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 الشكر والتقدٌر

 

على نعمه وفضله وعلى ما أمدنً به من طاقة وجهد إلنجاز  الحمد هلل أوالً و آخراً  

وجهه الكرٌم ، وامتثاال لقول رسولنا ) من ال ل هذا العمل العلمً الذي أرجو أن ٌكون خالصاً 

ٌشكر الناس ال ٌشكر هللا ( ، فإنه ٌطٌب لً وٌسرنً أن أتقدم بجزٌل الشكر والتقدٌر وفابق 

بشكله الحالً...  هوإظهار البحث ااالحترام إلى كل من وقؾ معً وأسهم  فً إنجاح هذ

األستاذ دم  بعظٌم الشكر والعرفان إلى وتجلٌا بالخلق الكرٌم فً إسناد الفضل إلى أهله ... أتق

فً ظروٍؾ صعبٍة  البحث االذي تفضل بقبوله اإلشراؾ على هذفتحً حسن نصار  :الدكتور

من كثرة مشاؼله والتزاماته والذي لم ٌؤُل جهداً فً تقدٌم كثٌر من خبرته ونصحه ،وبالرؼم 

كان لً أستاذاً مرشداً وأخاً ... كما أشكره على دماثة خلقه وحسن معاملته وتواضعه.... فقد 

كرٌماً والسند الذي استندت إلٌه فً سبٌل إخراج هذا العمل.... فجزاه هللا عن العلم وطلبته 

 كل خٌر .

وفً الوقت  نفسه أرفع آٌات الشكر واالحترام إلى جمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس   

تقدٌر ألعضاء لجنة بقسم العلوم السٌاسٌة بؤكادٌمٌة مصراته  . كما أتوجه بالشكر وال

على َقبولِِهما مناقشة  أمٌمه محمد فتحًالدكتور :  الكوت / دعبد المجٌ :المناقشة : الدكتور

 هذه الرسالة وتقوٌم ما اعوجَّ منها فجزاهما هللا عن ذلك كل خٌر...

 كما ال أنسى أن نتقدم  بالشكر واالمتنان إلى أكادٌمٌة الدراسات العلٌا فرع مصراته والتً   

احتضنتنً طٌلة دراستً العلٌا ، كما أتقدم أٌضاً بالشكر والتقدٌر للعاملٌن بمكتب الِخْدَمات 

 التعلٌمٌة زلٌتن المركز ومدٌري المدارس التابعة لها .

 وهللا ولى التوفٌق.........                             
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 المقدمة :

لقد بات موضوع التدخل الدولً فً شإون الدول بعد انتهاء الحرب الباردة ٌؤخذ منحنى  

ة التً كانت فً اؼلبها تدختت عسكرٌة جدٌداً ٌختلؾ بمبرراته عن تلك التدختت السابق

مستندة على ما تملكه من قوة فً  بقصد االحتتل وإلحاق أجزاء من أقالٌم الدولة لصالحها،

 ؼٌاب القانون الدولً .

لكن تطور القانون الدولً وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة وتوسٌع نطاق تطبٌقه   

والدور النضالً لحركة الشعوب  حفوظة للدول،والدي شمل الكثٌر من المجاالت التً كانت م

وأثره فً وضع  ودور اإلنسان فً النضال ضد طؽٌان الحاكم، فً تقرٌر مصٌرها،

التشرٌعات التً تحمٌه من تلك االنتهاكات، حتى أصبح لزاما على الدول فً إطار منظومة 

الدولٌة أن تدرج فً  من اإلعتن العالمً لحقوق اإلنسان وكافة االتفاقٌات األمم المتحدة بدءً 

دساتٌرها ما ٌحمً اإلنسان من مختلؾ أشكال القمع واالستبداد مع دلك بقى اإلنسان ومازال 

أو  علٌها أو التصدٌق لها تمسك الدول بتلك االتفاقٌات سواء باالنضمام وذلك لعدم ٌتعرض لها

ٌار الدول األعضاء مستؽلة عدم جدٌة منظومة األمم المتحدة فً عدم قدرتها على اخت بتنفٌذها

فً تنفٌذها لما جاء فً تلك االتفاقٌات بشؤن ممارسة اإلنسان لحقوقه الثقافٌة والسٌاسٌة و 

فكرة السٌادة  بقَ القاسٌة التً ٌتعرض لها، لم تاالجتماعٌة أو حماٌته من ضروب المعامتت 

ارجة عن نطاق بل أصبحت الكثٌر من القضاٌا خ التً ٌحتمً بها الحكام لمنع التدخل الدولً،

 وأصبحت من اهتمامات القانون الدولً .    فكرة سٌادة الدولة،

 فً علٌه نص  الذي ، التدخل عدم مبدأ مقابل فً بقوة ٌطرح أصبح التدخل فً الحق  

 السٌادة على اعتداء جوانبه بعض فً اإلنسانً التدخل ٌحمل كان وان ، المتحدة األمم مٌثاق

 لألنظمة القمعٌة الممارسات من األفراد لحقوق حماٌة ٌمثل ىاألخر جوانبه ففً ، الوطنٌة

 األساسٌة اإلشكالٌة أن التدخل ؼٌر عدم ومبدأ السٌادة فكرةوراء  تتخفى التً االستبدادٌة

 المعلن الهدؾ سمو من بالرؼم تطبٌقه فً واالزدواجٌة االنتقابٌة هً اإلنسانً الدولً للتدخل

 الداخلٌة الشإون فً التدخل وألجل ، و اقتصادٌة سٌاسٌة اؾأهد لتحقٌق كذرٌعة واستخدامه له

 أوضاع أن خاصة، العربٌة حالة الدول فً اواضح ذلك وٌبدو الدول، لبعض والخارجٌة

 . سٌادتها من للنٌل منفًذا تشكل الدول هذه فً اإلنسان حقوق

 

 

 

 



  

 

 مشكلة البحث :

ة من اجل حماٌة حقوق اإلنسان إنسانٌ ألؼراضإن اإلشكالٌة تتناول مدى مشروعٌة التدخل 

من عدمه ، أي إمكانٌة التدخل الدولً اإلنسانً  فً الشإون الداخلٌة لبعض الدول تحت 

 أؼراض إنسانٌة .

 وللوصول إلى الهدؾ المتوخى من هذا البحث، جرى طرح اإلشكالٌة الربٌسٌة التالٌة:

 

  بدأ سٌادة الدولة من خالل ما مدى تأثٌر األبعاد الكلٌة "لحق التدخل اإلنسانً" على م

 أشكال التدخل؟

 هده اإلشكالٌة تقودنا إلً جملة من األسبلة الفرعٌة اآلتٌة :

ما هً مختلؾ تطورات مبدأ السٌادة سواء فً النصوص القانونٌة أو فً الممارسات  .1

 السٌاسٌة ؟

 ؟ الجهة المخولة ألعمال التدخل اإلنسانًما هً  .2

الممارسات الواقعة وبالتحدٌد مع حالة العراق فً التدخل مع  حق ق أسسما مدى تطبٌ .3

 ؟. م1991عام 

 فرضٌات البحث :

 لإلجابة على هده اإلشكالٌة تم اعتماد الفرضٌات التالٌة:

 الفرضٌة الرجٌسٌة:

  ًكلما كانت هناك انتهاكات لحقوق اإلنسان فً دولة ما  كلما زاد احتمال التدخل اإلنسان

ة هذه الدولة، وكلما كان هنالك احترام لحقوق اإلنسان ،مما ٌعنً تعدي على مبدأ سٌاد

 كلما ضعؾ احتمال التدخل مما ٌعنً االحتفاظ بالسٌادة. 

 ومن هده الفرضٌة  الربٌسة قد تم استنتاج فرضٌات ثانوٌة وهً كالتالً :

 .وجود آلٌات دولٌة فعالة ٌإدى إلى انتقاص سٌادة الدولة المتدخل فٌها .1

ً ٌد الدول الكبرى ألجل تحقٌق أهداؾ سٌاسٌة واقتصادٌة فً التدخل الدولً أداة ف .2

 طابع أنسانً.

لقد وجد حق التدخل اإلنسانً أول تطبٌق رسمً له فً شمال العراق لحماٌة  .3

مواطنً هدا البلد من قبل قوات الحلفاء فً نفس الوقت الذي كانت عاصفة الصحراء 

 فً أوجها.



  

 

 : أهمٌة البحث

نً" ظل والزال ٌثٌر جدال كبٌرا نظرا لما ٌطرحه من إشكالٌة إن موضوع "التدخل اإلنسا

األمر الذي ، تطبٌقاته فً بعض المناطق دون أخرى من ازدواج فً المعاٌٌر ارتهفقهٌة ولما أث

ٌستدعً إٌضاح هدا المفهوم والوقوؾ عند خلفٌته القانونٌة ومدى تؤثٌره على مبدي السٌادة ، 

 كؤنها المجموعة الدولٌة تً العتقات الدولٌة حٌث أصبحخاصة بعد التؽٌرات التً طرأت عل

 هً صاحبة السٌادة الحقٌقٌة بدال من الدول.

 : أهداف البحث

معرفة مدى فاعلٌة التدخل الدولً اإلنسانً كآلٌة لحماٌة حقوق اإلنسان  .1

 ومدى تؤثٌر ذلك على مبدأ السٌادة.  

ثار التحول فً النظام محاولة الوقوؾ علً حقٌقة التدخل اإلنسانً وإبراز أ .2

 الدولً على موضوع حقوق اإلنسان ومبدأ السٌادة. 

توضٌح المظاهر المختلفة وذلك بتحدٌد موقؾ القانون الدولً الحالً من  .3

 مسؤلة التدخل.

 الحدود الزمانٌة والمكانٌة للبحث :

وقٌام  م1991ٌدرس هذا البحث الفترة الزمنٌة الممتدة من نهاٌة حرب تحرٌر الكوٌت سنة  -

انتفاضات ضد الحكومة العراقٌة لوقؾ القمع الذي تعرض له سكان المنطقة الكردٌة وبقٌة 

احتتل العراق ، باعتبارها أهم فترة تؤثرت فٌها المفاهٌم  م2003مناطق العراق إلى عام 

والمبادئ المتعلقة بالقواعد والقوانٌن الدولٌة ، والتً منها التدخل الدولً اإلنسانً وسٌادة 

 الدولة .

بسبب انتهاك       حقوق  إنسانٌاً  ومكانٌاً ٌتناول هدا البحث العراق كساحة شهدت تدختً  -

 . م1991عام  الشٌعة واألكراد

 : مناه  البحث

 باعتبار المنهج هو القاعدة األساسٌة لكل البحوث العلمٌة ونظرا لطبٌعة

 :الموضوع تم اعتماد المناهج التالٌة

حكم فً مٌتد تر وؾ والمحٌط الذي ٌظهو "المنهج الذي ٌقدم تصوره للالمنه  التارٌخً : 

 الظواهر أو اندثارها".



  

 

ولم ٌكن القصد من اعتماده سرد الوقابع التارٌخٌة إنما انصب االهتمام علً الجانب التحلٌلً 

  .فٌما ٌتعلق بمفهوم السٌادة والتدخل اإلنسانً واللذان ٌمتدان فً ظهورهما إلى الماضً 

اعتمد البحث على المنهج الوصفً التحلٌلً الذي ٌبحث عن   :منه  الوصفً التحلٌلًال

خصابص ظاهرة التدخل اإلنسانً وأبعادها عن طرٌق تجمٌع المعلومات بما ٌمَكن من معرفة 

 أسبابها والعوامل التً تتحكم فٌها واستختص نتابجها المستقبلٌة .

أو منظمة  اً تعمق فً دراسة واحدة سواء كانت فردوعلى أساسه ٌتم ال : أسلوب دراسة الحالة

، قصد اإلحاطة به ومعرفة أهم العوامل المإثرة فٌها وإبراز االرتباطات سٌاسٌاً  أو نظاماً 

والعتقات السببٌة أو الوظٌفٌة  بٌن أجزاء الظاهرة وقد تم استخدام هذا المنهج للبحث فً حالة 

 .م1991نتهاك حقوق اإلنسان عام العراق كساحة شهدت تدخت إنسانٌا بسبب ا

وكان القصد منه استخدام الهٌكلة الحقوقٌة العالمٌة ووضعها فً السٌاقات   :المدخل القانونً

الصحٌحة ،وتم االستناد علٌه من ختل عرض مختلؾ القواعد القانونٌة التً ٌستند علٌها كل 

 نصوص القانونٌة.فً مختلؾ المواثٌق وال "والتدخل اإلنسانً "السٌادة"من مفهوم

 دوافع اختٌار الموضوع :

 الباحث فً مواكبة تنامً الظاهرة عبر العالم خاصة وان الموضوع ٌثٌر نقاش سٌاسً  رؼبة

وقانونً ، وكذلك ازدٌاد حاالت التدخل فً مناطق محددة ومعروفة لذا سؤحاول البحث فً 

 التدخل الدولً اإلنسانً كظاهرة قدٌمة جدٌدة .

 لمستجدات و التحوالت الدولٌة السرٌعة، وبروز مفاهٌم جدٌدة وإدراكنا لطبٌعة إن اهتمامنا با

الصراع الذي ال خٌار أمام الدول الضعٌفة سوى االستعداد له والتؤهب لمواجهته، أدى بنا إلى 

البحث عن أحد تلك المستجدات وهو حق التدخل الدولً اإلنسانً وما ٌحمله من خلفٌات 

ادة الدولة المتدخل فٌها وذلك من أجل االطتع على األسباب الحقٌقٌة وأبعاد وتؤثٌره على سٌ

التً تإدي إلى التدخل الدولً االختٌاري رؼم وجود حاالت تنتهك فٌها حقوق اإلنسان ولم 

 ٌحرك إزاءها ساكن .

 

 الدراسات السابقة:

 الدراسات على أساس أنها األقرب إلى موضوع البحث وهً كالتالً. هدهثم اختٌار 

 ،ًكلٌة العلوم السٌاسٌة  تؤثٌر حق التدخل الدولً على السٌادة الوطنٌة، سهام سلٌمان

.تناول هدا البحث مفهوم السٌادة وفق النصوص القانونٌة وما ٌتعلق بها من م2005الجزابر،



  

 

مبادئ مواكباً التحوالت العالمٌة الراهنة وما أفرزته من مفاهٌم جدٌدة من ضمنها مفهوم حق 

 نسانً وما ٌحمله من خلفٌات وأبعاد وتؤثٌره على سٌادة الدول المتدخل فٌها. التدخل اإل

 ،"ؼٌث مسعود مفتاح، التدخل الدولً المتذرع باعتبارات إنسانٌة "دراسة حالة الصومال 

توصل الكاتب إلً أن التدخل الدولً قد اتسم بالتنافس  م،2004مجلس الثقافة العام ،القاهرة،

حٌت تصرفت كل قوة من  المتحدة ت الدولٌة المشاركة وبٌن منظمة األممواالختتؾ بٌن القوا

القوات بمفردها وحسب ما ٌحقق أهدافها ومصالحها، األمر الذي أدى إلً تؽٌٌر مهمة القوات 

 الدولٌة فً الصومال مما انعكس سلباً على إدارة األزمة وكذالك على مصداقٌة القوات الدولٌة. 

 التدخل الدولً اإلنسانً عبر المنظمات الدولٌة وأثره على  مد فرجامح الطاهر أبو القاسم،

. توصل هدا البحث إلى التدخل م2008سٌادة الدول، أكادٌمٌة الدراسات العلٌا طرابلس،

الدولً اإلنسانً عبر المنضمات الدولٌة سواء اإلقلٌمٌة أو العالمٌة وأثر دلك التدخل على 

ن أهم ركابز الدول باإلضافة إلى أن العتقة بٌن انتهاك سٌادة الدول باعتبار أن السٌادة م

حقوق اإلنسان والتدخل اإلنسانً لٌست واضحة ففً بعض األحٌان ٌحجم المجتمع الدولً عن 

التدخل فً حاالت تصؾ انتهاكات حقوق اإلنسان فٌها بالجدٌة وفً أحٌان أخرى ٌقبل على 

 التدخل فً حاالت اقل جدٌة .

  دراسة تؤثٌر التدخل الدولً لبحوث السابقة التً أوردناها من حٌت ا عنوٌختلؾ بحثنا

وذلك فً البحث عن  ،م2003-م1991اإلنسانً على سٌادة الدول دراسة حالة العراق 

لك التدخل حٌث ساق ذالظروؾ المحٌطة بالتدخل الدولً اإلنسانً فً العراق ومبررات 

 1991راد والشٌعة فً شمال العراق سنة البحث مثاال لعملٌات التحالؾ الدولً لحماٌة األك

فً مٌثاق األمم المتحدة إال انه استند إلى اعتبارات حماٌة  واضحاً  قانونٌاً  بؤنه لم ٌجد سنداً 

 اإلنسانٌة بشكل عام .

 تعرٌفات و مصطلحات البحث :

هو ممارسة سٌاسٌة عادٌة قد تكون أحٌانا مشروعة إال أنها فً الؽالب ؼٌر  التدخل :

 ، ومخالفة للقانون . مشروعة

تعتبر السٌادة مبدأ ربٌسٌا من المبادي التً ٌإكد علٌها القانون الدولً فً العتقات السٌادة : 

الدولٌة ، والسٌادة فً أوسع معانٌها عبارة عن السلطة العلٌا التخاذ القرار وتنفٌذه وهً سلطة 

تطورت مع بروز مفهوم  محصورة فً الدولة فقط ، والسٌادة لم تولد من فراغ حٌث أنها

 الدولة الحدٌثة وما سبقها من صراع بٌن السلطة الزمنٌة والسلطة الدٌنٌة .

