اإلنساني
                                                             

األمـ المتحدة ) ليبيا نمكذجان(، مجمة الدراسات الدكلية،  خدر شنكالي، مقالة بعنكاف التدخؿ اإلنساني مف قبؿ منظمة 1
 .   www.bahzani.net ،17/8/2018 ، تاريخ الزيارة 2011تصدر عف مركز الدراسات الدكلية،

 .   www.amnesty.org،  تقرير منظمة العفك الدكلية حالة حقكؽ اإلنساف في العالـ  2 
تجاكزات خمؼ القضباف: االحتجاز التعسفي كغير القانكني في ليبيا، مفكضية األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف    3

 .  www.ohchr.org  2018 /11 /29، تاريخ الزيارة 2018بالتعاكف مع بعثة األمـ المتحدة لمدعـ في ليبيا، نيساف 
 . www.hrw.org: ليبيا، 2013التقرير العالمي   4

http://www.bahzani.net/
http://www.amnesty.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.hrw.org/
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ة اإلجراءات المتخذة مف قبؿ النظاـ إلى إعاقة الكصكؿ إلى الرعاية الصحية أك منعو مأدت سمس .4
تع لمحؽ في التمجراءات ضد المكظفيف الطبييف فيذه األعماؿ تكشؼ انتياكات كاضحة إكما كاتخذت 

 مبلئـ. بمستكل صحي
كإعاقة  النتياكات لحقكقيـ فيكف كغيرىـ مف المينييف العامميف في كسائط اإلعبلـتعرض الصح  .5

ختفاء لتحرش كالتخكيؼ كاالتغطيتيـ لؤلحداث كتعرضيـ لبلحتجاز التعسفي كالتعذيب كسكء المعاممة كا
 االنترنت. ية كقطع االتصاؿ بشبكة القسرم، كقطع االتصاالت الياتفية األرض

 .األعياف المحمية كالجكامع كاألعياف الثقافية أضرار أثناء النزاعب لحقتكما  .6
اخضاع ك إساءة المعاممة كالسيما القادمكف مف أفريقيا  النتياكات عديدة تعرض العماؿ المياجركف  .7

كأخطر اليجمات التي شنت عمييـ مرتبطة عمى أساس أصميـ  ،مساكنيـ لمتفتيش التعسفي كضربيـ
 عتقاؿ التعسفي كاالعتداء البدني.القكمي أك لكف بشرتيـ، فتـ اخضاعيـ لبل

الذخائر العنقكدية كاألسمحة الفسفكرية في  كفيما يتعمؽ باألسمحة فقد استخدمت السمطات الميبية .8
 .1المناطؽ ذات الكثافة السكانية الشديدة

 2الكبار في ظركؼ سيئة.  كما كيكجد انتياؾ لحقكؽ األطفاؿ كتعرضيـ لمتجنيد كاحتجازىـ مع .9

نساف اءات كتيديدات ضد مدافعي حقكؽ اإلنساف قائمة باعتدشؼ تقرير األمـ المتحدة لحقكؽ اإليكك 
 غادركىا قسران  أف ثناء كجكدىـ خارج ليبيا بعدأكفي بعض األحياف  -نحاء ليبياأالميبييف، في جميع 

يرىا مف سكء المعاممة كالحرماف غير كغكالعنؼ الجنسي  القتؿ كاالختطاؼ كالتعذيببحيث يتضمف 
أف يمزمكا الصمت أك أجبركا ، ىذه االعتداءات أجبرتيـ القانكني مف الحرية كالتيديد بالقتؿ عمى الياتؼ

عمى العمؿ سران معرضيف أنفسيـ كأحبائيـ لخطر شديد، كيحذر التقرير أف ىؤالء الذيف يرتكبكف الجرائـ 
كليف جنائيان بما في ذلؾ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية، كيشدد مسؤ  يعتبركابمكجب القانكف الدكلي 

نفاذ القانكف كنظاـ إاء مؤسسات الدكلة خصكصان ككاالت التقرير عمى األىمية القصكل الستمرار بن
 ضدعف اليجكـ  االمتناعك جميع األطراؼ لئلدانة العمنية لبلعتداءات  العدالة بالمجمؿ كيحث أيضان 

