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الممخص
مكضكعا يعد مف مكضكعات الساحة الدكلية المطركحة لمبحث كالنقاش ،أال كىك مكضكع
تناكلت ىذه الدراسة
ن

التدخؿ الدكلي ،حيث ركزت الدراسة عمى بحث التدخؿ اإلنساني بذريعة حماية حقكؽ اإلنساف في ضكء القانكف

الدكلي "دراسة تطبيقية عمى الحالة الميبية " ،كذلؾ باستخداـ األسمكب التحميمي الكصفي.
كقد قمت بتقسيـ ىذه الدراسة إلى فصميف ،أستعرض في الفصؿ األكؿ :نظرة تاريخية في التدخؿ ألجؿ اإلنسانية،
كذلؾ بدراسة التطكر التاريخي لمفيكـ التدخؿ ألجؿ اإلنسانية في المبحث األكؿ ،كما كبحثت في التدخؿ اإلنساني
في الفترة ما قبؿ الحرب الباردة كما بعدىا كيتضمف دراسة التعريؼ بالتدخؿ مف أجؿ اإلنسانية كدراسة المعنى
الضيؽ كالكاسع لمتدخؿ اإلنساني ،كتناكلت في المبحث الثاني التدخؿ اإلنساني كمبادئ القانكف الدكلي عف طريؽ
مطمبيف تطرقت بيما إلى مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ باإلضافة إلى مبدأ حظر استخداـ القكة.
أما الفصؿ الثاني :فقد بحثت فيو التدخؿ اإلنساني كالتدابير البلزمة لمتدخؿ  ،كقد قسمتو إلى مبحثيف ،تناكلت في
المبحث األكؿ شركط التدخؿ اإلنساني كصكره ،مف خبلؿ البحث في شركط الدكلة المستيدفة كالمتدخمة مف
التدخؿ كحكؿ صكر التدخؿ اإلنساني .أما المبحث الثاني ،فتناكلت فيو الحديث حكؿ حاالت الحكـ عمى التدخؿ
بالمشركعية )اإلطار القانكني لمتدخؿ في ميثاؽ األمـ المتحدة) ،التي تشمؿ الحديث عف جذكر األزمة في ليبيا
أخير تطرقت إلى دراسة األسس القانكنية لمتدخؿ اإلنساني في ليبيا.
كالعكامؿ المغذية ليا ،ك نا
كفي الخاتمة تكصمت إلى نتائج عدة أىميا :عمى الدكؿ أف تحافظ عمى األسس الديمقراطية الدكلية فييا كعمييا
االلتزاـ بقكاعد القانكف الدكلي كاالبتعاد ع ف القكة كحؿ الخبلفات بطريقة سممية كاالبتعاد عف كؿ ما مف شأنو أف
يعرض سيادة الدكلة كسبلمة اقميميا لمخطر ،كما كعمييا ضبط الحالة األمنية فييا كانياء فكضى السبلح لمسير
نحك الديمقراطية ،فالقكؿ بالتدخؿ أمر خطير فقد يؤدم إلى إضعاؼ الدكلة كصعكبة نيكضيا فمف المستحيؿ أف
تتدخؿ دكلة في أخرل كىدفيا إنساني بحت فقد يفتح المجاؿ لمدكؿ األخرل متذرعة باليدؼ اإلنساني لغايات