تصل إلً الهً عبارة عن موقؾ متوتر جدا فً العتقات بٌن طرفٌن متخاصمٌن  األزمة :

 بالرؼم من قوة المشاعر العدابٌة والحرب الكتمٌة بٌن أطراؾ األزمة.  مرتبة الحرب،

 لبحث:تقسٌمات ا



  

 

مباحث ٌؤتً بعد المقدمة  ثتثكل فصل ٌنقسم إلى  فصول أربعةجرى تقسٌم البحث إلً 

  فصل تمهٌدي تحت عنوان : 

 : ٌنقسم إلى ثتث مباحث ربٌسٌة :اإلطار النظري للبحث 

 : ٌتعلق بماهٌة التدخل الدولً اإلنسانً.األول 

 : ٌتعلق بطبٌعة التدخل الدولً اإلنسانً.الثانً 

 : ٌتعلق بالتدخل الدولً اإلنسانً النطاق والمدى والمسإولٌة . الثالث

وهو  تطور مفهوم السٌادة فً ظل النظام الدولً الجدٌدبعنوان  الفصل األوللك ذٌؤتً بعد 

 بدوره ٌنقسم إلى ثتثة مباحث :

ٌهدؾ األول إلى ماهٌة سٌادة الدولة ، أما الثانً فٌوضح المتؽٌرات الدولٌة الجدٌدة على 

 . تطور اآللٌات الوطنٌة لحقوق اإلنسانلسٌادة الوطنٌة ،أما الثالث فٌتعلق با

بعنوان أشكال التدخل الدولً وتؤثٌرها على السٌادة وٌنقسم إلى  الفصل الثانًٌؤتً بعد ذلك 

 ثتثة مباحث أساسٌة .

رض فٌه ٌهتم المبحث األول بؤشكال التدخل الدولً اإلنسانً ، أما المبحث الثانً نحاول التع

إلى النتابج المترتبة على التدخل الدولً اإلنسانً على سٌادة الدول أما المبحث المتبقً 

 سوؾ نتعرض فٌه إلى مضاعفات ترسٌخ حق التدخل الدولً اإلنسانً على مبدأ السٌادة .

وهو الفصل التطبٌقً والدي من ختله ٌحاول الباحث إسقاط ما  بفصل ثالثلنختتم البحث 

م لحماٌة 1991الجانب النظري على التدخل الدولً اإلنسانً فً العراق عام  تعرض له فً

حقوق الشٌعة واألكراد حٌث ٌنقسم إلى ثتثة مباحث أساسٌة تبدأ بعرض مختلؾ الظروؾ 

المحٌطة بالتدخل اإلنسانً فً العراق وهدا ما تطرق إلٌه المبحث األول حٌث تعرض 

سانً فً العراق فً المبحث الثانً ، والمبحث األخٌر الباحث إلى تقٌٌم مبررات التدخل اإلن

تعرضنا فٌه إلى مدى تحقٌق هدؾ التدخل اإلنسانً فً العراق مع االستناد على ما تم 

 تحقٌقه من نتابج ومضاعفات على سٌادتها .    

  

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اإلطــــار النظـري للبحث

 

o ولً اإلنسانًالمبحث األول:  ماهٌة التدخل الد 
o ًالمبحث الثانً:  طبٌعة التدخل الدولً اإلنسان 
o المبحث الثالث:  التدخل الدولً اإلنسانً النطاق والمدى والمسإولٌة 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 فصل تمهٌدي:  اإلطار النظري للبحث :

 تقووووم الدولوووة علوووى أركوووان ربٌسوووٌة وهوووً الشوووعب واإلقلوووٌم ) األرض ( والسووولطة 

لك االعتووووراؾ الوووودولً إال أنهووووا ؼٌوووور كافٌووووة إذا لووووم ٌتوووووفر ) الحكومووووة (،وكووووذ السٌاسووووٌة

لوووودٌها عنصوووور السووووٌادة الووووذي ٌمٌووووز الدولووووة عوووون ؼٌرهووووا موووون الوحوووودات ذات الطبٌعووووة 

السٌاسووووٌة واالجتماعٌووووة ، والدولووووة كمفهوووووم سٌاسووووً تعنووووً القوووودرة الفعلٌووووة علووووى رفووووض 

ات فووً المجووال اإلذعووان ألٌووة سوولطة موون الخووارج وبالتووالً القوودرة الفعلٌووة علووى تؤكٌوود الووذ

الدولً بحرٌة كاملة.
(1)

 

لقووود ناضووولت البشووورٌة طووووٌتً فوووً سوووبٌل المطالبوووة بحقووووق اإلنسوووان المختلفوووة وان 

أكبووور االنجوووازات التوووً حققتهوووا اإلنسوووانٌة فوووً مسوووٌرتها النضوووالٌة هوووً االنتقوووال الكبٌووور مووون 

أوضوووواع كانووووت البشوووورٌة فٌهووووا مقٌوووودة بقٌووووود الوووورق والعبودٌووووة إلووووى أوضوووواع تعتبوووور فٌهووووا 

ممارسووووة اإلنسووووان لحقوقووووه وحرٌاتووووه األساسووووٌة مسووووإولٌة دولٌووووة ، أي خووووروج مسووووؤلة 

حقووووق اإلنسوووان مووون نطاقهوووا الووووطنً إلوووى الووودولً ،فقووود كانوووت حقووووق اإلنسوووان وحرٌاتوووه 

عبووور التوووارٌخ مفقوووودة وؼامضوووة فوووً مجتموووع قوووابم علوووى قاعووودة الحوووق لألقووووى واعتبوووار 

وصوووٌاؼتها فوووً شوووكل مواثٌوووق الووورق حالوووة طبٌعٌوووة ، حتوووى توووم تووودوٌن حقووووق اإلنسوووان 

 دولٌة ملزمة
(2)

. 

إن طووورح مبووودأ التووودخل اإلنسوووانً ال ٌعتبووور تطووووراً جدٌوووداً فوووً حووود ذاتوووه، ولكووون  

التطووووور الووووذي شووووهده أخووووذ أبعوووواداً جدٌوووودة فووووً عقوووود التسووووعٌنٌات موووون القوووورن العشوووورٌن، 

فجوووذور هوووذا المبووودأ تعوووود إلوووى أواخووور األربعٌنوووات مووون نفوووس القووورن ، حوووث دخووول مفهووووم 

بم ضوووود اإلنسووووانٌة فووووً القووووانون الوووودولً العووووام عقووووب محاكمووووات نووووور مبوووورج فووووً الجوووورا

                                                           
 سهام سلٌمانً، )) تؤثٌر حق التدخل على السٌادة الوطنٌة(( ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة العلوم السٌاسٌة  -1
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ألمانٌووا التووً حاكمووت قووادة النازٌووة عقووب الحوورب العالمٌووة الثانٌووة وكووان ذلووك بداٌووة بووروز 

حقوق اإلنسان فً المجتمع الدولً 
 (1). 

 

 

 المبحث األول:  ماهٌة التدخل الدولً اإلنسانً :

لظووووواهر التووووً شووووهدتها العتقووووات الدولٌووووة، ٌعتبوووور التوووودخل الوووودولً موووون أقوووودم ا 

واتخووووذت هووووذه الظوووواهرة أشووووكاالً متعووووددة وتسوووومٌات عوووودة حسووووب التؽٌوووورات التووووً كووووان 

ٌشوووهدها العوووالم، وقبووول الخووووض فوووً دراسوووة التطوووور الوووذي لحوووق بهوووذا المفهووووم البووود مووون 

 التفصٌل أوالً فً المفهوم ذاته ومختلؾ المفاهٌم الواردة بشؤنه.

 وم التدخل الدولً اإلنسانً:المطلب األول:  مفه

إن التووودخل اإلنسوووانً هوووو متفووورع مووون التووودخل الووودولً بشوووكل عوووام لوووذلك وجوووب أن 

 نتطرق لمفهوم التدخل الدولً، ومن ثم نتناول التدخل الدولً اإلنسانً

 أوالً: مفهوم التدخل الدولً:

إن وضوووع تعرٌوووؾ دقٌوووق للتووودخل اإلنسوووانً لوووٌس بووواألمر السوووهل وٌعوووود دلوووك إلوووى 

أن هووودا الموضووووع مووون اكتووور الموضووووعات إثوووارة للجووودل القوووانونً، فضوووتً عووون  حقٌقوووة

كونووه موون أهووم الموضوووعات التووً تتضووارب فووً شووؤنها المصووالح واألهووواء، إضووافة إلووى 

انوووه لوووم ٌفلوووح فوووً تقنوووٌن القواعووود المنظموووة لهووودا التووودخل، فتعرٌوووؾ التووودخل الووودولً موووازال 

باألحوووداث والتطوووورات الدولٌوووة، محووول خوووتؾ فقهوووً وهوووذا الخوووتؾ توووؤثر إلوووى حووود بعٌووود 

سوووواء فٌموووا ٌتعلوووق بتلوووك التوووً حووودثت قبووول قٌوووام األموووم المتحووودة أو بعووود قٌامهوووا وخاصوووة 

م حٌوووث تشوووهد فوووً هوووده الفتووورة 1990الفتووورة التالٌوووة علوووى انهٌوووار الحووورب البووواردة عوووام 

جووودالً كبٌوووراً حوووول تحدٌووود مفهووووم التووودخل الووودولً سوووواء فٌموووا ٌتعلوووق بتووودخل الووودول أو 

ت والهٌبات الدولٌةالمنظما
 (2)

. 
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هنوووواك رأي عووووام لوووودى الوووودول النامٌووووة بووووؤن التوووودخل الوووودولً مووووا هووووو إال وسووووٌلة 

تسوووتخدمها القووووى الكبووورى لتحقٌوووق أهووودافها السٌاسوووٌة داخووول بقٌوووة دول العوووالم فالشووورعٌة 

السٌاسووووٌة والتعددٌووووة الثقافٌووووة التووووً تصوووور الوالٌووووات المتحوووودة األمرٌكٌووووة علووووى ضوووورورة 

لوودفاع عنووه، مووا هووو إال حجووة لتبرٌوور توودخلها لكثٌوور موون الوودول التووً احترامووه وتضووطلع با

تحووواول رفوووض الهٌمنوووة األمرٌكٌوووة، ولهووودا فوووإن الوالٌوووات المتحووودة األمرٌكٌوووة تعمووول علوووى 

تشوووجٌع األثٌنٌوووات والطوابوووؾ داخووول تلوووك الووودول باسوووم احتووورام حقووووق األقلٌوووات الدٌنٌوووة 

ل لتفتٌووت هووده الوودول وخلووق والعرقٌووة وحووق تقرٌوور المصووٌر وموون ثووم تسووتخدم حووق التوودخ

كٌانات ضعٌفة تدور فً فلك االستراتٌجٌة األمرٌكٌة 
(1)

 . 

وعووووورؾ ربوووووٌس الووووودابرة القانونٌوووووة للجنوووووة الدولٌوووووة للصووووولٌب األحمووووور "فٌلٌوووووب 

الفوٌوووه" أن مسوووؤلة التووودخل اإلنسوووانً لهوووا ارتباطوووات مباشووورة موووع القوووانون اإلنسوووانً لكووون 

رى فوووً زمووون ٌمكووون أن ٌحصووول فٌوووه دلوووك االرتبووواط ؼٌووور مقصوووور علوووى دولوووة دون أخووو

التووودخل مووون خوووتل مواقوووؾ ولوووٌس عووون طرٌوووق الصوووراع المسووولح، فاإلبوووادات الجماعٌوووة 

والجووورابم المرتكبوووة ضووود اإلنسوووانٌة هموووا موقفوووان لوووٌس مووون الضوووروري أن ٌحصوووت أثنووواء 

الصراع المسلح 
(2)

 . 

" خاصوووٌتٌن للتعووورؾ علوووى  "جوووٌمس روزٌنوووو games rosenauووضوووع 

 هما : –كانت األشكال والوسابل المستعملة  حالة التدخل مهما

أن ٌكووووون العموووول جدٌووووداً خارقوووواً للعووووادة ، وأن ٌكووووون لسوووولوك التوووودخل تووووؤثٌر إٌجووووابً أو 

توووؤثٌر سووولبً فوووً التركٌبوووة السووولطوٌة للووودول المسوووتهدفة ، بمعنوووى أن السووولوك ٌفقووود طوووابع 

ٌوووة التووودخل إلوووً التووودخل إدا أصوووبح معتووواداً فوووً التفووواعتت الدولٌوووة كموووا التصووول دابموووا عمل

حوووود اسووووتخدام القوووووة العسووووكرٌة ، إدا بإمكووووان الدولووووة المتدخلووووة تحقٌووووق ؼاٌاتهووووا بوسووووابله 

ؼٌر القمعٌة ، بهدؾ التؤثٌر علً بنٌة السلطة للدولة المستهدفة 
(3)

 .
 
  

وٌعرفوووه الووودكتور الؽنٌموووً مووون الفقوووه المصوووري بؤنوووه تعووورض دولوووة لشوووإون دولوووة 

اإلبقوووواء علووووى األمووووور الراهنووووة لألشووووٌاء أو  أخوووورى بطرٌقووووة اسووووتبدادٌة، وذلووووك بقصوووود

تؽٌٌرهوووا ،ومثووول هوووذا التووودخل قووود ٌحصووول بحوووق أو بووودون حوووق ولكنوووه فوووً كافوووة الحووواالت 

ٌموووس االسوووتقتل الخوووارجً أو السوووٌادة اإلقلٌمٌوووة للووودول المعنٌوووة ولوووذلك فؤنوووه ٌمثووول أهمٌوووة 

كبٌرة بالنسبة للوضع الدولً للدولة 
(4)

. 
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ألحمووووور وجمعٌوووووة الهوووووتل األحمووووور ٌعتبووووور تعرٌوووووؾ اللجنوووووة الدولٌوووووة للصووووولٌب ا

مصوووطلح التووودخل اإلنسوووانً أحووود المبوووادي األساسوووٌة التوووً تتبناهوووا اللجنوووة الدولٌوووة للصووولٌب 

األحموووور وجمعٌووووة الهووووتل األحموووور لكوووون مووووع االكتفوووواء باإلشووووارة إلٌووووه بكلمووووة التوووودخل أو 

هً أن التووودخل العسوووكري بقصووود الحماٌوووة البشووورٌة بووودالً مووون التووودخل اإلنسوووانً، ومووون البووودٌ

ٌووإدي تعوودد المصووطلحات إلووى ؼموووض المفهوووم فؤحٌانوواً ٌشووار لووه علووى أنووه حووق وأحٌانوواً 

أخووورى ٌووووتم اعتبوووواره واجبوووواً وهووووو مووووا ٌووووروج لووووه مإٌوووودو التوووودخل ،وهووووذا مووووا أثووووار عوووودة 

تسووواإالت حوووول موووا إدا كوووان لهوووذا المصوووطلح طوووابع أختقوووً، أم ٌنبؽوووً إدراجوووه ضووومن 

حقووواً فإنوووه ٌحمووول فوووً طٌاتوووه الطوووابع االختٌووواري نظوووام القوووانون الووودولً، فوووإدا كوووان التووودخل 

وعلٌوووه فوووإن أصوووحاب هوووذا الحوووق أحووورار فوووً اسوووتعماله أو عدموووه أموووا إذا كوووان واجبووواً فإنوووه 

فً هده الحالة ٌصبح إلزامٌاً 
 (1)

. 

إن المفهوووووم بشووووكله الجدٌوووود ٌتحقووووق بالتوووودخل العسووووكري داخوووول الدولووووة المعنٌووووة إال 

الشوووكل عنووودما ٌسوووتبعد كلموووة تووودخل وٌفووورض أنوووه ٌضوووع إطووواراً أقووول عدوانٌوووة مووون ناحٌوووة 

مسووووإولٌات علووووى العموووول العسووووكري، باسووووتخدام كلمووووة حماٌووووة، وفوووووق دلووووك أن التقرٌوووور 

ٌضوووع سووولطة إتخووواد قووورار التووودخل اإلنسوووانً فوووً ٌووود مجلوووس األمووون، وٌطلوووب مووون الدولوووة 

التوووً تجووود مووون مصووولحتها التووودخل إنسوووانٌاً فوووً دولوووة أخووورى ألسوووباب تراهوووا، أن تطلوووب 

ك مووون مجلوووس األمووون، ألنوووه هوووو وحوووده صووواحب الحوووق فوووً حماٌوووة اإلنسوووان تفوٌضووواً بوووذل

على المستوى الدولً 
 (2)

. 

ومووون خوووتل التعرٌوووؾ الموووذكورة فوووإن أؼلوووب الفقهووواء ٌجمعوووون علوووى أن التووودخل  

ٌكووون موون طوورؾ دولووة فووً شووإون دولووة أخوورى وإن التوودخل ال ٌشووتمل فقووط علووى الوودول 

دولٌووووة واإلقلٌمٌووووة واألشووووخاص أي بوووول ٌشوووومل شووووخوص القووووانون الوووودولً كالمنظمووووات ال

ٌتعوووودى الوووودول وممارسوووواتها التإنسووووانٌة، بؽوووورض التووووؤثٌر علووووى الدولووووة المتوووودخل فووووً 

أمرهوووا بإتٌوووان أو االمتنووواع عووون عمووول مووون شوووؤنه اإلبقووواء أو التؽٌٌووور فوووً أحووود األوضووواع 

الراهنوووة فوووً الدولوووة ،وهنووواك إشوووارات عنووود الفقهووواء مووون خوووتل تصووودٌهم لمفهووووم التووودخل 

داد ال ٌسوووتند علوووى أسووواس قوووانونً بووول تعتمووود علوووى قووووة الدولوووة فوووً ممارسوووة بؤنوووه اسوووتب

الضؽط بؤشكاله المختلفة  
 (3)

. 