                                                             
لجنة التحقيؽ الدكلية المعنية بالتحقيؽ في جميع انتياكات القانكف الدكلي المدعى كقكعيا في الجماىيرية تقرير   1

 . 5العربية الميبية، ص
ك  2المتحدة السامية لحقكؽ اإلنساف، مجمس حقكؽ اإلنساف، الدكرة الخامسة كالعشركف، البند تقرير مفكضة األمـ  2

 . www.ohchr.org 8، ص 2014يناير  13المؤرخ في  10

http://www.ohchr.org/
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لكي  ضماف كجكد بيئة أكثر أمنان ساف كاتخاذ إجراءات فكرية لكقؼ ىذه اليجمات ك حقكؽ اإلن مدافعي
 1. المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف العمؿ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف إمكافيككف ب

قرر مجمس جامعة الدكؿ العربية تعميؽ عضكية الجماىيرية الميبية كعدـ  2011فبراير  23كفي
ة كفي جميع المنظمات التابعة ليا، لحيف قياـ السمطات الميبية جتماعات مجمس الجامعفي امشاركتيا 

مـ المتحدة الجمعية العامة لؤل صكتتك 2،لتزاـ بقرارات الجامعةأمف الشعب الميبي كاستقراره كاال بتحقيؽ
مـ نساف التابع لؤلعمى تعميؽ عضكية ليبيا في مجمس حقكؽ اإل 2011مارس  1 فيبإجماع أعضائيا 
 .3بحؽ معارضيوبي قمع الدمكم الذم يمارسو الرئيس الميالمتحدة بسبب ال

إلى مسؤكلية الحماية في الفقرة الرابعة مف ديباجتو مما يجعمو يسير في نفس بدكره  1973 القراريشير 
تزامات التي لبللناتج عف عدـ احتراـ السمطات الميبية أنو  ةرل الباحثتكعميو  ،كؿاألسياؽ القرار 

 األكؿ. ستيائو لعدـ امتثاؿ السمطات الميبية لمقرارفرضيا، إذ يعرب عف ا

الرابعة منو: " يأذف ي الفقرة كما تـ الٌنص عميو فحماية المدنييف ما كرد عف  1973لجديد في القراركا
ميف العاـ، كىي تتصرؼ عمى الصعيد الكطني أك عف طريؽ األعضاء التي أخطرت األلمدكؿ 

كف مع األميف العاـ، باتخاذ جميع التدابير البلزمة لحماية المدنييف منظمات أك ترتيبات إقميمية، كبالتعا
أجنبية أيا  احتبلؿمع استبعاد أم قكة  ىمة بالسكاف المدنييف المعرضيف لخطر اليجماتاآلكالمناطؽ 

تدخؿ مف اليابسة عمى كىك ما تـ تفسيره باستبعاد أم  4"الميبية األراضيكاف شكميا كعمى أم جزء مف 
ض حظر عمى جميع الرحبلت الجكية في المجاؿ الجكم الميبي ر نص عمى فك  5الميبية.األراضي 

                                                             
، المؤرخ تقرير األمـ المتحدة، المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف : المدافعكف عف حقكؽ اإلنساف في   1 دائرة اليجـك

 .  www.ohchr.org   2015آذار  25بتاريخ 
، الشرؽ 12038العدد 2011نكفمبر   13أبرز قرارات " تعميؽ العضكية" التي اتخذتيا جامعة الدكؿ العربية،  2

 . .aawsat.com www 22/10/2018األكسط : جريدة العرب الدكلية، تاريخ الزيارة 
  22/10/2018، قناة العالـ، تاريخ الزيارة  2011مارس  1تعميؽ عضكية ليبيا في مجمس حقكؽ اإلنساف،  3

www.alalam.ir   . 
 ،ليبيا فكؽ جكم حظر منطقة بفرض المتعمؽ 2011مارس  17الذم اتخذ في  1973قرار مجمس األمف الدكلي رقـ  4

 .المدنييف لحماية الضركرية اإلجراءات كافة كاتخاذ
 . 146تيسير قديح، المرجع سابؽ، ص  5

http://www.ohchr.org/
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2a21921f-8ac3-4e09-a3e9-38f49f3226f2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2a21921f-8ac3-4e09-a3e9-38f49f3226f2
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كيستثنى مف الحظر الرحبلت التي تككف الغاية منيا اإلنسانية كتقديـ اإلمدادات الطبية كالمساعدات 
 1.اإلنسانية