خاصة في نفسيا كتأميف حصكليا عمى النفط كبأسعار زىيدة.
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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
تعتبر حقكؽ االنساف مف أىـ المكاضيع الرتباطيا خصكصنا بكجكد اإلنساف كفرد في إطار الجماعة
مف جية ،كحساسيتيا بالنسبة لمدكلة كأحد مككنات المجتمع الدكلي المكجية بمجمكعة مف المكاثيؽ
كاعبلنات حقكؽ االنساف بما يضمف تمؾ الحقكؽ كيحمييا مف جية أخرل كالدارس لمتاريخ يقؼ عمى
أىمية المسألة فيممس أنيا قديمة قدـ االنساف ،فقد تحكلت ىذه الحقكؽ إلى حالة عالمية مف الكاجب
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.
ظاىرة التدخؿ ليست جديدة في العبلقات الدكلية ،فقد استخدمتيا الدكؿ االكركبية منذ أكاخر القرف
السادس عشر ،كعمى الرغـ مف شيكع ىذه الممارسة في العبلقات الدكلية -خصكصنا منذ انتياء الحرب
الباردة -فإ ف الغمكض كعدـ الدقة في التحميؿ ما زاال يحيطاف بمعناىا ،كلعؿ مما زاد في غمكض ىذا
المفيكـ تضارب اآلراء حكؿ مشركعيتيا كالسيما مع التأثر بالعكامؿ السياسية كبالظركؼ الدكلية
المختمفة.
كقد استخدـ مفيكـ التدخؿ بكثرة خبلؿ العقكد التي تمت الحرب العالمية الثانية لكصؼ التفاعبلت
الدكلية ،كعمى الرغـ مف قدـ ىذا المفيكـ فإنو ال يكجد اتفاؽ بيف دارسي العبلقات الدكلية حكؿ تحديد
المقصكد منو ،األمر الذم يؤدم االستخداـ الغامض لو عند كصؼ ىذه التفاعبلت المختمفة ،كمما
يزيد في غمكض ىذا المفيكـ كصعكبة تعريفو تعدد أشكاؿ التدخؿ كأدكاتو فقد يككف سياسينا ،أك
عسكرينا ،أك اقتصادينا ،أك إعبلمينا ،أك ثقافينا ،كقد يككف فردينا ،أك جماعينا ،صريحنا أك مباش نار ،كلعؿ
ذلؾ مف األسباب التي أضفت المزيد مف االلتباس – مف ثـ -في تحديد مدل مشركعيتو .1
بعد نياية الحرب الباردة كانييار االتحاد السكفييتي أخذ مكضكع التدخؿ في شؤكف الدكؿ منحى جديد
تختمؼ فيو المبررات كاألسباب كحتى الكسائؿ عف تمؾ التي كانت تستخدـ في السابؽ ،كالتي كانت في
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محمد يعقكب عبد الرحمف ،التدخؿ اإلنساني في العبلقات الدكلية ،مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية،