 ثانٌاً: مفهوم التدخل اإلنسانً :
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عنوووود اسووووتقراء مجموووووع مووووا كتووووب عوووون مفهوووووم التوووودخل اإلنسووووانً ٌظهوووور للعٌووووان 

فووبعض  وجووود عوودد واٍؾ موون التعرٌفووات لهووذا المفهوووم، والتووً ؼالبوواً مووا تكووون متضوواربة

هوووذه التعرٌفوووات ذات طوووابع وصوووفً ٌقتصووور علوووى وصوووؾ التووودخل اإلنسوووانً كموووا ٌتجسووود 

فوووً الممارسوووة الدولٌوووة، فوووً حوووٌن أن تعرٌفوووات أخووورى تعووود ذات طوووابع معٌووواري بمعنوووى 

أنها تعد مقٌاساً ٌحتكم إلٌه لتحدٌد شرعٌة أو عدم شرعٌة هذا التدخل 
(1)

. 

دى المهتمووووٌن فووووً الشووووإون ٌشووووؽل موضوووووع التوووودخل اإلنسووووانً حٌووووزاً كبٌووووراً لوووو 

الدولٌووووة الرتباطووووه بموضوووووعً حقوووووق وحرٌووووات اإلنسووووان وموضوووووع التوووودخل لحماٌووووة 

الجماعوووات اإلنسوووانٌة، وقووود تعوووزز هووودا المفهووووم فوووً العقووود األخٌووور مووون القووورن العشووورٌن 

وبوووداٌات العقووود األول مووون القووورن الحوووادي والعشووورٌن خاصوووة لووودى الووودول األوروبٌوووة تلوووك 

ور واسوووع فوووً بلوووورة أفكوووار التووودخل اإلنسوووانً ضووودها مووون جانوووب الووودول التوووً كوووان لهوووا د

أي دولوووة، لووودلك جووواء تحدٌووود التووودخل اإلنسوووانً بؤنوووه "اسوووتخدام القووووة أو التهدٌووود بهوووا مووون 

دولووووة مووووا ضوووود أخوووورى لؽوووورض إنهوووواء المعاملووووة السووووٌبة التووووً تقوووووم بهووووا الوووودول ضوووود 

مواطنٌها 
(2)

. 

ة خوووتل فتووورة الحووورب وموووع أن هوووذا المفهووووم قووود تووووارى فوووً الظووول لدرجوووة كبٌووور

البوواردة بسوووبب موووا تضووومنه مٌثووواق األموووم المتحوودة مووون علوووو لمبوووادئ السوووٌادة وعووودم التووودخل 

علوووى ؼٌرهوووا مووون مبوووادئ ومفووواهٌم أخووورى ومنهوووا حقووووق اإلنسوووان، إال انوووه عووواد ٌطووورح 

نفسووه بقوووة علووً األجنوودة الدولٌووة منوود انتهوواء الحوورب البوواردة مووع التطبٌقووات العدٌوودة التووً 

م مووووروراً بالصووووومال عووووام 1991ع الوووودولً لووووه بوووودًء موووون العووووراق عووووام شووووهدها المجتموووو

م، وانتهوووواء بكوسوووووفو وتٌمووووور الشوووورقٌة فووووً 1994م ثووووم روانوووودا وهوووواٌتً عووووام 1992

م1999عام 
 (3)

. 

مهموووا اختلوووؾ الفقهووواء فوووً تحدٌووود وسوووابل التووودخل السوووٌما اسوووتخدام القووووة ومهموووا 

 ق ٌكن األمر فإن المفهوم ال ٌخرج عن معطٌٌن واسع وضٌ

  المفهوم الضٌق للتدخل اإلنسانً .  -أوالً 

ٌنطلوووق أنصوووار هووودا االتجووواه فوووً تعووورٌفهم للتووودخل اإلنسوووانً مووون االقتنووواع بلزومٌوووة 

ف التااادخل اإلنساااانًهوووذا التووودخل فوووً حووواالت معٌنوووة ووفقووواً لووورأٌهم  بؤنوووه:" المسووواعدة  ٌعااارا

موووواء، إزاء المصووووحوبة باسووووتخدام القوووووة الهادفووووة إلووووى توووووفٌر الحماٌووووة لمووووواطنً دولووووة 
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المعاملوووة التعسوووفٌة وؼٌووور اإلنسوووانٌة التوووً ٌتعرضوووون لهوووا والمتجووواوزة للحووود، والتوووً لوووم 

 تراع أي الدولة أن سٌادتها ٌفترض أن تبنى على أسس من العدالة والحكمة .

كموووا عرفوووه الوووبعض األخووور ومنووود بوووداٌات القووورن العشووورٌن بؤنوووه "حوووق دولوووة موووا فوووً أن 

تصوووورفات دولووووة أخوووورى فووووً نطوووواق سووووٌادتها  تمووووارس سووووٌطرة أو ضووووبطاً دولٌوووواً علووووى

الداخلٌة، وذلك متى تعارضت أي هده التصرفات مع قوانٌن اإلنسانٌة
 (1)

. 

تعرٌووووؾ معهوووود دانووووش للشووووإون الدولٌووووة لمفهوووووم التوووودخل اإلنسووووانً بؤنووووه العموووول 

القسووووري بواسووووطة الوووودول متضوووومناً اسووووتخدام القوووووة المسوووولحة فووووً دولووووة أخوووورى بوووودون 

ن دلوووك بتفووووٌض مووون مجلوووس األمووون التوووابع لألموووم المتحووودة موافقوووة حكومتهوووا سوووواء كوووا

وذلووووك بؽوووورض منووووع أو وضووووع حوووود لتنتهاكووووات الجسووووٌمة والشوووواملة لحقوووووق اإلنسووووان أو 

 للقانون الدولً اإلنسانً .

تعرٌووووؾ "سووووان مٌرفووووً" للتوووودخل اإلنسووووانً بؤنووووه التهدٌوووود باسووووتخدام أو االسووووتخدام 

أو منظموووة دولٌوووة بصوووفة أساسوووٌة، الفعلوووً للقووووى بواسوووطة دولوووة أو مجموعوووة مووون الووودول 

بؽوووورض حماٌووووة مووووواطنً الدولووووة المسووووتهدفة موووون الحرمووووان الواسووووع لحقوووووق اإلنسووووان 

المعروفة دولٌاً 
 (2)

.
 

ثانٌا : المفهوم الواسع للتدخل اإلنسانً :
 

ٌوووورى أنصووووار وفقهوووواء المفهوووووم الواسووووع للتوووودخل اإلنسووووانً، إضووووافة السووووتخدام  

اإلنسوووووانً اللجووووووء إلوووووى وسوووووابل الضوووووؽط  القووووووة المسووووولحة ،أن مووووون وسوووووابل التووووودخل

االقتصووووادي والدبلوماسووووً والسٌاسووووً فكلمووووا كووووان الهوووودؾ موووون اسووووتخدام أي موووون هووووده 

الوسووووابل حموووول إحوووودى الوووودول علووووى الكووووؾ عوووون انتهوووواك حقوووووق اإلنسووووان كلمووووا أمكوووون 

اعتبارهووووا توووودخت دولٌوووواً إنسووووانٌاً، حٌووووث أن هنوووواك أسووووالٌب متعووووددة ومتدرجووووة للتوووودخل 

ادٌة وتوقٌوووووع العقوبوووووات التجارٌوووووة ووقوووووؾ اإلمووووودادات اإلنسوووووانٌة كالمقاطعوووووات االقتصووووو

وتنظوووٌم الحموووتت الصوووحفٌة وفووورض القٌوووود علوووً بٌوووع األسووولحة وإبوووداء المواقوووؾ واآلراء 

العلنٌووووة حووووول واقووووع حقوووووق اإلنسووووان فووووً دولووووة موووواء فالموووودافعٌن عوووون المفهوووووم الواسووووع 

ل تووودخل دولوووة أو للتووودخل الووودولً اإلنسوووانً فهوووم ٌووورو أن هووودا التووودخل ٌتحقوووق مووون خوووت

منظموووة دولٌوووة حكومٌوووة فوووً الشوووإون التوووً تعووود مووون صووومٌم االختصووواص الوووداخلً لدولوووة 

معٌنوووة فالتووودخل اإلنسوووانً عنووودهم  ال ٌقتصووور علوووً اسوووتخدام القووووة المسووولحة بووول ٌشووومل 
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كوووول عموووول موووون شووووؤنه التعوووودي علووووى االختصوووواص الووووداخلً للدولووووة المعنٌووووة شوووورط أن 

انون الدولً ٌمارس هدا التعدي من قبل أشخاص الق
(1)

. 

 وٌذهب صتح عبد البدٌع شلبً إلً أن التدخل معنٌان .

ٌعنوووً اسوووتخدام القووووة العسوووكرٌة أو التهدٌووود باسوووتخدامها فوووً مواجهوووة دول تنتهوووك  األول :

فٌهوووا حقووووق اإلنسوووان بطرٌقوووة جسوووٌمة وعلوووى نطووواق واسوووع، ودلوووك بهووودؾ حماٌوووة حقووووق 

 المعنٌة اإلنسان ووقؾ انتهاكها، رؼماً عن سلطان الدول

هوووووو تقووووودٌم المسووووواعدات اإلنسوووووانٌة لمواجهوووووة حووووواالت الطوووووواري والكووووووارث  الثاااااانً :

الطبٌعٌوووة بنووواء علوووى طلوووب موافقوووة السووولطات المحلٌوووة أو حتوووى دون هوووده الموافقوووة، وهوووً 

عملٌوووة مرتبطوووة بحماٌوووة حقووووق اإلنسوووان ولكنهوووا قاصووورة علوووى تقووودٌم المسووواعدة اإلنسوووانٌة 

 فقط.

وسوووٌادة الووودول تعرٌفووواً للتووودخل اإلنسوووانً بؤنوووه التصووورؾ الوووذي كموووا تقووودم اللجنوووة الدولٌوووة 

ٌتخووووذ حٌوووووال دولووووة موووووا أو زعمابهووووا دون رضووووواها أو رضوووواهم، ألهوووووداؾ ٌوووودعى أنهوووووا 

إنسووووانٌة وتشووووٌر اللجنووووة إلووووى أن التوووودخل ٌؽطووووً مجموعووووة موووون األنشووووطة بمووووا فووووً دلووووك 

التدخل العسكري
 (2)

. 

نوووه "التقلٌووول مووون أهمٌوووة وأعتبووور محمووود نصووور أمهنوووا مفهووووم التووودخل اإلنسوووانً : ا

التووودابٌر ؼٌووور العسوووكرٌة التوووً ٌمكووون اللجووووء إلٌهوووا لتنفٌوووذ مثووول هووودا التووودخل، وهوووً تووودابٌر 

عدٌوووودة، كوقووووؾ المسوووواعدات االقتصووووادٌة، أو فوووورض قٌووووود علووووى حركووووة التبووووادل مووووع 

الدولووة، ممووا قوود ٌكووون موون األهمٌووة بحٌووث ٌجعوول الدولووة المتهمووة بانتهوواك حقوووق اإلنسووان 

ن هده الممارسات لتتفً أثار مثل هده التدابٌرتبادر بالكؾ ع
(3)

. 

وعلوووق "فٌلٌوووب الفوٌوووه" فوووً مداخلوووة علوووى مفهووووم التووودخل اإلنسوووانً وقوووال "" نحووون 

فوووً اللجنوووة الدولٌوووة للصووولٌب األحمووور ، لنوووا مشووواكل ربٌسوووة موووع هووودا المصوووطلح ، وهووودا 

للصوووولٌب المصووووطلح هووووو أحوووود المبووووادئ األساسووووٌة السووووبعة التووووً تتبناهووووا اللجنووووة الدولٌووووة 

األحمووور وجمعٌوووة الهوووتل األحمووور ، فالقوووانون اإلنسوووانً ٌمٌوووز الحوووق فوووً تزوٌووود أو دعوووم 

المسووواعدة اإلنسوووانٌة ،وال ٌمكووون إدانوووة أو شوووجب المسووواعدة اإلنسوووانٌة ، واعتبارهوووا تووودختً 

فووووً سووووٌادة الوووودول الوطنٌووووة ، وال ٌوجوووود فووووً الحقٌقووووة مووووا نسوووومٌه ) الحوووورب اإلنسووووانٌة ( 

                                                           
 ،)) النظرٌة العامة لعدم التدخل (( ، رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة ،كلٌة الحقوق جامعة القاهرة ،  محمد مصطفً ٌونس -1

 .775، ص1985
،نقت عن احمد هلتوالً ،مرجوع سوبق 12،ص1996،القاهرة،التدخل اإلنسانً ومأساة البوسنة والهرسكصتح عبد البدٌع شلبً،  -2

 63ذكره ،ص
 .622ص، 2002، منشؤة المعارؾ، االسكندرٌة  ، ،ٌة بٌن الحداثة والمعاصرةالعلوم السٌاس محمد نصر مهنا، -3
. 



  

 

ة قووود تموووت اإلشوووارة إلٌهوووا ، مووون قبووول اللجنوووة الدولٌوووة ، فٌموووا فمثووول هكوووذا مصوووطلحات فنٌووو

ٌخوووص التووودخل ، والتوووً قوووررت أن تسوووتعمل كلموووة التووودخل أو التووودخل العسوووكري ، بقصووود 

الحماٌوووة البشووورٌة ، بووودال مووون التووودخل اإلنسوووانً "" ، وقووود توووم الترحٌوووب ٌهووودا الخٌوووار كموووا 

عووام تعرٌووؾ مقبوووول هووو واضووح فووً هووده الناضووورة . وأضوواؾ فٌلٌووب انووه الٌوجووود بشووكل 

لعملٌوووة التووودخل اإلنسوووانً ة ألن عملٌوووة التووودخل اإلنسوووانً توووإثر علوووى عملٌوووة السوووتم ، بووول 

تشوووكل خطوووراً علٌهوووا . ومووون هنوووا ٌمكووون اإلشوووارة إلوووى إن اسوووتخدام القووووة العسوووكرٌة ٌجوووب 

" موووووون  89أن ٌحصوووووول بعوووووود موافقووووووة األمووووووم المتحوووووودة علٌووووووه ، كمووووووا تشووووووٌر المووووووادة " 

قووووانون الوووودولً الٌمكوووون أن ٌكووووون القاعوووودة الوحٌوووودة التووووً تخووووول البروتوكووووول األول . فال

استعمال القوة بمعزل عن قرار األمم المتحدة 
(1)

. 

وعلوووى نفوووس المووونهج اعتبووور "أبوووو هٌوووؾ" التووودخل اإلنسوووانً مشوووروعا فوووً حالوووة 

اضوووطهاد دولوووة لرعاٌاهوووا أو لرعاٌوووا الووودول األجنبٌوووة ،آدا لوووم تووونجح الوسوووابل السووولمٌة فوووً 

ل المثٌووورة لضووومٌر اإلنسوووانٌة ، حٌوووث ٌفتووورض علوووى الووودول األخووورى وقوووؾ هوووده األعموووا

واجبووواً عامووواً بالتووودخل والعمووول متضوووامنة لمنوووع اإلخوووتل بموووا تقضوووً بـــوووـه قواعووود القوووانون 

الوووودولً ومبووووادئ اإلنسووووانٌة موووون احتوووورام لحقوووووق الفوووورد وحرٌتووووه أٌووووا كانووووت جنسووووٌته أو 

دٌانته أو أصله 
(2)

. 