إلنساني تجد القانكف اك بأف المعاقبة عمى ارتكاب االنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف  ةرل الباحثت
 الجانب القضائي، شرط أف تككف عدالة فعالة ال انتقائية.  فيأفضؿ تكريس 

رتباط انساف في الكقت الحاضر تعتبر مف أسمى أىداؼ األمـ المتحدة كخاصة مع إف حماية حقكؽ اإل
تحدة احتراـ حقكؽ اإلنساف كحفظ األمف كالسمـ الدكلييف الذم يعد اليدؼ األساسي مف إنشاء األمـ الم

بالتالي يعد ىذا الخرؽ مبرران كافيان لمتدخؿ في الجسيمة خرقان كاضحان ألىدافيا  تجد مف االنتياكات إذ
يقاؼ ىذه الخركقات كاالنتياكات إالشؤكف الداخمية لمدكلة المنتيكة لحقكؽ اإلنساف كذلؾ لغايات 

مة الميبية مف خبلؿ ز شريطة عدـ المساس بالسمطاف الداخمي لمدكلة كىذا ما كاف كاضحان في األ
  2.نيا كانت إنسانية بحتو لذلؾ استطاع مجمس األمف أف يحرؾ سمطاتومبرراتيا إذ إ

آلت قيادة جميع ، ك حدة، كالكاليات المتحدة ىجماتيابدأت قكات عسكرية مف فرنسا، كالمممكة المت
كسائؿ مقاكمتو ىكذا كقاـ بالقضاء عمى مقدرات النظاـ العسكرية ك  3العمميات اليجكمية إلى الناتك

، كمنذ كقيمو مجتمعيا بتاريخيا كاقتصادىا كثقافة دخمت ليبيا عيدان جديدان لتكاجو تحديات جديدة تتصؿ
  4سقكط النظاـ يخكض الميبيكف تجربة بناء الدكلة. 

ت تدخؿ حمؼ الناتك في األزمة الميبية لـ يكف سيبلن كخاصة بعد إخفاقاتو السابقة كأفغانستاف كالتي كان
تتطمب مكافقة كؿ مف أعضاءه عمى حدة باإلضافة إلى المادة الخامسة مف ميثاؽ الحمؼ كالتي نصت 
عمى " يتفؽ األطراؼ عمى أف أم ىجكـ أك عدكاف مسمح  ضد طرؼ منيـ أك عدة أطراؼ، في أكركبا 

حاؿ كقكع مثؿ  نيـ يتفقكف عمى أنو فيانان عمييـ جميعان، كبناء عميو فإأك أمريكا الشمالية، يعتبر عدك 
" مف ميثاؽ األمـ 51ىذا العدكاف المسمح فإف عمى كؿ طرؼ منيـ تنفيذان لما جاء في المادة " 

                                                             
 . 227كالقانكف، المغرب، ص ، مجمة الفقو2013، 12حناف حاجي، التدخؿ الدكلي في ليبيا، العدد  1
محمد غازم ناصر الجنابي، التدخؿ اإلنساني في ضكء القانكف الدكلي العاـ، منشكرات الحمبي الحقكقية،  2
 . 364، ص1،2010ط
 4الجمسة التاسعة عشرة، البند تقرير المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ حكؿ ليبيا، الصادر عف مجمس حقكؽ اإلنساف،  3

بيركت،  ،1طمركز دراسات الكحدة العربية، جمعة الصكاني، ليبيا : الثكرة كتحديات بناء الدكلة،  يكسؼ محمد  4
 . 26، ص 2013
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المتحدة، عف حؽ الدفاع الذاتي عف أنفسيـ، بشكؿ فردم أك جماعي تقديـ المساعدة كالعكف لمطرؼ أك 
طراؼ األخرل دكف تأخير. األطراؼ التي تتعرض لميجكـ، باتخاذ اإلجراءات الذاتية بالتعاكف مع األ

بما في ذلؾ استخداـ قكة السبلح التي يرل أنيا الزمة إلعادة األمف إلى منطقة  شماؿ األطمسي 
كتأكيده، كيتـ إببلغ مجمس األمف دكف تأخير بكؿ ىجكـ كعدكاف مسمح ككؿ اإلجراءات المضادة 

كات الضركرية، إلعادة كاستقرار المتخذة اتجاىو كيتـ كقؼ اإلجراءات بمجرد اتخاذ مجمس األمف لمخط
  1السمـ كاألمف الدكلييف".