ط ،1أبك ظبي ،2004 ،ص.13
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غالبيا تدخبلت عسكرية بقصد اال حتبلؿ أك إلحاؽ أجزاء مف أقاليـ الدكؿ لصالح دكؿ أخرل ،مستندة
في ذلؾ عمى ما تممكو الدكلة مف قكة في ظؿ غياب القانكف.
كاذا كانت المادة  7/ 2مف ميثاؽ األمـ المتحدة تجيز التدخؿ فيما يعد مف السمطاف الداخمي لمدكؿ
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.
كقد شيدت العديد مف الدكؿ العربية ثكرات كحركات شعبية تطالب بالحرية كالديمقراطية ،ما نتج عنيا
تنحي رؤساء دكؿ ،كفي الحالة الميبية لـ يتـ التحكـ في مسارىا ،فكانت أزمة سياسية كانسانية
تصاعدت إلى مستكيات عميا مف العنؼ المسمح ،مما استدعى اىتماـ المجتمع الدكلي كاإلقميمي
كالعربي ،نتج عنيا تحرؾ األمـ المتحدة كجامعة الدكؿ العربية كاالتحاد اإلفريقي ككذلؾ االكركبي ،ثـ
استتبعو اجتماع لمجمس األمف لمناقشة خطكرة األحداث في ليبيا.
كمف ىنا يثكر الجدؿ حكؿ تحديد مفيكـ التدخؿ اإلنساني كاشكاليتو مع مبادئ األمـ المتحدة السيما
مبدأ السيادة كعدـ التدخؿ في شؤكف الدكؿ كمبدأ عدـ استخداـ القكة في العبلقات الدكلية بيف فقياء
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،
بما يتكافؽ كتحقيؽ المصالح األمريكية كسياستيا لبسط النفكذ كالسيطرة عمى العالـ تحت مسكغات
حماية حقكؽ االنساف ،كمكافحة القمع ،كاالضطياد ،كمكافحة اإلرىاب ،بؿ يتجاكز ذلؾ في استخداـ
القكه المفرطة التي تتنافى مع المكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية لحقكؽ االنساف.
فالمادة الثانية الفقرة السابعة نصت عمى " ليس في ىذا الميثاؽ ما يسكغ ”لؤلمـ المتحدة“ أف تتدخؿ في
الشؤكف التي تككف مف صميـ السمطاف الداخمي لدكلة ما ،كليس فيو ما يقتضي األعضاء أف يعرضكا
يخؿ بتطبيؽ تدابير القمع الكاردة
مثؿ ىذه المسائؿ ألف تحؿ بحكـ ىذا الميثاؽ ،عمى أف ىذا المبدأ ال ٌ
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في الفصؿ السابع" 1فيذه المادة أخذت عمى عاتقيا تحريـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األعضاء
كاعتبرت أم تدخؿ في الشؤكف التي تعد مف قبؿ االختصاص الداخمي لمدكؿ يعد تدخبلن غير مشركع.
كما كنصت المادة الثانية الفقرة الرابعة مف ذات الميثاؽ عمى " يمتنع أعضاء الييئة جميعان في
عبلقاتيـ الدكلية عف التيديد باستعماؿ القكة أك استخداميا ضد سبلمة األراضي أك االستقبلؿ السياسي
ألية دكلة أك عمى أم كجو آخر ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة " ،حيث أدخؿ الميثاؽ حظر عمى
الدكؿ بالمجكء بشكؿ منفرد الستخداـ القكة خارج إطار التنظيـ الدكلي ،كما كتضمف النص تحريمنا
الستخداـ القكة في العبلقات الدكلية عمى مستكل عاؿ.
كقد صدرت عدة ق اررات مف قبؿ الجمعية العامة حثت بيا عمى عدـ جكاز استخداـ القكة أك عدـ جكاز
التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ أك ممارسة أم نكع مف الضغط أك اإلكراه عمى دكلة أخرل كاف أم
بل غير مشركع.
عمؿ مف ىذه األعماؿ يعد عم ن
تشير حاالت التدخؿ التي كقعت أنيا كقعت إما ألجؿ تحقيؽ مصالح آنية أك استراتيجية ،أك أنيا تبغي
تحقيؽ مصالح دكلية عامة .كأصبح تنفيذ التدخبلت الدكلية اإلنسانية مف خبلؿ المجكء إلى التدابير
كاالجراءات غير العسكرية ك بمجمكعة مف التدابير غير المسمحة ،كقطع العبلقات الدبمكماسية كالحظر
االقتصادم ،كأخي انر الحصار أما التدابير المسمحة فتتخذ كمبلذ أخير بعد استنفاد كافة الطرؽ.
يسعى التدخؿ الدكلي اإلنساني إلى تحقيؽ ىدؼ عاـ كيتحدد بحماية حقكؽ اإلنساف ،إال 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 ،ك كثي انر ما يتـ إلصاؽ
الصفة اإلنسانية عمى التدخؿ في حيف كانت بعض الحاالت تحمؿ في طياتيا أطماعنا استعمارية أك
لحماية مصالح الدكؿ المتدخمة االقتصادية أك لمحصكؿ عمى المكارد كالثركات مف الدكؿ األخرل.
كيمكف تعريؼ المساعدة اإلنسانية بأنيا تقديـ مكاد اإلغاثة(األغذية ،األدكية ،المبلبس) لضحايا
الككارث الطبيعية كالنزاعا ت المسمحة ،كذلؾ بعد مكافقة حككمة الدكلة المعنية ،كغالبا ما تقكـ بو ىيئات
مستقمة كمحايدة كالمجنة الدكلية لمصميب االحمر ،أك منظمات اليبلؿ االحمر ،أك منظمات اإلغاثة
1