سووووتطٌع تقبوووول فكوووورة حووووق التوووودخل اإلنسووووانً ، إن القووووانون الوووودولً المعاصوووور ال ٌ

ألنهووووا تشووووكل نضوووورة  لتسووووتعمار القوووودٌم الووووذي ٌبووووٌح التوووودخل العتبووووارات إنسووووانٌة فووووً 

الظووواهر ، ولكووون القصووود الحقٌقوووً هوووو فووورض الهٌمنوووة االسوووتعمارٌة علوووى دول الجنووووب 

 والتووً لووم ٌسوومح لهووا باالسووتفادة موون مبوودأ عوودم التوودخل فووً الشووإون الداخلٌووة للوودول ، ثووم

إن حوووق التووودخل ال ٌؤخوووذ بعوووٌن االعتبوووار التحووووالت الجذرٌوووة التوووً عرفهوووا القوووانون الووودولً 

منوووذ نهاٌوووة الحووورب العالمٌوووة الثانٌوووة ، وعلوووى وجوووه الخصووووص تصوووفٌة االسوووتعمار ونهاٌوووة 

العمووول بتقسوووٌم الووودول إلوووى متحضووورة ووحشوووٌة ووضوووع حووود العتبوووارات القوووانون الووودولً 

اآللٌوووات علوووى المسوووتوٌٌن الووودولً واإلقلٌموووً  حكووورا علوووى الووودول الؽربٌوووة ، كموووا ظهووورت

التوووً تووووفر الحماٌوووة الدولٌوووة لحقووووق اإلنسوووان ولألفوووراد حوووق فوووً المسووواعدات اإلنسوووانٌة 

مووون  3ورفووع المعانوواة عوونهم باعتبووار أن لهووم الحووق فوووً الحٌوواة كمووا ورد فووً نووص المووادة 

موووان علوووى اإلعوووتن العوووالمً لحقووووق اإلنسوووان " لكووول فووورد الحوووق فوووً الحٌووواة والحرٌوووة واأل

شخصوووه " ونصووووص العدٌووود مووون االتفاقٌوووات الدولٌوووة األخووورى التوووً تفووورض علوووى الووودول 

الحكومٌووووة وؼٌوووور الحكومٌووووة واجبوووواً بتقوووودٌم المسوووواعدة اإلنسووووانٌة لرفووووع المعانوووواة عوووونهم ، 

وفوووً هوووده الحالوووة ٌجوووب أال تشوووكل مفووواهٌم السوووٌادة والحووودود عقبوووات فوووً وجوووه وصوووول 
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كووووووارث الطبٌعٌوووووة والسٌاسوووووٌة وهكوووووذا ٌصوووووبح المسووووواعدات اإلنسوووووانٌة إلوووووى ضوووووحاٌا ال

المسووتفٌد موون التوودخل اإلنسووانً هووو صوواحب الحووق فووً التوودخل والمسوواعدة ، ولكوون كٌووؾ 

ٌمكووون للضوووحاٌا وهوووم الطووورؾ األضوووعؾ فووورض احتووورام حوووق التووودخل اإلنسوووانً موووع أنهوووم 

ال ٌملكووووون اآللٌووووات لتحقٌقووووه ؟ وموووون ناحٌووووة أخوووورى ٌصووووبح الطوووورؾ أو اإلطووووراؾ التووووً 

ة التووودخل اإلنسوووانً توووإدي واجبووواً مفروضووواً علٌهوووا ألنقووواد هوووإالء الضوووحاٌا ، تقووووم بعملٌووو

رؼوووم إن نواٌوووا ؼٌووور نبٌلوووة قووود تقوووؾ وراء هوووذا التووودخل ، كموووا تووودل علٌوووه أمثلوووة عدٌووودة فوووً 

العتقوووات الدولٌووووة ، بوووول إن واجووووب التوووودخل الووووذي تدعٌووووه الوووودول المتقدمووووة عنوووود تقوووودٌمها 

عووول العمووول بوووه انتقابٌووواً موووزدوج المعووواٌٌر ، المسووواعدة اإلنسوووانٌة مفهووووم ؼوووامض ، مموووا ٌج

والؽاٌوووة النبٌلوووة للتووودخل اإلنسوووانً فوووً ظووول نظوووام دولوووً ٌكووورس عتقوووات صوووراع القووووة 

والمصوووالح بوووٌن الووودول ، مموووا ٌعنوووً أن التووودخل اإلنسوووانً قووود ٌسوووتخدم بموووا ٌخووودم مصوووالح 

ول األقوٌووواء ، وربموووا تكوووون عبوووارة الحوووق فوووً المسووواعدات اإلنسوووانٌة أكثووور طمؤنٌنوووة للووود

الضعٌفة وأكثر متبمة للتطور الدولً المعاصر 
(1)

 

 المطلب الثانً:  تطور التدخل الدولً اإلنسانً :

 ترجع الكثٌر من الدراسات واألبحاث المتعلقة بالتدخل اإلنسانً لألصول

التارٌخٌووووة  
(*)

" وقوووود Justice war، لهووووذا المفهوووووم إلووووى نظرٌووووة الحوووورب العادلووووة "

لوووودولً إحٌوووواء هووووذه الفكوووورة بتطوٌرهووووا وإعطابهووووا طابعوووواً حوووواول بعووووض رجووووال القووووانون ا

ممٌزاً 
 (2)

. 

علٌووووه سووووٌتم تنوووواول هووووذا التطووووور بشووووكل موووووجز حٌووووث ٌوووورى الووووبعض أن التوووودخل  

اإلنسوووانً لوووٌس مجووورد واجوووب بووول هوووو حوووق وعمووول جووودٌر بالثنووواء وفقووواً لمفهووووم الحووورب 

ٌوووة القووووة، العادلوووة ، وٌتحوووظ أنوووه منوووذ عهووود اإلصوووتح الووودٌنً اسوووتخدمت الووودول األوروب

أو الضوووؽط العسوووكري والتهدٌووود بالتووودخل ضووود القووووى ؼٌووور األوروبٌوووة لحماٌوووة األقلٌوووات 

الدٌنٌوووة المسوووٌحٌة مووون االضوووطهاد، وٌووورى بعوووض الفقهووواء أن الجوووزء األعظوووم مووون توووارٌخ 

التووووودخل اإلنسوووووانً هوووووو تووووودخل لمصووووولحة األقلٌوووووات الدٌنٌوووووة المضوووووطهدة، وهوووووذا نتٌجوووووة 
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 البشرٌة،          تارٌخ والتدخل اإلنسانً ظاهرة قدٌمة فً تارٌخ العتقات الدولٌة، فالمعاهدات الدولٌة األولى التً عرفت فً -*

 أو اثنان ، بٌن رمسٌس الثانً وملك الحتٌٌن، وقد نصت على أنه "إذا هرب شخص 1978ترجع إلى عام 
لك الحتٌٌن ٌرسلهم إلى رمسٌس الثانً، لكن من ٌعاد إلٌه ال ٌتسبب عمله هذا فً إلى الحتٌٌن، فإن م وءلج أو ثتثة من أرض مصر و

هتك بٌته أو زوجه أو أوالده أو قلع عٌنه أو حم أدنه أو قطع لسانه أو  قدمه، وال ٌوجد إلٌه اتهام بؤي عمل إجرامً، والمعاملة 
ٌعقوب عبد الرحمن، التدخل اإلنسانً، فً تكون بالمثل مع من هرب من أرض الحتٌٌن إلى أرض مصر". أنظر: محمد 
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ن الفطوووورة اإلنسووووانٌة عموموووواً، وهووووو حووووق نصوووورة للحقوووووق الطبٌعٌووووة للفوووورد والمشووووتقة موووو

المظلوم
(1)

. 

لووووذا فقوووود جوووورى فووووً النظووووام القووووانونً للوووودول األوروبٌووووة الحدٌثووووة والووووذي تعووووود 

عوووورؾ ٌتمثوووول فووووً ضوووورورة التمٌٌووووز بووووٌن الحوووورب  –أصوووووله إلووووى العصووووور الوسووووطى 

العادلووة والحوورب ؼٌوور العادلووة، وفووً أوروبووا خووتل القوورن السووادس عشوور نشووؤت الحاجووة 

التوووودخل اإلنسووووانً مووووع مووووا واكووووب انشووووقاق المووووذهب البروتسووووتانتً عوووون الدٌانوووووة  إلووووى

المسوووٌحٌة فوووً أوروبوووا مووون خوووتؾ وصوووراع، فموووع االنشوووقاق وازدٌووواد حووودة الصوووراع بوووٌن 

الكاثولٌوووك والبروتسوووتانت، كوووان مووون الضوووروري علوووى الووودول األوروبٌوووة التووودخل لحماٌوووة 

 ، وتقٌم فً بلدان أوروبٌة أخرى.األقلٌات الوطنٌة التً تشاركها معتقداتها الدٌنٌة

ومووون ناحٌوووة أخووورى، فوووإن ظهوووور مبووودأ القومٌوووات وازدهووواره فوووً أوروبوووا خوووتل القووورن 

التاسووووع عشوووور، قوووود سووووبب للعدٌوووود موووون األقلٌووووات الوطنٌووووة الكثٌوووور موووون مظوووواهر الظلووووم 

واالضطهاد فً الدول التً آل إلٌها مصٌر هذه األقلٌات 
(2)

. 

 ق األقلٌات أحد مظهرٌن:واتخذ تدخل هذه الدول لحماٌة حقو 

تووودخل إنسوووانً ؼٌووور مسووولح لحماٌوووة األقلٌوووات، تمثووول فوووً تضووومٌن اتفاقٌاتهوووا المتبادلوووة  أوالً:

نصوصووواً تتعلوووق بحماٌوووة األقلٌوووات الدٌنٌوووة مووون حٌوووث التؤكٌووود علوووى أهمٌوووة التسوووامح الووودٌنً 

واالعتووووراؾ لهووووذه األقلٌووووات بحرٌووووة ممارسووووة شووووعابرها الدٌنٌووووة، وموووون هووووذه االتفاقٌووووات 

م والتووووً اعترفووووت لألقلٌووووة 1606: اتفاقٌووووة فٌٌنووووا بووووٌن المجوووور وترانسوووولفانٌا عووووام مووووثتً 

البروتسوووتانتٌة المقٌموووة فوووً الدولوووة األخٌووورة بحرٌوووة ممارسوووة شوووعابرها الدٌنٌوووة، واتفاقٌوووة 

وسوووووتفالٌا بوووووٌن فرنسوووووا واإلمبراطورٌوووووة الرومانٌوووووة وحلفابهوووووا ، والتوووووً أقووووورت حرٌوووووة 

انٌا على قدم المساواة مع الدٌانة الكاثولٌكٌةممارسة الدٌانة البروتستانتٌة فً ألم
 (3)

. 

موووع بداٌوووة القووورن التاسوووع عشووور حووودث تطوووور كبٌووور علوووى مسووولك الووودول األوروبٌوووة 

فوووً مجوووال التووودخل لحماٌوووة حقووووق األقلٌوووات، تمثووول ذلوووك فوووً إبووورام العدٌووود مووون االتفاقٌوووات 

علووووى  متعووووددة األطووووراؾ فووووً مجووووال حماٌووووة هووووذه األقلٌووووات، بعوووودما كووووان األموووور قاصووووراً 

االتفاقٌوووووات الثنابٌوووووة إضوووووافة إلوووووى أن نظوووووام الحماٌوووووة امتووووود لٌطوووووول األقلٌوووووات األخووووورى 

كاألقلٌووووات العرقٌووووة أو اللؽوٌووووة ..، واتسووووع نطوووواق هوووودا النظووووام لٌشوووومل الحقوووووق المدنٌووووة 

والسٌاسووووٌة، وموووون أهووووم االتفاقٌووووات التووووً أبرمووووت فووووً هووووذا الشووووؤن علووووى سووووبٌل المثووووال: 
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فرنسووووا وبرٌطانٌووووا وروسووووٌا ،وكووووذلك الوثٌقووووة بروتوكووووول لنوووودن الووووذي وقعتووووه كوووول موووون 

م والتوووووً قاموووووت كووووول مووووون النمسوووووا وفرنسوووووا 1993الصوووووادرة عووووون موووووإتمر فٌٌنوووووا عوووووام 

وبرٌطانٌووووا والبرتؽووووال وبٌتروسووووٌا وروسووووٌا والسوووووٌد بتوقٌعووووه، وهووووً أول وثٌقووووة دولٌووووة 

تتضووومن نصوصووواً خاصوووة لحماٌوووة األقلٌوووات الوطنٌوووة، ولوووم ٌكووون الووودافع مووون وراء إبووورام 

وع موون االتفاقٌووات الدولٌووة حوورص الوودول األوروبٌووة علووى ضوومان احتوورام حقوووق هووذا النوو

األقلٌوووات فوووً البلووودان محووول التووودخل، بقووودر موووا كوووان اتخووواذه ذرٌعوووة للتووودخل فوووً الشوووإون 

الداخلٌة لهذه البلدان
 (1)

. 

تووووودخل إنسوووووانً مسووووولح لحماٌوووووة األقلٌوووووات: لوووووم ٌقتصووووور تووووودخل القووووووى  ثانٌااااااً: 

لٌوووات فوووً البلووودان األخووورى علوووى إبووورام االتفاقٌوووات الدولٌوووة األوروبٌوووة لحماٌوووة حقووووق األق

التوووً تضووومن المسووواواة لألقلٌوووات فوووً المعاملوووة موووع الطوابوووؾ السوووكانٌة األخووورى، وإنموووا 

تعووووودى ذلوووووك إلوووووى حووووود التووووودخل عسوووووكرٌاً لصوووووالح األقلٌوووووات التوووووً تعوووووانً مووووون الظلوووووم 

لً فوووً واالضوووطهاد، ونشوووٌر إلوووى بعوووض التووودختت المسووولحة التوووً حووودثت كالتووودخل الووودو

وفوووووً  –م 1992وفوووووً الصوووووومال عوووووام  –م2003م الوووووى1991العوووووراق مووووون عوووووام  

م وفووووً ٌوؼسووووتفٌا عووووام 1994م وفووووً روانوووودا عووووام 1992البوسوووونة والهرسووووك عووووام 

م ىقد تم بالتنسٌق مع األمم المتحدة ولحماٌة حقوق اإلنسان  .1999
(2)

 

ل فووووً لقوووود تمكنووووت الوووودول الؽربٌووووة موووون ابتووووداع أنظمووووة دولٌووووة هوووودفت الووووى التوووودخ

شوووإون الووودول األخووورى ،فوووً حوووٌن كوووان الهووودؾ المعلووون لهوووا هوووو حماٌوووة أرواح وممتلكوووات 

الرعاٌووووا األجانووووب وحماٌووووة حقوووووق اإلنسووووان موووون االنتهاكووووات القاسووووٌة والمنظمووووة، ووجوووود 

التووودخل اإلنسوووانً جوووذوره بفكووورة الحووود األدنوووى مووون العدالوووة فوووً معاملوووة األجانوووب لكوووً ال 

ة فووووً نظووووام االمتٌووووازات األجنبٌووووة الووووذي فرضووووته ترتكووووب الدولووووة جرٌمووووة إنكووووار العدالوووو

المعاهووودات ؼٌووور المتكافبوووة ،وحوووق الحماٌوووة الدبلوماسوووٌة للدولوووة فوووً حماٌوووة مواطنٌهوووا فوووً 

الخوووارج ،وقووود لقٌوووت هوووده األفكوووار مقاوموووة شووودٌدة مووون دول اإلقاموووة، حٌوووت ال تسوووتطٌع 

بٌوووة مووون دولوووة الجنسوووٌة ان تطلوووب معاملوووة أفضووول لمواطنٌهوووا المقٌموووٌن فوووً الووودول األجن

تلوووك التوووً توفرهوووا دولوووة اإلقاموووة لمواطنٌهوووا ،وٌمكووون القوووول بوووؤن القاعووودة العاموووة اآلن هوووً 

المسوووواواة فووووً المعاملووووة بووووٌن المووووواطنٌن واألجانووووب وتمووووتعهم بووووذات الحقوووووق والحرٌووووات 

األساسووووووٌة ،وإن كووووووان ثمووووووة حقوووووووق سٌاسووووووٌة ومدنٌووووووة واقتصووووووادٌة ال ٌتمتووووووع بهووووووا إال 

الووودول الكبووورى هوووً المسوووتفٌد األول مووون هوووده األنظموووة  الموووواطنٌن عمومووواً ،والحقٌقوووة أن

التً استخدمتها كمرادؾ للتدخل فً شإون الدول الصؽرى
 (3)

. 
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وواقووووع األموووور، إن الووووربط بووووٌن إمكانٌووووة التوووودخل اإلنسووووانً وبووووٌن مسووووؤلة الحماٌووووة 

الدولٌوووة لألقلٌوووات، إنموووا ٌجوووب أن ٌفهوووم فوووً ضووووء موووا تكشوووؾ عنوووه خبووورة العمووول الووودولً 

 قاً من التسلٌم بحقٌقتٌن مهمتٌن وذواتً داللة كبرى وهما:المعاصر، انطت

الحقٌقووة األولووى : إن قضوواٌا األقلٌووات قوود تووم التعاموول معهووا فووً إطووار قضووٌة أكبوور، وهووً 

قضوووٌة حقووووق اإلنسوووان والعمووول مووون أجووول تعزٌزهوووا واحترامهوووا، دون أي تمٌٌوووز بسوووبب 

ذا هوووو الوووذي ٌبوووٌن لنوووا الجووونس أو اللوووون أو الووودٌن أو اللؽوووة أو أي سوووبب آخووور، ولعووول هووو

لموووواذا جوووواء مٌثوووواق األمووووم المتحوووودة خالٌوووواً موووون أي إشووووارة صوووورٌحة أو ضوووومنٌة تتعلووووق 

باألقلٌات
 (1)

. 

حتووووى لووووو شوووورع الخووووروج  –أمووووا الحقٌقووووة الثانٌووووة : أن احتوووورام حقوووووق األقلٌووووات  

ال ٌنبؽوووً أن ٌكوووون بوووؤي  –علٌهوووا أو انتهاكهوووا أو جووواء تووودختً دولٌووواً علوووى مسوووتوى معوووٌن 

األحووووال علوووى حسووواب السوووتمة اإلقلٌمٌوووة للدولوووة األم، بمعنوووى أن موووا ٌسووومٌه حوووال مووون 

الووووبعض الحووووق فووووً االنفصووووال، إنمووووا هووووو مسووووؤلة ؼٌوووور واردة كؤصوووول عووووام فووووً هووووذا 

الخصووووص، ألن السوووماح لألقلٌوووات باالنفصوووال عووون الدولوووة األم واعتبوووار ذلوووك حقووواً مووون 

ت مووون شوووؤنه أن ٌفوووتح البووواب حقوقهوووا ٌمكووون أن ٌسوووتتبع تووودختً دولٌووواً لصوووالح هوووذه األقلٌوووا

إال فٌمووا  –واسووعاً أمووام صووراعات داخلٌووة ودولٌووة ال حوود لهووا، خاصووة وأنووه مووا موون دولووة 

إال وتضووووم فووووً إطارهووووا واحوووودة أو أكثوووور موووون الجماعووووات "األقلٌووووات" المتموووواٌزة  –نوووودر 

نوعاً ما عن باقً أفراد المجتمع الذٌن ٌشكلون األؼلبٌة
 (2)

. 