كمف ثـ فقد كاف لتدخؿ حمؼ الناتك في تمؾ األزمة مرجعية إقميمية كدكلية كعكامؿ أخرل خاصة 
بشأف الحالة الميبية  1973ك  1970ؼ ذاتو، فعمى الرغـ مف صدكر قرارم مجمس األمف رقمي مبالح

حكمة الجنائية الدكلية كحظر األسمحة كالسفر كتجميد األصكؿ الميبية كمضمكنيما إحالة الكضع إلى الم
 7298في الدكؿ الغربية كاقامة حظر طيراف في األجكاء الميبية فضبلن عف قرار الجامعة العربية رقـ 

ياية شير بشاف الطمب مف مجمس األمف بتحمؿ مسؤكلياتو، فإف حمؼ الناتك لـ يتدخؿ سكل في ن
ه الرئيسيكف بشف ىجمات جكية عمى الكتائب الميبية عمى الرغـ مف أعضاؤ  حيث بدأ 2011مارس 

مرجعية الناتك األممية لمتدخؿ إال أف حمؼ الناتك تجاكز ذلؾ مف خبلؿ قصؼ مكاقع مدنية كمقرات 
حككمية تابعة لمرئيس الميبي، ففي الكقت الذم تتحدث فيو الدكؿ الغربية كالناتك عف انتياكات حقكؽ 

ليبيا كاستيداؼ قكات القذافي لممدنييف فإف تمؾ الدكؿ ذاتيا مف قدمت دعمان ىائبلن لمقكات  اإلنساف في
  2المسمحة في ليبيا.

الت كقد كانت ىناؾ تساؤالت حكؿ أسباب كدكافع تدخؿ حمؼ الناتك في ليبيا كغض الطرؼ عف حا
محمؼ " إف الحمؼ ليس لديو كالحالة السكرية حيث قاؿ األميف العاـ لأخرل مماثمة ربما أكثر سكءان، 

خطط لمقياـ بميمة عسكرية في سكريا" مؤكدان أف تحرؾ الناتك ضد النظاـ الميبي كاف بمقتضى تفكيض 
قكم مف مجمس األمف كدعـ كاضح مف دكؿ المنطقة كىك مشيد نادر لـ نشيده في مكاقؼ أخرل كىك 

ف مدادات المكارد الحيكية بؿ إع اإلمصالح الحمؼ تتأثر بانقطافلـ يتكافر في األزمة السكرية. ما 
" إف الناتك سكؼ يبحث استخداـ القكة  2006األميف العاـ لمحمؼ قاؿ أماـ البرلماف األكركبي في مايك 

                                                             

مؤسسة  1949أبريؿ  4في  كاشنطف العاصمة اتفاقية حمؼ شماؿ األطمسي تـ تكقيعيا فيالمادة الخامسة مف  1 
 .  (NATO)الناتك منظمة  حمؼ

 .163جياد عكدة أحمد عمي ابراىيـ، مرجع سابؽ، ص   2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
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شرعية إلى الدكؿ األكركبية عدا عف الغير لطاقة"، فضبلن عف ظاىرة اليجرة إذا ما ىددت إمدادات ا
شكؿ ضغطان يي  يجعؿ لدييـ قبكالن بأم كظيفة األمر الذم ما ستكل التعميمي ليؤالء المياجريفتدني الم

 1عمى فرص العمؿ في الدكؿ المضيفة.

 حيثفي ليبيا ألجنبي بقيادة حمؼ شماؿ األطمسي كمف أىـ األسئمة التي قد تثار فيما إذا كاف التدخؿ ا
حيح أف الميبييف ص؟ أـ ضاران عمى المدل الطكيؿكر األكبر في سقكط النظاـ مفيدان كاف كاف لو الد

تمكنكا مف إسقاط النظاـ بمساعدة الحمؼ لكف ال يمكف إغفاؿ ما ترتب عمى ذلؾ، فالتدخؿ ال يتيح 
لمثكرة الحقيقية أف تكلد فيك يحدث تغييران خطيران تنعكس آثاره عمى الببلد كالمجتمع في فترة ما بعد 