ميثاؽ االمـ المتحدة تـ التكقيع عميو في  26حزيراف/يكنيو  1945في ساف فرانسيسكك في ختاـ مؤتمر األمـ المتحدة

الخاص بنظاـ الييئة الدكلية كأصبح نافذان في  24تشريف األكؿ/اكتكبر  ،1945المادة .2
3

اإلنسانية كأطباء ببل حدكد ،كيمكف أف تقدـ مكاد اإلغاثة ككا الت األمـ المتحدة أك دكلة أك عدة دكؿ
بتكميؼ مف األمـ المتحدة
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.

إف سيادة الدكلة تعني أف حكاـ الدكؿ األخرل ال يمكنيـ فرض إرادتيـ عمى حكاـ دكؿ أخرل ،2كتعد
السيادة قيدنا أ ماـ تدخؿ الدكؿ في شؤكف الدكؿ االخرل ،كلكف ليس بالمعنى المطمؽ ليا اذا أف الدكلة
ليس ليا كامؿ السيادة طالما كأنيا تخضع ألحكاـ ا لقانكف الدكلي ،كبيذا تحكؿ نطاؽ السيادة المطمقة
إ لى سيادة نسبية مقيدة بقكاعد القانكف الدكلي فالقانكف الدكلي يعترؼ بمبدأ السيادة كعدـ التدخؿ فيناؾ
العديد مف النصكص كالمكاثيؽ التي تعزز ىذه المبادئ اال أنو كا ف كاف في السابؽ يؤخذ بمبدأ السيادة
بشكؿ مطمؽ ،بحيث ال يجب المساس بسيادة الدكؿ ،أك التدخؿ بشؤكنيا بأم حاؿ مف األحكاؿ ،فقد
تغيرت النظرة القديمة كأصبح يؤخذ بيذه المبادئ بشكؿ نسبي كخاصة مع ظيكر عصبة األمـ
كاالىتماـ الدكلي بحقكؽ االنساف.
أىمية الدراسة من الناحية العممية والنظرية كما يمي:
 .1الكقكؼ عمى المكاثيؽ كالق اررات الدكلية المتعمقة بالتدخؿ اإلنساني سكاء تمؾ الصادرة عف مجمس
األمف أك الجمعية العامة أك جامعة الدكؿ العربية.
بناء عمى النظريات التي كضعيا فقياء القانكف ككيؼ
 .2لمكشؼ عف طبيعة التدخؿ اإلنساني كذلؾ ن
أف الدكؿ تتمسؾ بحقيا في إدارة شؤكنيا الداخمية تحت مظمة السيادة ،كدكف السماح ألم جية ميما
كانت بالتدخؿ في تمؾ الشؤكف انطبلقنا مف مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية الذم قرره القانكف
الدكلي كسارت عميو الدكؿ في عبلقاتيا مع بعضيا البعض.
 .3القبكؿ بالتدخؿ اإلنساني كمبدأ مف أجؿ اإلنسانية يسيؿ غايات األمـ المتحدة بتحقيؽ األمف كالسمـ
الدكلييف كعميو البد مف دراسة حالة تطبيقي ة عمى ىذا التدخؿ كالنتائج التي أ سفر عنيا التدخؿ.
 .4التعرؼ عمى مدل قدرة األمـ المتحدة في مراقبة أىداؼ المبادئ العامة كاألساسية لمقانكف الدكلي
اإلنساني كالتي تتمثؿ في حماية المدنييف بعد حدكث الصراعات المسمحة التي تنشأ عمى إقميـ الدكلة.
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كأخي نار يمكف أف تكفر ىذه الدراسة مادة عممية لمحقكقييف المختصيف في القانكف الدكلي ،كامكاف