 ل الدولً اإلنسانً :المبحث الثانً: طبٌعة التدخ

بوووووودأ الحوووووودٌث عوووووون إمكانٌووووووة قٌووووووام نظووووووام عووووووالمً سوووووومته الرخوووووواء والتكاموووووول 

والدٌمقراطٌوووة، وان اإلنسوووان أموووام خٌوووارٌن: إموووا نظوووام عوووالمً فوووً خدموووة البشووورٌة، وإموووا 

فوضوووى عالمٌوووة، وٌبووودو مووون خوووتل الخطووووات األولوووى للنظوووام العوووالمً الجدٌووود انوووه ٌتجوووه 

القوووابم بوووٌن المبوووادي التوووً ٌزعموووون أنهوووا تشوووكل القاعووودة نحوووو الخٌوووار الثوووانً، فالتنووواقض 

التووووً ٌرتكووووز علٌهووووا النظووووام العووووالمً الجدٌوووود الشوووورعٌة الدولٌووووة، الدٌمقراطٌووووة، وحقوووووق 

اإلنسوووان، وبوووٌن التزاموووات الوالٌوووات المتحووودة وممارسووواتها الفعلٌوووة، جعلهوووا تتبنوووى سووولوكاً 

ة قووورارات مووون مجلوووس مزدوجووواً فوووً تعاملهوووا موووع المشووواكل الدولٌوووة، فقووود استصووودرت سوووت

األموون فووً اقوول موون أسووبوع إلدانووة العووراق فووً الوقووت الووذي ٌتطلووب األموور مووا ٌزٌوود عوون 

شووووهر موووون المووووداوالت إلصوووودار قوووورار ٌوووودٌن إدانووووة العموووول اإلجرامووووً الووووذي قامووووت بووووه 
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إسووورابٌل ضووود الشوووعب الفلسوووطٌنً إلوووى دٌوووارهم، لوووذا فالفوضوووى السوووابدة فوووً عوووالم الٌووووم 

ة النظام العالمً الجدٌد تشكل عنصراً أساسٌا فً بنٌ
(1)

. 

 .المطلب األول: التدخل الدولً اإلنسانً المسلح وغٌر المسلح 

موووع إبووورام مٌثووواق األموووم المتحووودة والووودي نوووص علوووى منوووع اللجووووء إلوووى القووووة فوووً 

العتقوووات الدولٌووووة إال فوووً حوووواالت محوووودودة . أصوووبح تنفٌووووذ التووودختت الدولٌووووة اإلنسووووانٌة 

لجووووء إلوووى التووودابٌر واإلجوووراءات ؼٌووور المسووولحة، وإن ٌوووتم بصوووفة أساسوووٌة مووون خوووتل ال

كووووان ذلووووك ال ٌمنووووع موووون القووووول بوووواختتؾ الوسووووابل التووووً تلجووووؤ إلٌهووووا كوووول موووون الوووودول 

والمنظموووات فوووً مجوووال تنفٌوووذ هوووذه التووودختت، ونظوووراً ألن األموووم المتحووودة تعتبووور المنظموووة 

المناسووب اإلشووارة الدولٌووة األساسووٌة فووً عووالم مووا بعوود الحوورب العالمٌووة الثانٌووة، فإنووه موون 

 إلى.

 

أوالً: تااااادخل األمااااام المتحااااادة غٌااااار المسااااالح فاااااً شاااااؤون الااااادول المختلفاااااة ألغااااارا  

 إنسانٌة:

موووون خووووتل مووووا تصوووودره الجمعٌووووة العامووووة موووون توصووووٌات واهتمامووووات بواقووووع حقوووووق  -أ 

اإلنسووووان فووووً الوووودول االعضوووواء وهووووً موووون أكثوووور أجهووووزة األمووووم المتحوووودة اهتماموووواً بهووووذا 

متعلقووووة بحقوووووق اإلنسووووان تخوووورج عوووون نطوووواق المجووووال المحجوووووز الموضوووووع، فالمسووووابل ال

للوووودول األعضوووواء بالنسووووبة للجمعٌووووة العامووووة لألمووووم المتحوووودة، وٌعووووود ذلووووك إلووووى اعتبووووار 

الجمعٌووة العامووة الجهوواز العووام الووذي لووه حووق مناقشووة أٌووة مسووؤلة أو أموور ٌوودخل فووً نطوواق 

المٌثاق، أو ٌتصل بسلطات أي فرع من فروع المنظمة
 (2)

. 

/ 24الصوووادر فوووً  2625اء قووورار الجمعٌوووة العاموووة لألموووم المتحووودة رقوووم ولقووود جووو

م والمعنوووووون "بوووووـ إعوووووتن مبوووووادي القوووووانون الووووودولً الخاصوووووة بعتقوووووات 1970أكتووووووبر 

الصوووداقة والتعووواون بوووٌن الووودول وفوووق مٌثووواق األموووم المتحووودة "نوووص علوووى انوووه ال ٌحوووق ألي 

مهووووا علووووى التفوووورٌط دولووووة أن تسووووتخدم أو تشووووجع اسووووتخدام اإلجووووراءات القسوووورٌة إلرؼا

بممارسوووة حقووووق سوووٌادتها ، أو انتوووزاع أي نووووع مووون االمتٌوووازات منهوووا ، كموووا انوووه ال ٌحوووق 

ألٌوووة دولوووة أن تووونظم أعمووواال تخرٌبٌوووة إرهابٌوووة أو مسووولحة أو تسووواعد أو تثٌووور أو تموووول أو 
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تحووورض علوووى مثووول تلوووك اإلعموووال الموجهوووة لقلوووب نظوووام حكوووم دولوووة أخووورى بوووالعنؾ أو 

هلً فً دولة أخرى تتدخل فً النزاع األ
(1)

. 

ب : مووون خوووتل تووودخل مجلوووس األمووون فوووً الشوووإون الداخلٌوووة للووودول األعضووواء العتبوووارات 

إنسووووانٌة : إن التوووودخل السوووولمً بواسووووطة مجلووووس األموووون لووووه خصوصووووٌات حٌووووث ٌعتبوووور 

مجلوووس األمووون الجهووواز األساسوووً المسوووإول علوووً عملٌوووة حفوووظ السووولم واألمووون الووودولٌٌن 

لمٌثوواق والتووً توونص علووى "رؼبووة فووً أن ٌكووون العموول موون ا 24حسووب مووا تقوورره المووادة 

الوووذي تقووووم بوووه األموووم المتحووودة سووورٌعاً وفعووواالً، ٌعهووود أعضووواء تلوووك الهٌبوووة إلوووى مجلوووس 

األمووون بالتباعوووات الربٌسوووٌة فوووً أمووور حفوووظ السووولم واألمووون الووودولٌٌن وٌوافوووق علوووً أن هووودا 

ه التباعووات" ؼٌوور المجلووس ٌعموول ناببوواً عوونهم فووً قٌامووه بواجباتووه التووً تفرضووها علووٌهم هوود

أن مووا نصووت علٌووه هووده المووادة ال ٌمنووع المجلووس موون إصوودار قوورارات فووً مسووابل حقوووق 

اإلنسوووان كلموووا تعلوووق األمووور بالمحافظوووة علوووً السووولم واألمووون فوووً العوووالم، مثلموووا قوووراره رقوووم 

م الوووووذي بوووووٌن أن مجلوووووس األمووووون ؼٌووووور راضوووووٍى علوووووً االنتهاكوووووات 1991،سووووونة 688

العراقوووً ضووود المووودنٌٌن فوووً عووودة أقوووالٌم وخاصوووة منطقوووة المسوووتمرة التوووً ٌمارسوووها النظوووام 

سوووواعة علووووً صوووودور قوووورار مجلووووس  72الشوووومال فووووً العووووراق، وبعوووود موووورور اقوووول موووون 

األموون، قامووت مجموعووة موون الوودول بالتحووالؾ موون اجوول التوودخل عسووكرٌاً فووً العووراق موون 

تمثلوووة أجووول تقووودٌم المسووواعدات اإلنسوووانٌة لتجبوووٌن األكوووراد وقووود توووم القٌوووام بهوووده العملٌوووة الم

بالتوووودخل اإلنسووووانً إلؼاثووووة التجبووووٌن بعوووود موافقووووة مجلووووس األموووون ،واخووووذ توووورخٌص منووووه 

أشووترط أن تكووون الموودة محوودده بالنسوووبة للتوودخل موون أجوول اإلؼاثوووة، حٌووث قامووت بعوود هووودا 

منظمووووة األمووووم المتحوووودة بهووووده المهمووووة بووووإبرام اتفوووواق ودي بووووٌن منظمووووة األمووووم المتحوووودة 

ثم بموجبه إحداث مسالك إنسانٌةم والدي 1991ابرٌل  18والعراق فً 
(2)

. 

لقووود أتوووٌح لمجلوووس األمووون مووورات عدٌووودة التصووودي لسٌاسوووة إبعووواد الفلسوووطٌنٌٌن وهوووً 

أحووود مظووواهر السٌاسوووة القمعٌوووة التوووً تطبقهوووا سووولطات االحوووتتل اإلسووورابٌلً مإكوووداً علوووى 

تعوووارض هوووذه السٌاسوووة موووع اتفاقٌوووة جنٌوووؾ الخاصوووة بحماٌوووة المووودنٌٌن وقوووت الحووورب، وقووود 

ه القووورارات أمثلوووة واضوووحة لتووودخل مجلوووس األمووون فوووً مسوووابل تتعلوووق بحقووووق شوووكلت هوووذ

اإلنسوووان، كموووا أثٌووور العدٌووود مووون األسوووبلة حوووول شووورعٌة هوووذا التووودخل، فهووول موووا ٌقووووم بوووه 

مجلووووس األموووون موووون إصووووداره لقوووورارات للوووودول األعضوووواء حووووٌن تقوووووم إحووووداها بانتهوووواك 

ق مووون الفقهووواء أنوووه لكوووً حقووووق اإلنسوووان تووودختً فوووً شوووإونهما الداخلٌوووة أم ال ؟ ٌووورى فرٌووو

نكوووون إزاء تووودخل ؼٌووور مشوووروع وٌعتبووور بالتوووالً تعووودٌاً علوووى سوووٌادة الدولوووة، ٌتعوووٌن أن 
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ٌكوووون هوووذا التووودخل قووود أخوووذ معنوووى األمووور أو معنوووى اإللوووزام كوووذلك أن ٌكوووون فعووول التووودخل 

فً المجال المحجوز لهذه الدولة
(1)

. 

ول األعضوووووواء ج : موووووون خووووووتل المجلووووووس االقتصووووووادي واالجتموووووواعً والتوووووودخل لوووووودى د

العتبوووووارات إنسوووووانٌة:  لقووووود أدرك المجتموووووع الووووودولً أهمٌوووووة التعووووواون بوووووٌن الووووودول فوووووً 

المجووووواالت االقتصوووووادٌة واالجتماعٌوووووة لموووووا لوووووه مووووون دور فوووووً اسوووووتتباب األمووووون والسووووولم 

الووودولٌٌن، وقووود سووواعد علوووى ذلوووك التطوووور االقتصوووادي العوووالمً الوووذي نجموووت عنوووه عوووّدة 

عووووّدة منظمووووات دولٌووووة متخصصووووة كووووالمإتمر  لقوووواءات ومووووإتمرات دولٌووووة انبثقووووت عنهووووا

االقتصوووادي الووودولً وموووإتمر النقووودي الووودولً وموووإتمر األموووم المتحووودة للتؽذٌوووة والزراعوووة 

حٌوووث تؤسووووس صووووندوق النقوووود الوووودولً والبنووووك الوووودولً لإلنشوووواء والتعمٌوووور وكووووذلك إنشوووواء 

منظمووووة الطٌووووران الموووودنً الدولٌووووة بعوووود إبوووورام اتفاقٌووووة شووووٌكاؼو للطٌووووران الموووودنً فووووً 

م ،ونتٌجوووووووة لهوووووووذا التطوووووووور أدرك المجتمعوووووووون فوووووووً موووووووإتمر سوووووووان 1944سووووووومبر دٌ

فرانسٌسوووكو أهمٌوووة وجوووود منظموووة دولٌوووة متخصصوووة تقووووم بالعمووول علوووى تحقٌوووق مقاصووود 

األموووم المتحووودة االقتصوووادٌة واالجتماعٌوووة، وتوووّم الووونص فوووً المٌثووواق علوووى إنشووواء المجلوووس 

)الفصووول العاشووور مووون  االقتصوووادي واالجتمووواعً كفووورع ربٌسوووً مووون فوووروع األموووم المتحووودة

المٌثاق(
 (2)

. 

إن مٌثوووووواق منظمووووووة األمووووووم المتحوووووودة ٌبووووووٌن اختصوووووواص المجلووووووس االقتصووووووادي 

واالجتموووواعً بالتوووودخل لوووودى الوووودول األعضوووواء العتبووووارات إنسووووانٌة، وذلووووك فووووً آن ٌقوووودم 

توصووووووٌات فٌمووووووا ٌخووووووتص بإشوووووواعة احتوووووورام حقوووووووق اإلنسووووووان والحرٌووووووات األساسووووووٌة 

ته المتعلقووووة بتعزٌووووز احتوووورام حقوووووق اإلنسووووان ومراعاتهووووا، وٌمووووارس المجلووووس اختصاصووووا

فووووً الوووودول األعضوووواء موووون خووووتل لجنووووة حقوووووق اإلنسووووان ،فالمٌثوووواق قوووود خووووص إنشوووواءها 

التوووً تقوووول: ٌنشوووا المجلوووس االقتصوووادي لجانووواً للشوووإون  68بإشوووارة خاصوووة فوووً الموووادة 

االقتصوووادٌة واالجتماعٌوووة ولتعزٌوووز حقووووق اإلنسوووان، كموووا ٌنشوووا ؼٌووور ذلوووك مووون اللجوووان 

د ٌحتووواج إلٌهوووا لتؤدٌوووة وظابفوووه، ولقووود توافقوووت الجهوووود الدولٌوووة فوووً إقووورار لجنوووة التوووً قووو

حقووووق اإلنسوووان فوووً بحوووث االنتهاكوووات الجسوووٌمة لحقووووق اإلنسوووان، وعلوووى موووا ٌنتهوووً إلٌوووه 

بحوووث اللجنوووة التوووً تصووودر العدٌووود مووون القووورارات التوووً تتبوووع مووون ختلهوووا واقوووع حقووووق 

اتخووواذه مووون إجوووراءات لوضوووع  اإلنسوووان فوووً الووودول األعضووواء موووع التوصوووٌة بموووا ٌجوووب

نهاٌة لما قد ٌلحق بهذه الحقوق من اعتداءات وانتهاكات
 (3)
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 ثانٌاً: تدخل دولً غٌر مسلح فً الشؤون الداخلٌة العتبارات إنسانٌة :

كانوووت قضوووٌة حقووووق اإلنسوووان حالوووة تقتصووور فوووً معالجتهوووا علوووى اللجوووان الخاصوووة،  

هوووزة المعنٌوووة فوووً المنظموووات الدولٌوووة كلجنوووة حقووووق اإلنسوووان المشوووار إلٌهوووا، وكوووذلك األج

وخاصوووة األموووم المتحووودة. ولكووون هوووذه النظووورة إلوووى حقووووق اإلنسوووان تؽٌووورت تؽٌوووراً كبٌوووراً، 

حٌوووث أصوووبحت هوووذه الحقووووق تحتووول مكانوووة متمٌوووزة فوووً السٌاسوووة الخارجٌوووة ألٌوووة دولوووة، 

فالوالٌوووووات المتحووووودة اهتموووووت بهوووووذه المسوووووؤلة وأصوووووبحت مووووون أهوووووم أولوٌوووووات اهتماموووووات 

خارجٌوووة، فقووود جعلوووت مووون احتووورام الووودول المختلفوووة لحقووووق اإلنسوووان معٌووواراً سٌاسووواتها ال

سٌاسٌاً لتحدٌد حجم مساعداتها العسكرٌة واالقتصادٌة لهذه الدول
 (1)

. 

إن اسووتخدام القوووة ؼٌوور مشووروع فووً القووانون الوودولً وقوود وضووع هووذا فووً معاهوودة  

م. 1928ٌن عووووام برٌووووون كٌلوووووج"  التووووً تووووم توقٌعهووووا موووون قبوووول البرٌطووووانٌٌن والفرنسووووٌ"

وطبقوواً لهووذا المفهوووم الجدٌوود لووم ٌعوود مشووروعاً شووّن الحوورب تحووت أٌووة ذرٌعووة موون الووذرابع 

فوووإن هوووذا الموقوووؾ فقووود توووّم تعزٌوووزه بعووود الحووورب العالمٌوووة الثانٌوووة بموجوووب مٌثووواق األموووم 

المتحوودة إذ أّنهووا بنٌووت عنوود تؤسٌسووها علووى مبوودأ عوودم اسووتخدام القوووة فووً العتقووات الدولٌووة 

التووودخل فوووً الشوووإون الداخلٌوووة للووودول. تشوووكل هوووذه المبوووادئ حتوووى الوقوووت  وعووودم جوووواز

الووووراهن حجوووور الزاوٌووووة فووووً كوووول آلٌووووات السوووولم الوووودولً، وعنوووودما انهووووار نظووووام التوووووازن 

الووودولً بشوووكل مفووواجا فوووً عقووود التسوووعٌنٌات تؽٌووور كووول شوووًء وجووواء هوووذا التؽٌووور نتٌجوووة 

لقطبٌوووة األحادٌوووة وتمخوووض تحوووول العتقوووات الدولٌوووة مووون القطبٌوووة الثنابٌوووة إلوووى عتقوووات ا

عند ذلك زوال التوازن فً العتقات الدولٌة
 (2)

. 