مية، التدخؿ قد ينشئ حالة الحرب الداخسقكط النظاـ كالسعي إلى إقامة المنتظـ السياسي الجديد، فإف 
لكف الدكر يبقى  ،ساعد عمى تحقيؽ المستيدفات العسكرية بثكرة الميبييف ضد النظاـفالتدخؿ الخارجي 

عمى الميبييف كحدىـ لمعمؿ عمى استكماؿ ثكرتيـ كتحقيؽ أىدافيا الكطنية كالتحررية بعمؿ شامؿ 
  2.يتجاكز سمبيات الحرب الداخمية

 نجح في ذلؾ إلى حدو بعيدك  الناتك حممةن شديدة الدٌقة بعـز كاضح عمى تجٌنب إصابة المدنييفنٌفذ كقد 
 .بيف المدنييفلكف المجنة تأكدت في بعض الحاالت المحدكدة مف كقكع خسائر 

  -:منيا بمجمكعة تكصياتالدكلية لتقصي الحقائؽ حكؿ ليبيا  المجنةخرجت  

نساني المشار إلييا في الدكلي اإلالدكلي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف التحقيؽ في كافة انتياكات القانكف  .1
ىذا التقرير كمحاكمة مرتكبييا، بصرؼ النظر عف مكقعيـ أك انتمائيـ، في الكقت الذم تيكٌفر ليـ 

 جميع حقكقيـ في ظٌؿ القانكف الدكلي.

ة في أقصر كقت كضع جميع المعتقميف الباقيف تحت سيطرة الشرطة القضائية أك الشرطة العسكري .2
 ممكف.

ضماف أف تتكافؽ ظركؼ االعتقاؿ مع القانكف الدكلي ذم الصمة، بما في ذلؾ معالجة المعتقميف  .3
، كتكفير  مكانية رفعيـ شكاكل ضد إعمى النحك البلـز مكانية تكاصميـ مع المحاميف كمع أسرىـ، كا 

 التعذيب كسكء المعاممة. 

                                                             
  .165عكدة أحمد عمي ابراىيـ، المرجع سابؽ، ص  جياد  1
 .224يكسؼ محمد جمعة الصكاني ، مرجع سابؽ، ص   2
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نزاؿ العقكبات تطبيؽ القانكف عمى أساس المساكاة كضماف ا .4 لتحقيؽ في االنتياكات المزعكمة كا 
   1 المبلئمة، بصرؼ النظر عف ىكية الجناة.

نياء فكضى السبلح، كبناء أف اب ةرل الباحثكت لنيكض بعد الثكرة بحاجة إلى ضبط الحالة األمنية، كا 
اكز ىذه الجيش كالشرطة الكطنية غير المسيسة، فإف فرص نجاح االنتقاؿ الديمقراطي مرىكنة بتج

التحديات كالعقبات كىذا يتعمؽ أيضان بحقيقة أف الميبييف لـ يتكصمكا بعد إلى تبني رؤية مشتركة لمجتمع 
طبؽ عمى ككنو عمى نحك مستمر أك متساكو كأف القانكف يجب أف يطبؽ  ديمقراطي ممثؿ لمجميع

 ف ارتكابيـ لجرائـ أثناء النزاع. األفراد المكالييف لمنظاـ السابؽ كلـ يتـ تطبيقو عمى الثكار عمى الرغـ م

خبلؼ األزمة العراقية إذ كانت أىمية البتركؿ العربي كتأميف كصكلو إلى الكاليات المتحدة كبسعر ىذا ب
 ،تبدك كاضحة كثابتةكانت كراء التدخؿ األمريكي في الشأف العراقي، فاألىداؼ الحقيقي مناسب الدافع 

ف اختمفت الكسيمة كالسياسة التي عبرت عنيا كمشركع  ألنيا تعبر عف مصالح كأطماع خاصة كا 
استغمت الكاليات المتحدة  ، كمامارشاؿ بعد الحرب العالمية الثانية لئلنعاش االقتصادم لدكؿ أكركبا

األمريكية فتكر عبلقة االتحاد السكفيتي مع العراؽ كذلؾ لعدـ قيامو بتسميح العراؽ بأسمحة متطكرة 
عادة طقة الخميج العربي، كعميو فقد تـ إالذم كانت تمعبو العراؽ في منتتماشى مع الدكر القيادم 