الباحثيف اآلخريف التعمؽ في المكضكع ،كبسبب ما عايشناه مف أكضاع البمداف العربية في الفترة
األخيرة ال تزاؿ البمداف األخرل تعيشيا مف ثكرة عمى الظمـ كاالضطياد كبتخصيص الدراسة حكؿ
الحالة الميبية البد مف دراسة فكرة التدخؿ إذ البد مف الكقكؼ عمى أمريف األكؿ أف التدخؿ يمس مبادئ
القانكف الدكلي السيما مبدأ عدـ التدخؿ بالشؤكف الداخمية  -مبدأ السيادة -كفيما بيف التدخؿ بذريعة
إنسانية الستبداؿ الضرر األكبر ألجؿ األصغر عمى اعتبار أف حماية المصمحة اإلنسانية تسمك عمى
اعتبارات السيادة.
كمف خبلؿ ىذه الدراسة فإنني أسعى لتحقيؽ األىداؼ التالية:
 .1رفع الغمكض عف مفيكـ التدخؿ اإلنساني كخاصة أماـ المبررات التي يتخذىا بعض أشخاص
القانكف الدكلي في تدخميا أثناء التعامؿ مع أم تكتر في العبلقات الدكلية ،كتكضيح مدل تأثر مفيكـ
السيادة مف ىذه الحجج.
 .2معرفة مدل مشركعية التدخؿ الدكلي اإلنساني كالكقكؼ عمى االتجاىات القائمة بالمشركعية.
 .3اإللماـ كالمعرفة بشركط التدخؿ سكاء عمى صعيد الدكلة المتدخمة أك الدكلة المتدخؿ بيا.
 .4اذا كاف مبدأ السيادة كمبدأ استخداـ القكة يقع عائقنا أماـ التدخؿ االنساني إف تـ القكؿ بمشركعيتو.
 .5إف التدخؿ بذريعة إنسانية يككف لغايات استبداؿ الضرر األكبر ألجؿ األصغر عمى اعتبار أف
حماية المصمحة اإلنسانية تسمك عمى اعتبارات السيادة.
 .6ضركرة أف تتخذ التدابير المسمحة كمبلذ أخير ،كذلؾ بعد استنفاد كافة الطرؽ في حالة كجكد
انتياكات جسيمة في القانكف.
 .7احتراـ مبدأ التناسب فيما بيف الفعؿ ك الضرر كاالبتعاد عف االستخداـ المفرط لمقكة.
 .8التأكد مف أف اليدؼ مف التدخؿ إنساني بحت.
 .9ضركرة كجكد انتياؾ صريخ ككاضح ال يمكف تبلفيو لمقكؿ بمشركعية التدخؿ.
 .10حياة اإلنساف بغض النظر إف كاف مكاطنان أـ أجنبيان بغض النظر عف جنسو أك لكنو أك عرقو
فيي أكلى بالرعاية كاالىتماـ مف الحدكد اإلقميمية لمدكلة.
 .11الكقكؼ عمى مبادئ القانكف الدكلي فيما يتعمؽ بقضية البحث كما اذا كاف القانكف الدكلي يسمح
بمثؿ ىذه التدخبلت باسـ اإلنسانية مف الناحية القانكنية.
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لقد تـ في ىذه الدراسة ا تباع المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ عف طريؽ كصؼ ظاىر مكضكع البحث
مف حيث التدخؿ اإلنساني كمف ثـ العمؿ عمى تحميؿ مفيكـ التدخؿ في مرحمتيف السيما أف المكضكع
بحاجة لمتعمؽ مف الناحية النظرية كالتطبيؽ العممي ،كذلؾ لما يطرحو المكضكع مف مشكمة حقيقية
كد ًرست النصكص كالمصطمحات القانكنية كتحميميا كمقارنتيا بالنصكص
عمى أرض الكاقع ،كما ي