وتعتموووود سٌاسووووة الوالٌووووات المتحوووودة األمرٌكٌووووة تجوووواه الوووودول فووووً مجووووال حقوووووق  

اإلنسوووووان علوووووى االعتقووووواد بوووووالتزام جمٌوووووع الووووودول بووووواحترام حقووووووق اإلنسوووووان وحرٌاتوووووه 

لقوود اهتمووت الكثٌوور موون األساسووٌة كووذلك بووؤن لكوول دولووة مصوولحة فووً حماٌووة هووذه الحقوووق و

الووودول المتقدموووة اهتمامووواً واضوووحاً بمسوووابل حقووووق اإلنسوووان، فتقٌوووٌم مووودى احتووورام اإلنسوووان 

فووً بلوود مووا سووٌكون معٌوواراً ذو أهمٌووة بالؽووة فووً تقوودٌم المسوواعدات إلٌووه، إضووافة إلووى ذلووك 

فبعووود انتهووواء الحووورب البووواردة تفجووورت الصوووراعات العرقٌوووة ودلوووك نتٌجوووة النهٌوووار األنظموووة 

لطٌة فووووً بلوووودان أوروبووووا الشوووورقٌة، وهووووذا األموووور فووووتح البوووواب واسووووعاً لتوووودخل الوووودول التسووو

المتقدمووووة وعلووووى رأسووووها الوالٌووووات المتحوووودة األمرٌكٌووووة لحماٌووووة حقوووووق اإلنسووووان فؤخووووذت 

العدٌووود مووون التووودابٌر لجعووول الووودول التوووً ٌنسوووب إلٌهوووا انتهووواك حقووووق اإلنسوووان علوووى الكوووؾ 
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كوووووان منهوووووا المسوووووتوى السٌاسوووووً  عووووون ذلوووووك، وأخوووووذت هوووووذه التووووودابٌر عووووودة مسوووووتوٌات

واالقتصادي
(1)

. 

وهكوووذا علوووى الووورؼم مووون أن مفهووووم التووودخل اإلنسوووانً ؼالبووواً موووا ٌووورتبط بؤهوووداؾ  

بسووووٌطة، موووون الصووووعب إدراك كٌفٌووووة قٌووووام المجتمووووع الوووودولً بتنفٌووووذ المبوووودأ موووون حٌووووث 

الممارسووووة، فمإٌوووودو التوووودخل اإلنسووووانً ٌجووووب أن ٌعترفوووووا بووووؤن االلتووووزام الصووووادق بإنقوووواذ 

ٌا االعتووووداءات علووووى حقوووووق اإلنسووووان ال ٌسووووتثنً العموووول السٌاسووووً والدبلوماسووووً ضووووحا

الشووواق الوووذي ٌجوووب أن ٌظووول قابمووواً إلحوووتل السوووتم ومووون ثوووّم مسووواعدة المجتمعوووات التوووً 

مزقتها الحروب على إنجاز إعادة بنابها وتحقٌق المصالحة بٌن أطرافها
 (2)

. 

 سانً :المطلب الثانً:  مدى مشروعٌة التدخل الدولً اإلن

إن إشوووووكالٌة التكٌٌوووووؾ القوووووانونً لمووووودى مشوووووروعٌة التووووودخل الووووودولً ألؼوووووراض  

إنسووانٌة ثووارت علووى نطوواق واسووع فووً الفقووه القووانونً الوودولً، لووٌس فقووط لتعوودد التطبٌقووات 

،والتووً ؼلووب علووً بعضووها الطووابع االنتقووابً ،وإنمووا األصوول فووً األمووور هووو عوودم جووواز 

ً ٌشووووكل اسووووتثناء موووون القاعوووودة العامووووة ،وقوووود التوووودخل ،أو ألن التوووودخل وهووووو ٌهوووودا المعنوووو

اعتبووور القوووانون الووودولً مبووودأ عووودم التووودخل هوووو الركٌوووزة األساسوووٌة التوووً تحكوووم العتقوووات 

الدولٌوووة فالدولوووة ال تملوووك التووودخل فوووً شوووإون دولوووة أخووورى وفقووواً لموووا لألخٌووورة مووون حوووق 

جووووء البقووواء والوجوووود ،وهووودا ٌإكووود أن أي مووون أشوووخاص القوووانون الووودولً ال ٌسوووتطٌع الل

للتووودخل إال فوووً أحووووال اسوووتثنابٌة، عنووودما تكوووون سوووتمة الدولوووة مهوووددة ،اسوووتنادا إلوووً حقهوووا 

فً صون استقتلها وحماٌة سٌادتها من االعتداء علٌها 
 (3)

. 

 أوالً: المواقف المتضاربة للتدخل اإلنسانً :

فوووً هوووذا الصووودد هنووواك اتجووواهٌن أساسوووٌٌن أحووودهم ٌإٌووود التووودخل اإلنسوووانً واآلخووور  

 ه .ٌعارض

 اتجاه مؤٌد ومناصر للتدخل الدولً : -1

هوووم ٌإكووودون علوووى التووودخل العتبوووارات إنسوووانٌة وٌعتبرونوووه حقووواً، فٌحوووق لدولوووة موووا  

فوووً أثنووواء ممارسوووتها لسوووٌادتها  –أن تموووارس سوووٌطرة عالمٌوووة عنووودما تخووورق حكوموووة موووا 

حقووووووق اإلنسوووووان. وٌإكووووود أنصوووووار هوووووذا االتجووووواه علوووووى المسووووواعدات عبووووور الحووووودود،  –

لمسوووواعدات الجبرٌووووة، أي اسووووتخدام القوووووة العسووووكرٌة المقدمووووة موووون حكومووووات وتتضوووومن ا
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ألفوووراد فوووً دولوووة أخووورى تعرضووووا النتهووواك حقووووقهم األساسوووٌة، وٌرؼبوووون فوووً الثوووورة 

ضوووووّد حكومووووواتهم المعتدٌوووووة، وأن ضووووومان الدٌمقراطٌوووووة هوووووو حوووووق أساسوووووً مووووون حقووووووق 

الووودول بإعادتوووه وٌجوووب أن تسوووعى الووودول الكبووورى إلوووى ضووومانة وأن تلتوووزم هوووذه  –اإلنسوووان 

حتى باستخدام القوة أي التدخل اإلنسانً المسلح
 (1)

. 

فووووً هووووذا الصوووودد هنوووواك اتجوووواه مإٌوووود للتوووودخل اإلنسووووانً باسووووتخدام القوووووة، وقوووود  

عبووورت عووون ذلوووك المفوضوووة السوووامٌة لشوووإون التجبوووٌن بووواألمم المتحووودة "صوووادكو أوجاتوووا" 

وكووواالت اإلنسوووانٌة وسوووط حوووٌن دعوووت إلوووى أنوووه ال ٌنبؽوووً االعتمووواد علوووى العمووول الفوووردي لل

نزاعوووات مسٌسوووة وعنٌفوووة، لوووذلك ٌجوووب خلوووق منوووا  أكثووور أمنووواً للعملٌوووات اإلنسوووانٌة وذلوووك 

إال بدعم من القوات العسكرٌة الدولٌة –حسب رأٌها  –لن ٌتم 
 (2)

. 

وٌإكوووود أنصووووار هووووذا االتجوووواه علووووى أنووووه ٌتوجووووب علووووى مجلووووس األموووون أن ٌقوووووم 

، كاألعموووووال التوووووً تتخوووووذ شوووووكل بوووووإجراءات ؼٌووووور عسوووووكرٌة، أي بتووووودخل ؼٌووووور مسووووولح

الحموووووتت الدبلوماسوووووٌة، والمسووووواعدات االقتصوووووادٌة، وذلوووووك إلجبوووووار الحكوموووووة المحلٌوووووة 

علوووى التعووواون ثوووم ٌكوووون بعووود ذلوووك العمووول العسوووكري وبتصووورٌح مووون مجلوووس األمووون فوووً 

حووووواالت الضووووورورة الملحوووووة التوووووً ال تتحمووووول االنتظوووووار لكوووووً توووووإتً اإلجوووووراءات ؼٌووووور 

موووا ٌووورى أصوووحاب هوووذا االتجووواه أن تكوووون عملٌوووات التووودخل العسوووكرٌة ثمارهوووا. وٌشوووترط ك

العتبوووووارات إنسوووووانٌة محووووودودة بؤؼراضوووووها اإلنسوووووانٌة، وال تحووووواول تؽٌٌووووور الحكوموووووة أو 

مقاتلووووة القوووووات الوطنٌووووة فووووً أموووور ال ٌؽطووووً تووووؤمٌن الجهووووود اإلنسووووانٌة وال ٌشووووترط أن 

 ٌكوووووون هنووووواك عمووووول جمووووواعً للتووووودخل العتبوووووارات إنسوووووانٌة لكوووووً ٌكوووووون هوووووذا التووووودخل

مشوووروعاً. فالعمووول الفوووردي مقبوووول فوووً حالوووة وصوووول مجلوووس األمووون إلوووى طرٌوووق مسووودود 

فوووً اتخووواذ قووورار جمووواعً والحاجوووة ملحوووة لتووودخل إنسوووانً. كوووذلك فالعمووول الفوووردي مقبوووول 

باعتباره عمت سرٌعاً فً الحاالت التً ٌكون فٌها التؤخٌر له عواقب وخٌمة
 (3)

. 

تووودخل الووودولً ألؼوووراض إنسوووانٌة إضوووافة إلوووى موووا تقووودم، فوووإن القوووول بمشوووروعٌة ال

" موووون مٌثوووواق األمووووم المتحوووودة 56و  55ٌمكوووون تبرٌووووره باإلحالووووة إلووووى نصووووً المووووادتٌن "

اللتوووان تعترفوووان بوجوووود مصووولحة أكٌووودة للمجتموووع الووودولً فوووً تعزٌوووز االحتووورام الواجوووب 

لحقووووق اإلنسوووان والعمووول علوووى االرتقووواء بهوووا فوووً المجووواالت كافوووة، حٌوووث تووونص الموووادة 

ق علووووى مووووا ٌلووووً: رؼبووووة فووووً تهٌبووووة دواعووووً االسووووتقرار والرفاهٌووووة " موووون المٌثووووا55"

الضووورورٌة لقٌوووام عتقوووات سووولمٌة ودٌوووة بوووٌن األموووم مإسسوووة علوووى احتووورام المبووودأ الوووذي 

ٌقضوووً بالتسووووٌة فوووً الحقووووق بوووٌن الشوووعوب وبوووؤن تكوووون لكووول منهوووا تقرٌووور مصوووٌرها، 

 تعمل األمم المتحدة على:
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الرفاهٌووووة لكوووول فوووورد والنهوووووض تحقٌووووق مسووووتوى أعلووووى للمعٌشووووة وتوووووفٌر أسووووباب  -

 بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعً.

تٌسووووٌر الحلووووول للمشووووكتت الدولٌووووة، واالقتصووووادٌة والصووووحٌة ومووووا ٌتصوووول بهووووا  -

 وتعزٌز التعاون الدولً فً أمور الثقافة والتعلٌم.

العمووول علووووى أن ٌشوووٌع فووووً العووووالم احتووورام حقوووووق اإلنسوووان والحرٌووووات األساسووووٌة  -

 ممٌووووز بسووووبب الجوووونس أو اللؽووووة، أو الوووودٌن وال تفرٌووووق بووووٌن الرجووووال للجمٌووووع بووووت

والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحرٌات فعتً 
 (1)

. 

 اتجاه مناه  للتدخل الدولً غٌر الشرعً: -2

ٌووورى أنصوووار هوووذا االتجوووواه أن المسوووتقبل ٌنبوووا بتزاٌوووود تووودخل الووودول والمنظمووووات 

عووووود القانونٌوووووة التوووووً تحكوووووم العملٌوووووات الدولٌوووووة بؽووووورض الحماٌوووووة اإلنسوووووانٌة إال أن القوا

اإلنسوووانٌة الزالوووت ؼٌووور واضوووحة، خاصوووة فوووً ضووووء موقوووؾ األموووم المتحووودة والقووورارات 

بشوووؤن هووواٌتً والوووذي أجووواز  1994عوووام  940الصوووادرة مووون مجلوووس األمووون كوووالقرار رقوووم 

و  Tom Hodder اسووووتعمال القوووووة بٌنمووووا عارضووووه العدٌوووود موووون البوووواحثٌن أمثووووال 

Colin Hamey  انتهاكوووواً لسووووٌادة دولووووة عضووووو فووووً األمووووم المتحوووودة، كمووووا واعتبووووروه

اعتبوووروا العمووول العسوووكري الوووذي قادتوووه الوالٌوووات المتحووودة ؼٌووور شووورعً وتووونجم عنوووه آثوووار 

ال ٌمكووون توووداركها ،كموووا ذهوووب االتجووواه المعوووارض السوووتخدام القووووة ألسوووباب إنسوووانٌة الوووى 

م إسووواءة حقووووق أنوووه قووود تكوووون األضووورار الناجموووة عووون التووودخل أكثووور مووون المنوووافع فقووود ٌوووت

اإلنسوووووان باسوووووم اإلنسوووووانٌة خاصوووووة إذا حووووودث مووووون جانوووووب الووووودول أو المنظموووووات ؼٌووووور 

الحكومٌة
(2)

. 

ٌووورى أنصوووار االتجووواه الووورافض للتووودخل الووودولً اإلنسوووانً أنوووه فوووً ظووول التركٌبوووة 

الحالٌوووة لألموووم المتحووودة واألوضووواع الدولٌوووة الراهنوووة وموووا ٌترتوووب علوووى ذلوووك مووون شوووك فوووً 

ن حٌوووث أنهوووا ال تقووووم بووودورها الوووذي ٌجوووب أن تقووووم بوووه، فوووإن فاعلٌتهوووا كمنظموووة دولٌوووة مووو

األحووووداث بعوووود انتهوووواء الحوووورب البوووواردة برهنووووت علووووى أنهووووا أصووووبحت رهٌنووووة للواقووووع 

السٌاسوووً الوووذي ٌحركوووه منطوووق القووووة الوووذي تتسووولح بوووه قووووة عظموووى واحووودة هوووً الوالٌوووات 

عووووول المتحووووودة األمرٌكٌوووووة، والتوووووً اسوووووتطاعت عبووووور انفرادهوووووا بالسووووواحة الدولٌوووووة أن تج

المنظمووووة الدولٌووووة منظمووووة األمووووم المتحوووودة أداة لتمرٌوووور سٌاسووووٌات ال تعكووووس فووووً الواقووووع 
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مصووووالح المجتمووووع الوووودولً، بوووول تإكوووود علووووى مصووووالحها الفردٌووووة فٌمووووا ٌتعلووووق بوضوووووح 

التدخل الذي ٌإدي إلى انتهاك للسٌادة واالستقتل
 (1)

. 

ٌُجموووووووووع عووووووووودد مووووووووون الفقهووووووووواء المعاصووووووووورٌن علوووووووووى أن التووووووووودخل عمووووووووول ؼٌووووووووور                             و

مشووروع ألنووه ٌشوووكل اعتووداًء علووى سوووٌادة الدولووة واسووتقتلها، وٌعتبووور انتهاكوواً اللتووزام ٌقوووع 

 على الدولة الثانٌة وكانت حججهم فً ذلك كاآلتً:

ٌنطلقوووون فوووً هوووذه الحجوووة مووون مقولوووة أساسوووٌة مإداهوووا أن األصووول فوووً العتقوووات  -

المواثٌووووق المنشووووبة  الدولٌووووة هووووو عوووودم التوووودخل والووووذي نووووص علٌووووه فووووً عموووووم

( 8( الفقووووورة )15للمنظمووووات الدولٌوووووة، بداٌوووووًة موووون عهووووود عصوووووبة األمووووم الموووووادة )

( وانتهوووووواًء بووووووالمواثٌق 7( الفقوووووورة )2مووووووروراً بمٌثوووووواق األمووووووم المتحوووووودة المووووووادة )

( والواقوووووع أنوووووه إذا كانوووووت 8اإلقلٌمٌوووووة كمٌثووووواق جامعوووووة الووووودول العربٌوووووة الموووووادة )

حقٌقوووة أن التووودخل المرفووووض هوووو  النصووووص فوووً كووول هوووذه المواثٌوووق تشوووٌر إلوووى

باألسووواس التووودخل الوووذي ٌؤخوووذ طابعووواً عسوووكرٌاً أو مسووولحاً، إال أن الوووتمعن فوووً فهوووم 

هوووذه النصووووص ٌقوووود إلوووى االسوووتنتاج بوووؤن التووودخل الخوووارجً الوووذي ٌمثووول تهدٌوووداً 

لمبوووودأ السووووٌادة والسووووتمة اإلقلٌمٌووووة للدولووووة، ٌشووووكل مسوووولكاً ؼٌوووور مقبووووول بؽووووض 

كون علٌها عسكرٌاً أو اقتصادٌاً أو ؼٌر ذلكالنظر عن الصورة التً ٌ
 (2)

. 