العبلقات بيف أمريكا كالعراؽ عمى المستكل االقتصادم كالسياسي كالدبمكماسي كالتجارم، إال أنو كفي 
كنتيجة الستقباؿ مسؤكلكف أمريكيكف جبلؿ الطالباني " انفصالي كردم عراقي" تكترت ـ 1988عاـ 

مريكية العراقية كخاصة بعد صدكر قرارات مف الككنجرس األمريكي بإدانة العراؽ العبلقات األ
يان، كزادت العبلقات الستخدامو أسمحة كيميائية كصدكر قرار مف مجمس الشيكخ بمقاطعة العراؽ اقتصاد

مة، بذلؾ ثالث دكلة تمتمؾ ىذه القنب كو قنبمة الكيماكم المزدكج كيعدعبلف العراؽ امتبلتكتران بعد إ
لمعراؽ لغايات إخراجو مف الككيت تـ قطع العبلقات نيائيان فيما بيف  2003كباحتبلؿ أمريكا في 

عمى الرغـ مف تذرع أمريكا مف أف السبب كراء احتبلليا لمعراؽ ىك امتبلكيا أسمحة دمار البمديف، ف
نياء االحتبلؿ العراقي لؤلراضي الككيتية إال أنو تـ كشؼ الغطاء عف ،شامؿ ألىداؼ األمريكية ا كا 

                                                             
 تقرير المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ حكؿ ليبيا.   1
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كبيرة مف األراضي العراقية كتـ إسقاط نظاـ الحكـ  حالة التدخؿ في المنطقة كاحتمت أجزاء ككنيا لـ تنو
 1عداـ صداـ حسيف كقياـ نظاـ سياسي جديد مكاؿو لمكاليات المتحدة األمريكية .فييا كا  

سمي كالشعبي بصكرة لـ يسبؽ كقد شيدت فترة احتبلؿ العراؽ لمككيت أعمى درجات العنؼ السياسي الر 
كخمفت ىذه األزمة خبلفات في الصؼ العربي، بحيث انقسمت  ،ليا مثيؿ في تاريخ الككيت المعاصر

اصر لمككيت ضد العراؽ كشؽ مناصر لمعراؽ، كلكف تحت غطاء رفض نالدكؿ العربية إلى شؽ م
غزك العراؽ لمككيت كغزك  ف  : إفيمكف القكؿ  2التدخؿ الخارجي في شأف يعتبركنو عربيان محضان.

 أمريكا لمعراؽ أنيما حدثيف شديدا االرتباط ببعضيما فكبلىما يمكف اعتباره سببان كنتيجة لآلخر.

االلتزاـ بقكاعد القانكف الدكلي عمييا  فييا سس الديمقراطية الدكليةاألعمى الدكؿ  أف تحافظأجؿ لذا مف 
ىذا قميميا لمخطر، ض سيادة الدكلة كسبلمة إعر ي ف استخداـ القكة ككؿ ما مف شأنو أفعبتعاد كاال

 السممية.اتخاذ الخطكات البلزمة مف أجؿ محاكلة تسكية النزاعات بالطرؽ باإلضافة إلى 

  

                                                             
رقية عبد اليادم أبك شكشو، مبدأ عدـ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ بيف مبدأ القانكف الدكلي كسياسات القكل   1

 .252، ص 2005رسالة ماجستير، جامعة التحدم، ليبيا،  الكبرل،
ياسر أبك حسف أبك، ظاىرة العنؼ السياسي في العالـ العربي، مركز الراصد لمدراسات السياسية كاالستراتيجية،    2

 ،  .109، ص 2008الخرطـك
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 الخاتمة:
نساف في الكقت الحاضر تعتبر مف أسمى أىداؼ األمـ المتحدة كخاصة مع ارتباط إف حماية حقكؽ اإل

كالسمـ الدكلييف الذم يعد اليدؼ األساسي مف إنشاء األمـ المتحدة حفظ األمف ياحتراـ حقكؽ اإلنساف ك 
االنتياكات الجسيمة خرقان كاضحان ألىدافيا كبالتالي يعد ىذا الخرؽ مبرران كافيان  فيفاألمـ المتحدة تجد 