القانكنية الدكلية.

كيعتبر مف أىـ الدراسات السابقة التي تحدثت عف ىذا المكضكع ما يمي:
 .1رامي نمر راضي حشاش ،التدخؿ اإلنساني كاشكاليتو مع سيادة الدكؿ ،رسالة ماجستير :جامعة
النجاح الكطنية.2015،
 .2بكرك مرزكؽ ،التدخؿ العسكرم

لحماية حقكؽ اإلنساف "ليبيا نمكذجنا" ،مذكرة لنيؿ شيادة

الماجستير في العمكـ السياسية ،جامعة "مكالم الطاىر" بسعيدة ،الجزائر.2017 ،

كجاءت ىذه الدراسة متضمنة إلى حد كبير مف المكاضيع التي اليزاؿ بيا غمكض كاضح في مشركعية
التدخؿ الدكلي اإلنساني السيما بكجكد عدة اتجاىات حاكلت تفسير مشركعيتو مف عدمو ،كالتأكيد عمى
أف حياة اإلنساف أكلى بالرعاية كاالىتماـ مف الحدكد اإلقميمية لمدكلة  ،إضافة إلى الحديث عف انتياكات
حقكؽ اإلنساف في ليبيا مف قبؿ النظاـ أك حتى مف قبؿ المعارضيف لسياستو ،مف إطبلؽ النار أك
استخداـ أسمحة محرمة دكلينا أك المعاممة السيئة لمسجناء كالظركؼ التي تـ اعتقاليـ بيا ،كما كسيتـ
الحديث حكؿ ق اررات مجمس األمف كالتقارير الصادرة عف المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ في ليبيا ،ك
منظمة العفك الدكلية بشأف األحداث في ليبيا ،كق اررات المحكمة الجنائية الدكلية.
تتمثؿ االشكالية العممية في أف التدخؿ الدكلي اإلنساني يمس أحد ركائز استقرار الدكؿ المتمثمة في
مبدأ السيادة كعميو تثير الدراسة عدة تساؤالت كقد جاءت الدراسة لئلجابة عمييا كىي كاالتي - :
ىؿ يحمؿ التدخؿ االنساني في طياتو نمكذجنا لييمنة الدكؿ الكبرل عمى الدكؿ الضعيفة؟ .كىؿ يعد
التدخؿ اإلنساني انقاصان لحؽ الدكلة في السيادة المطمقة إلى نسبية كادارة شؤكنيا بنفسيا كعدـ تدخؿ
الدكؿ بيا؟ .ىؿ مبدأ التدخؿ يعارض المادة الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي تنص عمى عدـ
التدخؿ كأف التدخؿ يعارض مبادئ األمـ المتحدة؟ .ىؿ القبكؿ بالتدخؿ يعد تعديبلن عمى ميثاؽ األمـ
؟ .متى نككف أماـ تدخؿ مشركع؟ .ما ىي الجية المخكلة بإعماؿ التدخؿ اإلنساني؟ كما ىي حدكده؟.
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بل عف الممارسات الدبمكماسية
ما ىي طبيعة األزمة في ليبيا؟ .ىؿ يمكف لعمميات التدخؿ أف تككف بدي ن
أك السياسية؟ .ىؿ نجحت ق اررات مجمس األمف في إن ياء النزاع في ليبيا؟ .ىؿ التدخؿ ضار أـ نافع؟
ىؿ يمكف النيكض بعد الثكة؟ ككيؼ؟.
تبرز إشكالية ىذه ا لرسالة في ىؿ تـ تناكؿ التدخؿ اإلنساني كفؽ معيار مكحد دكف انتقائية كازدكاجية
في ظؿ الشرعية الدكلية؟ .كىؿ يعني ضركرة إعادة النظر في مفيكـ سيادة الدكلة؟ .كىؿ تمت معاقبة
و
متساك؟.
جميع المنتيكيف لحقكؽ اإلنساف في ليبيا بشكؿ
إف ىذه الدراسة تيتـ في مراعاة حياة اإلنساف ،فيك محكر اىتماـ المجتمع الداخمي كالمجتمع الدكلي
بغض النظر إف كاف مكاطنان أـ أجنبيان كبغض النظر عف جنسو أك لكنو أك عرقو فيي أكلى بالرعاية
كاالىتماـ مف الحدكد اإلقميمية لمدكلة  ،السيما كأف حقكؽ اإلنساف أصبحت عالمية.
لذا ،فإ ٌف طبيعة ىذا المكضكع ىي طبيعة قانكنية دكلية شاممة ،مرتبطة بمكاقؼ سياسية دكلية مبنية
عمى أسس معقدة ،تمعب المصالح االستراتيجية فيو دك نار مؤث نار ككبي نار.

كبناء عميو فإف اإلشكالية تتمخص في ماىية التدخؿ اإلنساني.
ن
كلئلجابة عمى اإلشكالية التي يثيرىا ىذا المكضكع ،فقد قسمت الدراسة إلى قسميف:
الفصؿ األكؿ :نظرة تاريخية في التدخؿ ألجؿ اإلنسانية.
الفصؿ الثاني :التدخؿ اإلنساني كالتدابير البلزمة لمتدخؿ.
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