ٌووورون بوووؤن ممارسوووات الووودول قبووول وجوووود األموووم المتحووودة ال تقووودم مبووورراً قانونٌووواً  -

للتوودخل اإلنسووانً فووً عووالم الٌوووم، حٌووث كانووت هووذه الممارسووات لحماٌووة المصووالح 

الوطنٌووووة فووووً مشووووروعٌة العموووول المنفوووورد للوووودول، وٌفضوووول علٌووووه نظووووام العموووول 

المشووووترك، سووووواء فووووً شووووكل دفوووواع مشووووترك أو فووووً شووووكل ترتٌبووووات الجموووواعً 

إقلٌمٌووووة تووووتتءم مووووع مقاصوووود األمووووم المتحوووودة ومبادبهووووا إن هووووذه الثقووووة فووووً العموووول 

المشووووترك هووووً التووووً تلؽووووً الشووووك فووووً مشووووروعٌة تقٌٌوووود العموووول بالمٌثوووواق، وعوووودا 

لحوواالت الوودفاع الشوورعً والوودفاع المشووترك فووإن اسووتخدام القوووة بمعرفووة أٌووة دولووة 

براونوووً  "Brownlieفوووردة تعتبووور تصووورفاً ؼٌووور مشوووروع، ومووون جهوووة ٌعتبووور"من

بوووؤن الوووذٌن ٌحووواولون توسوووٌع تعرٌوووؾ الووودفاع الشووورعً ال ٌقووورون باعتبوووار التووودخل 

اإلنسووووانً مشووووروعاً بٌنمووووا ٌعتبوووورون التوووودخل لحماٌووووة أرواح المووووواطنٌن مشووووروعاً 

ٌس شوووكتً ألنوووه ٌسوووتند إلوووى حوووق الووودفاع الشووورعً عووون الووونفس والتووودخل اإلنسوووانً لووو

مووون أشوووكال الووودفاع الشووورعً عووون الووونفس، ولوووذلك فوووإن أي أسووواس قوووانونً لنظرٌوووة 

التدخل اإلنسانً قد أصبح ضعٌفاً للؽاٌة
 (3)

. 
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ٌعتموووود الوووورأي الوووورافض للتوووودخل اإلنسووووانً كووووذلك علووووى أن التوووودخل ٌتطووووابق مووووع  -

المعاهوووودات الدولٌووووة لحماٌووووة حقوووووق اإلنسووووان التووووً تنبووووذ فكوووورة اسووووتخدام القوووووة 

م 1948رام نصوصووووها، معاهووووودة تحوووورٌم اإلبووووادة الجماعٌووووة لعوووووام وفوووورض احتوووو

موووثتً اعتبووورت اإلبوووادة الجماعٌوووة جرٌموووة دولٌوووة، ولكنهوووا لوووم تشووور إلوووى اسوووتخدام 

القووووة ضووود الدولوووة التوووً تنتهوووك المعاهووودة، فقووود نصوووت هوووذه المعاهووودة علوووى إحالوووة 

 األشوووخاص المتهموووٌن بارتكووواب تلوووك الجووورابم إلوووى المحووواكم المختصوووة فوووً الدولوووة

التووووً ارتكووووب فٌهووووا الفعوووول أو إلووووى محكمووووة دولٌووووة جنابٌووووة . كووووذلك فووووإن العهوووودٌن 

لووووم ٌكرسووووا قاعوووودة اللجوووووء إلووووى القوووووة الحتوووورام حقوووووق  1966الوووودولٌٌن عووووام 

اإلنسوووان، وإنموووا اقتصوووروا فقوووط علوووى نظوووام التقوووارٌر التوووً تعووودها الووودول، وتتعلوووق 

توووم الحتووورام هوووذه  بوووالخطوات التوووً قاموووت باتخاذهوووا لتنفٌوووذ العهووودٌن والتقووودم الوووذي

الحقووووق، فالقوووانون الووودولً المعاصووور ال ٌحتووووي علوووى قواعووود دولٌوووة تإٌووود اسوووتخدام 

هوووذه القوووووة للووودفاع عوووون حقووووق اإلنسووووان فوووً الوووودول األخووورى، إال قوووورار مجلووووس 

األموووون بموجووووب الفصوووول السووووابع، عقوبووووة عسووووكرٌة ضوووود دولووووة تقوووووم بمعاملووووة 

دولٌووووة الوسووووابل السوووولمٌة مواطنٌهووووا بمعاملووووة وحشووووٌة، وقوووود اسووووتخدمت األجهووووزة ال

سووووواء كانووووت دبلوماسووووٌة أو اقتصووووادٌة، للضووووؽط علووووى الدولووووة المسووووتبدة، أي أن 

تحقٌق السلم واألمن الدولٌٌن ٌكون بوسابل سلمٌة ال عسكرٌة
 (1)

. 

ٌووورى الفقهووواء الرافضوووون لمبووودأ التووودخل كوووذلك بوووؤن اسوووتخدام القووووة دون تفووووٌض  -

الشووورعً عووون الووونفس، وبؽوووض  مووون مجلوووس األمووون أو فوووً حالوووة ؼٌووور حالوووة الووودفاع

النظوووور عوووون المسوووووؼات األختقٌووووة ٌشووووكل سووووابقة قوووود تضعضووووع مٌثوووواق األمووووم 

المتحوودة وتفووتح المجوووال واسووعاً أموووام إسوواءة اسووتخدام القووووة بمووا ٌوووإدي إلووى تصوووعٌد 

العنؾ والفوضى الدولٌٌن وٌضعؾ حماٌة حقوق اإلنسان
 (2)

. 

ولً تزٌوووود صووووعوبة إن حوووواالت التوووودخل اإلنسووووانً التووووً تمووووت علووووى الصووووعٌد الوووود -

الحكوووم علوووى مشوووروعٌة التووودخل الووودولً اإلنسوووانً أو عووودم مشوووروعٌته عووون طرٌوووق 

القوووووة الرتبوووواط معوووواٌٌر الحكووووم باعتبووووارات سٌاسووووٌة، ولقوووود كشووووفت االسووووتخدامات 

العدٌووودة للتووودخل اإلنسوووانً بشوووكل عوووام، أن هنووواك عتقوووة وثٌقوووة بوووٌن قٌوووام دولوووة موووا 

فووً دولووة أخوورى، وهووو مووا ٌثٌوور  بالتوودخل العسووكري ووجووود مصووالح سٌاسووٌة لهووا

الشوووووك فوووووً األسووووواس القوووووانونً للتووووودختت اإلنسوووووانٌة والسوووووٌما أن مٌثووووواق األموووووم 

المتحووودة قووود جعووول مووون مبووودأ المسووواواة فوووً السوووٌادة بوووٌن أعضوووابها أساسووواً للعتقوووات 

الدولٌووووة، األموووور الووووذي ٌعنووووً أنووووه ال ٌحووووق ألي موووون الوووودول األعضوووواء أن تتمتووووع 
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هووووا لممارسووووة صووووتحٌات متفوقووووة للتحقٌووووق فووووً بسوووولطة ضووووابطة اسووووتثنابٌة تإهل

مظاهر المساس بحقوق اإلنسان ثم التدخل بالقوة لحماٌة هذه الحقوق
 (1)

. 

 مشروطة (  -اتجاه ٌقوم على التدخل الدولً المشروط )شرعٌة  -3 

فهووووم ٌوووورون أن قبووووول التوووودخل اإلنسووووانً فووووً حوووواالت االنتهوووواك الصووووار  لحقوووووق 

حووواالت التطهٌووور العرقوووً، والقتووول الجمووواعً  اإلنسوووان وبصوووورة منتظموووة مثووول فوووً

وٌتخوووؾ هوودا االتجوواه موون إسوواءة االسووتخدام لهووذا التوودخل ، وٌشووترط وجووود توجووه 

إٌجوووابً لووودى موووواطنً الووودول المعترضوووة لوووه وال ٌتوووٌح اسوووتخدام القووووة إال كملجوووؤ 

أخٌوووور بعوووود اسووووتنفاد الوسووووابل األخوووورى موووون ضووووؽوط اقتصووووادٌة وسٌاسووووٌة وفووووً 

 ظروؾ خاصة.

صووووار هوووودا االتجوووواه طالمووووا أن التوووودخل ال ٌمووووس وحوووودة أرض الدولووووة وٌضووووٌؾ أن

الفقووورة الرابعوووة مووون  2المسوووتهدفة واسوووتقتلها السٌاسوووً فإنوووه الٌوجووود خووورق للموووادة 

مٌثوووواق األمووووم المتحوووودة، كووووذلك الرؼبووووة الملحووووة للضووووحاٌا فووووً التوووودخل موووون اجوووول 

اإلنسوووان، المسووواعدة وأن ٌكوووون التووودخل قوٌووواً وقوووادراً علوووى إنهووواء االنتهووواك لحقووووق 

أي مووون دولوووة كبووورى قوٌوووة ،وٌضوووٌفون أن إعوووتن الووورفض مووون الدولوووة المسوووتهدفة 

للتووودخل اإلنسوووانً أموووا أن ٌكوووون عملٌوووا مثلموووا حووودث فوووً الصوووومال واتضوووح ذلوووك 

جلٌوواً فووً الهجمووات علووى حمووتت اإلؼاثووة، أو بتصوورٌح معلوون مثوول إعووتن العووراق 

 أجنبٌاً  لرفض ما ٌحدث فً شمالها وجنوبها واعتباره احتتالً 
(2)

. 

حووواول أنصوووار هووودا الجانوووب المإٌووود للتووودخل اإلنسوووانً وضوووع شوووروط تكوووون بمثابوووة 

ضووووابط ومعووواٌٌر لصوووحة ومشوووروعٌة التووودخل اإلنسوووانً المنفووورد وٌمكووون إجموووال 

 هده الشروط بما ٌلً .

ٌجووووب علووووً الدولووووة التووووً تتووووذرع بنظرٌووووة التوووودخل اإلنسووووانً، أن تحصوووول علووووى  -1

العملٌووووات العسووووكرٌة، وقوووود أشووووترط آخوووورون أن ال موافقووووة الدولووووة التووووً تووووتم فٌهووووا 

ٌكووووون موووون أهووووداؾ التوووودخل السووووعً إلووووى إحووووداث تؽٌٌوووور فووووً هٌكوووول السوووولطة فووووً 

 المجتمع، مما ٌفٌد طرفاً داخلٌاً معٌناً وعلى حساب طرؾ أو أطراؾ أخرى.

ٌجوووب أال تتجووواوز العملٌوووات العسوووكرٌة الهووودؾ اإلنسوووانً ،بحٌوووث ٌكوووون ؼرضوووها  -2

وق اإلنسوووان ولوووٌس بوووؤي هووودؾ أخووور، بنووواًء علوووى دلوووك محووودداً بهووودؾ احتووورام حقووو

ٌجوووب أن ٌكوووون هنووواك تناسوووب بوووٌن الفعووول المهووودد بوووالخطر لهوووده الحقووووق وطبٌعوووة 

 الرد المطلوب .
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ٌجووووب أن ٌكووووون التوووودخل ضوووورورٌاً لحماٌووووة المووووواطنٌن ،بحٌووووث ال تكووووون هنوووواك  -3

 وسوووٌلة أخوووري إال وسوووٌلة التووودخل العسوووكري، بمعنوووى أن اسوووتنفاد الوسوووابل السووولٌمة

شوووورط ضووووروري قبوووول الشووووروع فووووً التفكٌوووور بوووواللجوء إلووووى الوسووووابل القسوووورٌة 

 العسكرٌة وؼٌر العسكرٌة 

ٌجووووب أن ٌكووووون انتهوووواك حقوووووق اإلنسووووان صووووارخاً وفعلٌوووواً، وان ٌكووووون التوووودخل  -4

 العسكري مجرداً من أي مصالح بالدولة التً تقوم بؤي إجراءات قمعٌة .

مجلووووس األموووون والمنظمووووات ٌجووووب أن تقوووووم الوووودول بعملٌووووة التوووودخل بعوووود إبووووتغ  -5

 اإلقلٌمٌة المعنٌة ، بحٌث تكون هناك إدارة دولٌة تبرر التدخل .

ٌجوووب أال ٌكوووون مووون شوووؤن التووودخل إحوووداث أضووورار تتجووواوز الهووودؾ المقصوووود كوووؤن  -6

ٌوووإدي هوووذا التووودخل إلوووى وقوووع خسوووابر جسوووٌمة فوووً األرواح أو الممتلكوووات أو ٌوووإدي 

 إلى شٌوع المزٌد من الفوضى وعدم االستقرار.

قوود أظهوورت الحوواالت العدٌوودة التووً اسووتخدمت فٌهووا نظرٌووة التوودخل الوودولً أن هووده 

المعوووواٌٌر السووووابقة لووووم تحتوووورم، حٌووووت تمووووت عملٌووووات التوووودخل اإلنسووووانً كؽطوووواء 

العتبوووارات سٌاسوووٌة تهووودؾ إلوووى تحقٌوووق مصوووالحها الخاصوووة، فكوووان ظاهرهوووا الووودفاع 

وقووود اسوووتؽلت الووودول عووون المصوووالح اإلنسوووانٌة أموووا باطنهوووا فِحمووول نواٌوووا اسوووتعمارٌة، 

الكبوووورى هووووده النظرٌووووة للتوووودخل فووووً الوووودول الضووووعٌفة، حٌووووث لووووم ٌكوووون التوووودخل 

اإلنسانً لٌحدث لوال أن الدول المتدخل فً شإونها أضعؾ عسكرٌاً 
(1)

. 

 

 ثانٌاً: موقف القضاء الدولً من التدخل اإلنسانً:

إن القضووووواء الووووودولً لعوووووب دوراً ال ٌمكووووون تجاهلوووووه فوووووً مجوووووال إرسووووواء بعوووووض 

دئ القانونٌوووة الدولٌوووة، فقووود عبووورت محكموووة العووودل الدولٌوووة عووون موقفهوووا مووون التووودخل المبوووا

اإلنسوووانً عنووودما ردت علوووى ادعووواء الوالٌوووات المتحووودة بتقووودٌمها مسووواعدات إلوووً منظموووة" 

الكوووووونترا "فوووووً نٌكووووواراجوا ألسوووووباب إنسوووووانٌة وشوووووككت فوووووً نواٌوووووا الوالٌوووووات المتحووووودة، 

موووا ٌتحوووظ هوووو ؼٌووواب قواعووود قانونٌوووة  واعتبووورت تووودخلها عموووتً ؼٌووور مشوووروع ، إالّ أن

دولٌوووة معٌنوووة تجووودد وضوووع آلٌوووة دولٌوووة للعقووواب عووون الجووورابم ضوووّد اإلنسوووانٌة خاصوووة فوووً 

،ولكووون بعووود انتهوواء الحووورب البووواردة، وأمووام تزاٌووود الصوووراعات 1990الفتوورة السوووابقة لعووام 

الداخلٌووووة وتزاٌوووود اآلثووووار اإلنسووووانٌة الخطٌوووورة المترتبووووة علٌهووووا، أصوووودر مجلووووس األموووون 

ارات بشوووووؤن إنشووووواء محووووواكم جنابٌوووووة دولٌوووووة لمعاقبوووووة المسوووووإولٌن عووووون االنتهاكوووووات قووووور

اإلنسوووانٌة فوووً كووول مووون ٌوؼسوووتفٌا سوووابقاً وفوووً روانووودا ،إالّ أّن محكموووة العووودل الدولٌوووة وإن 
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كانووت قوود تصوودت للتوودخل موون قبوول الوودول واعتبرتووه ؼٌوور مشووروع فهووً لووم تحوودد موقفهووا 

وراً فووووً مجوووال أعموووال قواعووود القووووانون مووون تووودخل المنظموووات الدولٌووووة، وٌعووود هوووذا قصووو

 الدولً وبٌان حدود التدخل من قبل المنظمات الدولٌة.

 ثالثاً : موقف المنظمات غٌر الحكومٌة من التدخل :

ٌتمثوووول موقووووؾ المنظمووووات ؼٌوووور الحكومٌووووة فووووً عوووودم اعترافهووووا بالسووووٌادة المطلقووووة  

و الدولٌووووة تقوووووم للوووودول وتعتبرهووووا حوووواجزاً أمووووام عملهووووا اإلنسووووانً، فنجوووود منظمووووة العفوووو

بالتحقٌقوووات بشوووؤن أوضووواع حقووووق اإلنسوووان داخووول الووودول وتقووودم التقوووارٌر السووونوٌة حولهوووا 

للهٌبوووات الدولٌوووة، إالّ أن المنظموووة صوووادفت عراقٌووول مووون قبووول الووودول المتمسوووكة بسوووٌادتها، 

وكمثوووال علوووى ذلوووك رفوووض روسوووٌا للطلوووب الوووذي تقووودمت بوووه المنظموووات لألموووم المتحووودة 

ل األوضوووواع  بالشٌشووووان واعتبوووورت ذلووووك التوووودخل انتقاصوووواً لتشووووكٌل لجنووووة تحقٌووووق حووووو

لسٌادتها 
(1). 

 التدخل الدولً اإلنسانً النطاق والمدى والمسؤولٌة .  المبحث الثالث:

إن ظوووواهرة التوووودخل الوووودولً اإلنسووووانً أصووووبحت بووووارزة وممٌووووزة بصووووورة كبٌوووورة فووووً  

لٌووووه الوالٌووووات أعقوووواب الحوووورب البوووواردة وبووووروز النظووووام الوووودولً الجدٌوووود الووووذي تهووووٌمن ع

المتحوووودة األمرٌكٌووووة ، فقوووود نجووووم عوووون سووووقوط المنظومووووة االشووووتراكٌة تفشووووً الصووووراعات 

الداخلٌووووة فووووً الكثٌوووور موووون الوووودول ممووووا أدى إلووووى انتشووووار العدٌوووود موووون المظووووالم والحووووروب 

والصووووراعات الداخلٌووووة واإلقلٌمٌووووة ووفقوووواً لمووووا تقتضووووٌه حماٌووووة حقوووووق اإلنسووووان وحماٌووووة 

اإلنسووووانٌة وممووووا ٌسوووواهم فووووً زٌووووادة هووووده التوووودختت : سووووعً األقلٌووووات وتقوووودٌم المسوووواعدات 

الوووودول الرأسوووومالٌة وخصوصوووواً الوالٌووووات المتحوووودة األمرٌكٌووووة إلووووً نشوووور القووووٌم الؽربٌووووة 

والفلسوووووفة الرأسووووومالٌة المتمثلوووووة فوووووً اللٌبرالٌوووووة والدٌمقراطٌوووووة وآلٌوووووات اقتصووووواد السووووووق 

بوووووٌن دفتٌوووووه : وخصوصووووواً فوووووً الووووودول الناشوووووبة والمتحولوووووة، وٌضوووووم التووووودخل اإلنسوووووانً 

المسوووواعدات اإلنسووووانٌة والتوووودخل العسووووكري بشووووقٌه السوووولمً والعنٌووووؾ وٌتحقووووق ذلووووك فووووً 

الؽالوووب تحوووت ؼطووواء قوووانونً مووون األموووم المتحووودة ؼٌووور ان ذلوووك ٌتصوووادم فوووً بعوووض جوانبوووه 

مووووع مفوووواهٌم ثابتووووة فووووً القووووانون الوووودولً والعتقووووات الدولٌووووة مثوووول مفهوووووم السووووٌادة وعوووودم 

قلة المنصوص علٌه فً القانون الدولًالتدخل فً شإون الدول المست
(2)

.
 