يقاؼ ىذه كذلؾ لغايات إ ،حقكؽ اإلنسافنتيؾ ت تمؾ الدكؿ التيلمتدخؿ في الشؤكف الداخمية ل
شريطة عدـ المساس بالسمطاف الداخمي لمدكؿ، فاليدؼ مف التدخؿ اإلنساني ىك تحسيف  االنتياكات

حالة حقكؽ اإلنساف لمشعكب التي يفترض أنيا تتدخؿ مف أجميا فيك يكصؼ باإلنساني متى استند إلى 
أساس قانكني في حيف افتقاده ليذا األساس يجعمو غير مشركع لذلؾ مف الضركرم أف تمارس حماية 

كأف تتناسب إجراءات الحماية مع حجـ  ،لقرار دكلي يستند إلى المكاثيؽ الدكلية اإلنساف كفقان  حقكؽ
 كافة، طرؽ االتصاؿ السممية إليو كمبلذ أخير بعد استنفادأف يككف المجكء ك  ،انتياكات حقكؽ اإلنساف

 كأخيران يجب ،فرط لمقكةكاحتراـ مبدأ التناسب فيما بيف الفعؿ ك الضرر كذلؾ باالبتعاد عف االستخداـ الم
 ال يمكف تبلفيو صارخ ككاضحكجكد انتياؾ مف ك  ،التأكد مف أف اليدؼ مف التدخؿ إنساني بحت

 .بالطرؽ العادية

كعمى المجتمع الدكلي أف يقؼ في كجو المخالفات كاالنتياكات  ان،خاص ان شأن تفحقكؽ اإلنساف ليس
بعيدان عف  ان أـ أجنبي ان بغض النظر إف كاف مكاطنالسافرة بحؽ حقكؽ اإلنساف، كما أف حياة اإلنساف 

جنسو أك لكنو أك عرقو أكلى بالرعاية كاالىتماـ مف الحدكد اإلقميمية لمدكلة، لذلؾ نرل أنو ال يكجد ما 
اسة التي كتضمنت ىذه الدر يمنع مف التنازؿ عف مبادئ لحماية مبدأ أسمى كىك حفظ النفس البشرية، 

نتائج  "ساني بذريعة حماية حقكؽ االنساف في ضكء القانكف الدكلينتحمؿ عنكاف " التدخؿ اإل
 ، نذكر أىميا فيما يمي:عدة كتكصيات
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 النتائج:

فراط في أم منيما تأثير متبادؿ مما يحتـ عدـ اإل كاتانساف مكضكعاف ذكقضايا حقكؽ اإل السيادة .1
لدكؿ كاجب االلتزاـ بضماف حيث يجب احتراـ كعدـ انتياؾ سيادة الدكؿ كبالمقابؿ يقع عمى عاتؽ ا

 حقكؽ االنساف لمكاطنييا. 
صاحب الحؽ في التدخؿ مف أجؿ حماية حقكؽ اإلنساف ىي منظمة األمـ المتحدة كالييئات الدكلية  .2

كال يجكز لمدكؿ أف تقكـ بإجراءات  ،المخكلة بمكجب االتفاقيات الدكلية الدفاع عف حقكؽ اإلنساف
 اعات مسمحة.انفرادية قد يترتب عمييا نشكب نز 

ؿ العسكرم كأف يككف في أضيؽ بالتدخ السماحيجب استنفاد كافة كسائؿ التدخؿ السممي حتى يتـ  .3
 . نطاؽ

 .يجب أف ينتيي التدخؿ بانتياء الغرض الذم أنشئ ألجمو .4
مما يؤدم يشكؿ رقابة عمى الدكؿ نساف حقكؽ اإلل الجسيـ النتياؾا ةحالفي قكؿ بالتدخؿ ال .5
 قانكف الدكلي حتى ال تسمح لمدكؿ بالتدخؿ فييا.التزاميا بقكاعد الب
حسب تقرير لجنة التحقيؽ الدكلية المعنية بالتحقيؽ في جميع انتياكات القانكف الدكلي المدعى  .6

كجكد انتياكات لحقكؽ  كقكعيا في الجماىيرية العربية الميبية الصادرة عف مجمس حقكؽ اإلنساف ثبت
حالة إكعميو تمت  ى لمستكل جرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ حرباإلنساف في ليبيا مف قبؿ النظاـ ترق

  دكلية. لى المحكمة الجنائية الإالنظاـ الميبي تباع أالمرتكبيف ليذه الجرائـ مف 
القانكف لـ يطبؽ عمى نحك مستمر أك متساكو فقد طبؽ عمى األفراد المكالييف لمنظاـ السابؽ كلـ يتـ  .7

 ارتكابيـ لجرائـ أثناء النزاع. تطبيقو عمى الثكار عمى الرغـ مف 

 توصيات:ال

 نساني بشكؿ قانكني. إذ القرارات المبلئمة لضماف تدخؿ ضركرة كجكد آلية كاضحة التخا .1
لى القكة إك المجكء أك مبلئمة رد الفعؿ أيجاد معايير لمتدخؿ مثؿ درجة االنتياؾ إالبد مف  .2

 كمبلذ أخير. 
لتدخؿ ألنو قد يككف يحمؿ في طياتو أطماعان عدـ إلصاؽ الصفة اإلنسانية عمى كؿ حاالت ا .3

 استعمارية أك لحماية المصالح االقتصادية في الدكؿ األخرل الحصكؿ عمى المكارد كالثركات.
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ضركرة التأكد مف أف المكاضيع التي يتـ التدخؿ ألجميا تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف كالديمقراطية أك  .4
 صرم. الحرب عمى اإلرىاب أك القضاء عمى التمييز العن

عمى الدكؿ االلتزاـ بقكاعد القانكف الدكلي كاالبتعاد عف استخداـ القكة قدر اإلمكاف ككؿ ما مف  .5
 قميميا لمخطر كحؿ النزاعات بالطرؽ السممية. أف يعرض سيادة الدكلة كسبلمة إ شأنو

اف ضماف استقبلؿ السمطة القضائية كاألمف لتقديـ مرتكبي التجاكزات كاالنتياكات لحقكؽ اإلنس .6
 لمعدالة بما يتكافؽ مع المعايير الدكلية. 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 لمصادرا. 
 24في فيينا ، تاريخ بدء النفاذ  1961أبريؿ  18اسية، كقعت بتاريخ اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكم .1

 .1964ابريؿ 
 مؤسسة منظمة  1949أبريؿ  4في  كاشنطف العاصمة شماؿ األطمسي تـ تكقيعيا فياتفاقية حمؼ  .2

 . (NATO)الناتك حمؼ
اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف، اعتمد كنشر بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، المؤرخ  .3

 .1948كانكف األكؿ  10في 
حزيراف/ يكنيك  21يا، الرأم االستشارم الصادر عف محكمة العدؿ الدكلية، المتعمؽ بقضية ناميب  .4

1971. 
العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ   .5

 1966ديسمبر  /كانكف أكؿ 16كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  المؤرخ في 
 . 1976يناير  /كانكف الثاني 3كأصبح نافذا في 

دكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية، اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ العيد ال .6
كأصبح نافذان في   1966ديسمبر  /كانكف 16بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المؤرخ في 

 .  1976مارس  /آذار 23
الشعب  قكؽحبعنكاف " 1974نكفمبر  22في  3236يحمؿ الرقـ قرار الجمعية العامة الذم   .7

 . "الفمسطيني
 ، الجمسة1991ديسمبر  /كانكف األكؿ 19المؤرخ بتاريخ  46/182قرار الجمعية العامة رقـ  .8

 ، الدكرة السادسة كاألربعكف.78العامة 
، مكقع 1990( الذم اتخذ في السادس مف شير آب عاـ 661قرار مجمس األمف الدكلي رقـ ) .9

 األمـ المتحدة. 
، مكقع 1992كانكف األكؿ/ ديسمبر  3( الذم اتخذ في 794قرار مجمس األمف الدكلي رقـ )  .10

 األمـ المتحدة.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 عقكبات بفرض المتعمؽ 2011فبراير  26الذم اتخذ في  1970قرار مجمس األمف الدكلي رقـ   .11
 .القذافي معمر نظاـ عمى دكلية
 منطقة بفرض المتعمؽ 2011مارس  17الذم اتخذ في  1973قرار مجمس األمف الدكلي رقـ   .12

 .المدنييف لحماية الضركرية اإلجراءات كافة كاتخاذ ،ليبيا فكؽ جكم حظر
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 .7197كالمتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات الدكلية المسمحة، لعاـ  1949
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