 المطلب األول : حدود التدخل الدولً اإلنسانً فً القانون الدولً العام .
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فووووً العقوووود األخٌوووور موووون تطووووور األمووووم المتحوووودة والقووووانون الوووودولً ُوضووووع مبوووودأ التوووودخل  

اإلنسووووانً فووووً جوووودول االسووووتحقاقات الووووذي ٌنبؽووووً اللجوووووء إلٌهووووا لتووووؤمٌن احتوووورام حقوووووق 

سوووان فٌموووا إدا تعرضوووت النتهاكوووات خطٌووورة وجسوووٌمة ، دونموووا تفرقوووة فوووً هووودا الشوووؤن ، اإلن

إن كوووان اإلنسوووان مووون رعاٌوووا دولوووة أجنبٌوووة أو مواطنووواً مقٌموووا بصوووفة دابموووة أو مإقتوووة أو مووون 

إقلووٌم الدولوووة المنتهكوووة ؼٌووور أن هووودا الحضوووور الجدٌووود لمبووودأ التووودخل اإلنسوووانً ، أثوووار طابفوووة 

تطبٌقاتووووه التووووً اتسوووومت باالزدواجٌووووة واالنتقابٌووووة فووووً  موووون اإلشووووكاالت ، خصوصووووا بعووووض

المعووواٌٌر والسٌاسوووات ذات الووووجهٌن ، مموووا دفوووع أوسووواطا تقلٌدٌوووة وجدٌووودة إلبوووداء تحفظوووات 

بشوووؤنه أو بشوووؤن اسوووتخداماته الملتبسوووة فؤنصوووار مبووودأ السوووٌادة التقلٌدٌوووة ظلووووا ٌنووواوبون مبووودأ 

ار الشووووعب العراقووووً وعوووودم التوووودخل اإلنسووووانً وٌضووووربون أمثلووووة كثٌوووورة ابتووووداًء موووون حصوووو

القاضووووً بوقووووؾ القمووووع وكفالووووة احتوووورام حقوووووق اإلنسووووان، مووووروراً  688إعمووووال القوووورار 

بالبوسووووونة والهرسوووووك وكوسووووووفو وانتهووووواء بقضوووووٌة فلسوووووطٌن بموووووا فٌهوووووا موضووووووع القووووودس 

وقضٌة الجوالن وجنوب لبنان وؼٌرها 
(1)

. 

الوووذي لعبتوووه وجووودٌر بالوووذكر أن التووودخل اإلنسوووانً بووورز بصوووفة أساسوووٌة موووع الووودور   

المنظموووووات اإلنسوووووانٌة فوووووً النزاعوووووات الدولٌوووووة ، توووووم امتووووود لٌشووووومل التووووودخل العسوووووكري 

والجمووواعً فوووً إطوووار هٌبوووة األموووم المتحووودة فوووً الووودول التوووً تنتهوووك فٌهوووا حقووووق اإلنسوووان ، 

مووون مٌثووواق األموووم المتحووودة تووونص علوووً انوووه " ال ٌجوووب  53ان الفقووورة األولوووى مووون الموووادة 

ء تحوووت ترتٌبوووات إقلٌمٌوووة أو منظموووات إقلٌمٌوووة بووودون موافقوووة القٌوووام بوووؤي فعووول إكراهوووً سووووا

مجلوووس األمووون " ؼٌووور ان العدٌووود مووون التووودختت الخارجٌوووة التوووً تموووت تحوووت لوووواء شوووعار 

حقوووق اإلنسووان تمووت بوودون قوورار موون مجلووس األموون ، وذلووك مثوول توودخل حلووؾ النوواتو فوووً 

لفكوووورة م، وموووون هنوووا ظهووورت ا 2000م وتووودخل برٌطانٌووووا فوووً سوووٌرالٌون 1999كوسووووفو 

القابلوووة بؤولوٌوووة المشوووروعٌة مقدموووة علوووً مبووودأ الشووورعٌة فوووً التووودخل القسوووري فوووً الشوووإون 

الداخلٌوووة لدولوووة موووا لحماٌوووة انتهاكوووات حقووووق اإلنسوووان التوووً ترتكوووب علوووى نطووواق واسوووع ، 

بهووذا المعنووى ٌجووب تمٌٌزهووا عوون المسوواعدات اإلنسووانٌة التووً ال تنطوووي علووى القسوور والتووً 

المعنٌووة ، بعبووارة أخوورى ٌنطوووي التوودخل لوودوافع إنسووانٌة علووى  تحوودث عووادة بموافقووة الوودول

اسوووتخدام القووووات المسووولحة مووون قبووول دولوووة أو مجموعوووة مووون  الووودول أو منظموووة دولٌوووة مووون 

منطلق الدوافع اإلنسانٌة بؽرض محدد هو منع أو تخفٌؾ األآلم 
(2)

. 

 نماذج التدخل اإلنسانً .

تصوووعٌد لعملٌوووات اإلجووورام والعنوووؾ ضووود  وٌثوووار هووودا النمووووذج فوووً حالوووةنماااوذج االمتنااااع :  -أ 

الموووودنٌٌن وتقووووارب تلووووك الجوووورابم نسووووبات عالٌووووة وتحوووودث كوووووارث إنسووووانٌة فووووت المجتمووووع 
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ؼطووواء قوووانونً للتووودخل فوووً هوووده  الووودولً وال النظوووام الووودولً وال القووووى الكبووورى ٌملوووك أي

 الحاالت . 

لٌووووة بمنووووع هووووذا النموووووذج ٌظهوووور فووووً حالووووة قٌووووام السوووولطة المح نمااااوذج اإلغاثااااة القسااااوة : -ب 

المسووواعدات والنجوووودة موووون األطووووراؾ الخارجٌووووة فووووً هووووده الحالووووة تعموووول القوووووى الخارجٌووووة 

علووووى توووورمٌم هووووذا الحكووووم أو اإلطاحووووة بووووه وتنصووووب أصوووودقابها علووووى رأس السوووولطة هووووذا 

 م.1994النموذج نجده فٌما قامت به الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً هاٌتً 

اإلؼاثوووووة الفورٌوووووة والسووووورٌعة فوووووً حووووواالت مثووووول توووووؤمٌن نماااااوذج اإلغاثاااااة )) النجااااادة(( :  -ج 

الكووووارث أو الجووورابم اإلنسوووانٌة وفوووً حووواالت المجاعوووة ، وبالتوووالً البووود وأن ٌإخوووذ جانوووب 

مووون التواضوووع والحساسوووٌة وكوووذلك الحوووذر فوووً التعامووول أو الشوووروع فوووً التووودخل اإلنسوووانً ، 

 م وكوووذلك موووا فكووورت  فٌوووه كووول مووون1992مثووول موووا قاموووت بوووه إدارة كلٌنتوووون فوووً الصوووومال 

الحكوموووة البرٌطانٌوووة والفرنسوووٌة للقٌوووام بوووه فوووً البوسووونة  لألسوووؾ ان الفشووول األمرٌكوووً فوووً 

م ٌشووووٌر إلووووى أن نموووووذج 1995-1993الصووووومال وتوووودخل األمووووم المتحوووودة فووووً البوسوووونة 

اإلؼاثوووة فوووً التووودخل اإلنسوووانً ٌمكووون أن ٌكوووون وبسوووهولة كارثوووة إنسوووانٌة فوووً حووود ذاتوووه ، 

بوجوووود مصوووالح متضووواربة وأطوووراؾ حربٌوووة ذات  وفوووً الواقوووع إن المجتموووع الووودولً ٌنطلوووق

توجهوووات عسوووكرٌة وهنووواك تووودختت بووواإلكراه إلوووى الووودول التوووً تعووورؾ أزموووات أو نزعوووات 

، وبالتوووالً فهووودا النمووووذج البووود أن ٌمتووود إلوووى إؼاثوووة أكثووور فعالٌوووة ، ففشووول حكوموووة كلٌنتوووون 

مووووم جعلهووووا تتخلووووى عوووون األمووووور وتعووووود إلووووى نموووووذج االمتنوووواع ، وهووووذا مووووا قامووووت بووووه األ

المتحدة فً البوسنة فهو ال ٌمثل نموذجاً واقعٌاً او عملٌاً للتدخل اإلنسانً
 (1).

 

نماااوذج اإلعماااار  -د 
((
إعاااادة البنااااء 

))
: ٌهووودؾ هوووذا النمووووذج إلوووى التنظوووٌم الكلوووً والتوووام للنظوووام  

السٌاسووووً للدولووووة المتوووودخل فٌهووووا وهووووذا نتوووواج للتخطٌطووووات الطوٌلووووة ، ولكوووول موووون أنصووووار 

لووودٌمقراطً وحتوووى أنصوووار الووونظم متعوووددة الثقافوووات والوووذي ٌهووودؾ إلوووى االتجووواه اللبرالوووً وا

خلوووق نظوووم دٌمقراطٌوووة فوووً البلووودان المتووودخل فٌهوووا ، وبالتوووالً تصوووبح توووإمن بهوووده القوووٌم وال 

تتعووودى علوووً حقووووق اإلنسوووان فنجووود مثووول هوووده العملٌوووة للووودور الوووذي قوووام بوووه النووواتو واألموووم 

 تٌمور الشرقٌة . المتحدة فً البوسنة وكوسوفو واألمم المتحدة فً

إن االسوووتعمال السوووٌا والمفووورط لهووودا المبووودأ جعووول الووودول تسوووتؽله لتبرٌووور مختلوووؾ سووولوكٌاتها 

الداخلٌوووة ، لوووذا فلوووم تووونجح أي مووون هوووده العملٌوووات بوووالمعنً العلموووً ورؼوووم ذلوووك فقووود ظلوووت 

قضوووٌة التووودخل اإلنسوووانً تحتووول موقعوووا متقووودما فوووً األجنووودة الدولٌوووة ، وتعوووود أسوووباب ذلوووك 

الصووووراع بووووٌن القوووووى العظمووووى وانتشووووار الوووووعً بحقوووووق اإلنسووووان وعولمووووة إلووووى ؼٌوووواب 

المعلومات ونزعة مجلس األمن إلى تفسٌر تهدٌد الستم بشكل موسع
(2)

. 

 تطور موقف األمم المتحدة من فكرة التدخل اإلنسانً :

                                                           
1

 يذًٕد صانخ انؼادني ، يرجغ ضبك ركرِ . -
2

 انًرجغ َفطّ. -



  

 

إن تعامووول األموووم المتحووودة موووع فكووورة التووودخل اإلنسوووانً قووود تؽٌووور تؽٌٌوووراً جوووذرٌاً بعووود عوووام  

م حٌووووث أصووووبحت فكوووورة التوووودخل اإلنسووووانً تؤخووووذ مكانهووووا علووووى قابمووووة اإلجووووراءات 1990

التووووً ٌووووتم اللجوووووء إلٌهووووا ، لؽوووورض احتوووورام الوووودول لحقوووووق اإلنسووووان داخوووول إقلٌمهووووا ،دون 

 تفرقة فً هدا الشؤن بٌن رعاٌا الدول واألجانب المقٌمٌن على إقلٌمها بصورة دابمة .

نوووت مدفوعوووة إلوووى ممارسوووة التووودخل اإلنسوووانً وٌمكووون القوووول إّن منظموووة األموووم المتحووودة كا

تحوووت توووؤثٌر مجموعوووة مووون التطوووورات الجذرٌوووة التوووً شوووهدها المجتموووع الووودولً والتوووً مووون 

 أبرزها .

تعووووواظم االهتموووووام الووووودولً بقضووووواٌا حقووووووق اإلنسوووووان والحرٌوووووات األساسوووووٌة بوجوووووه عوووووام  -1

 وضووورورة كفالوووة الحماٌوووة الدولٌوووة لألقلٌوووات بشوووكل خووواص ، خاصوووة موووع ارتكووواب جووورابم

ضووود اإلنسوووانٌة وجووورابم إبوووادة جماعٌوووة ضووودهم ، فضوووت عووون جووورابم الحووورب ضووود األقلٌوووات 

فووً العدٌوود موون بلوودان العووالم فووً سووٌاق الحووروب الداخلٌووة التووً نشووبت فووً هووذه الوودول مثوول 

 ما حدث فً البوسنة ورواندا والشٌشان والعراق.

جتمعووووا دولٌوووواً تؽٌٌوووور طبٌعووووة النظووووام الوووودولً وانتقالووووه موووون كونووووه مجتمووووع دول ، لٌصووووبح م -2

 بالمعنى الدقٌق له إرادة ذاتٌة مستقلة ولدٌه مصالح عامة ومشتركة.

تؽٌٌوووور مفهوووووم الحوووورب التقلٌدٌووووة التووووً كانووووت تمثوووول المصوووودر الربٌسووووً لإلخووووتل بالسوووولم  -3

واألمووون الووودولٌٌن ، لتبووورز مشوووكلة الحووورب الداخلٌوووة واإلرهووواب ، وهوووو األمووور الوووذي فووورض 

 من اجل مواجهة هده التحدٌات . علً المجتمع الدولً ضرورة التضامن

ؼٌووواب االتحووواد السووووفٌتً كقووووة موووإثرة كانوووت تضووومن التووووازن موووع قووووة الوالٌوووات المتحووودة  -4

فوووً المجتموووع الووودولً ، وعلوووى مسوووتوى مجلوووس األمووون ،مموووا سووومح بتوسوووٌع مجووواالت تووودخل 

مجلووووس األموووون وتفعٌوووول وتطوووووٌر آلٌاتووووه ،حٌووووث تمكوووون موووون التعاموووول مووووع القضوووواٌا الدولٌووووة 

 الجدٌدة
(1)

. 

الحقٌقوووووة المإلموووووة هوووووً أن األموووووم المتحووووودة بمإسسووووواتها والسوووووٌما مجلوووووس األمووووون   

أصوووبحت وسوووٌلة والٌوووة فوووً كثٌووور مووون األحٌوووان لتبرٌووور التووودختت لصوووالح بعوووض الووودول 

الكبوووورى لبسووووط هٌمنتهووووا وتكوووورٌس سٌاسووووتها واألخطوووور موووون ذلووووك لووووم ٌقووووم مجلووووس األموووون 

ل إلوووى عمووول انتقوووامً وتجووواوز بمتابعوووة العملٌوووات العسوووكرٌة وهوووو موووا جعووول التووودخل ٌتحوووو

فً خطورته التدخل اإلنسانً وحق الدفاع عن النفس
(2)

. 

اختلفوووت مرتكوووزات التووودخل ومبرراتوووه ففوووً السوووابق وبوووالنظر للتعامووول الحوووذر موووع   

سووٌادة الوودول ، أخووذ التوودخل شوورعٌته فووً أؼلووب األحوووال موون ذرابووع وتكٌفووات الوودول التووً 

التوووودخل ، أمووووا فووووً ظوووول المتؽٌوووورات الدولٌووووة أقوووودمت علٌووووه ، أي إن التبرٌوووور ٌووووؤتً بعوووود 
                                                           

1
، رضانت ياجطخير غير يُشٕرة ،لطى ((انخذخم االَطاَي في اطار لٕاػذ انمإٌَ انذٔني دراضت انذانت انهيبيت))اع ، يٕضف فرج انطً -

 61-60، ص2014انبذٕد ٔانذراضاث انمإََيت ، انماْرة ،
2

ث انذٔنيت حاريخ دخٕل ، يمال يُشٕر بشبكت انًؼهٕيا ((االيى انًخذذة ٔانًٕلف يٍ ػًهياث انخذخم االَطاَي))ػثًاٌ ، ػادل دًسة -

 www.arareaders.com، 13.11.2015انًٕلغ 

http://www.arareaders.com/


  

 

الراهنوووة ، فوووإن مصووودر شووورعٌة معظوووم التووودختت كانوووت توووؤتً مووون األموووم المتحووودة أو بنووواًء 

علوووى تحالفوووات جماعٌوووة أي قبووول ممارسوووة التووودخل  لقووود تناموووت أشوووكال التووودختت وتباٌنوووت 

مجاالتهوووووا ودوافعهوووووا والجهوووووات التوووووً تقووووودم علٌهوووووا ورؼوووووم الصووووومت الووووودولً أموووووام هوووووذه 

لتووودختت التوووً أؼلبهوووا موووا أصوووبح ٌنظووور إلٌهوووا كوووإفراز طبٌعوووً للتطوووورات الدولٌوووة الجارٌوووة ا

، أو توووتحكم فٌهوووا اعتبوووارات مصووولحٌه أو بفعووول ضوووؽوطات تمارسوووها بعوووض القووووى ، فإنهوووا 

ؼالبوووا موووا تخلوووق نقاشوووات واسوووعة بصووودد شووورعٌتها، وموووا مووون شوووك فوووً ان التطوووور الووودولً 

ؽته التقلٌدٌووووة  المطلقووووة للمتؽٌوووورات الدولٌووووة أثبووووت عوووودم متبمووووة مبوووودأ عوووودم التوووودخل بصووووٌ

الجارٌوووة  ولوووذلك جووواءت الممارسوووات الدولٌوووة حافلوووة بالعدٌووود مووون السووولوكٌات التوووً تعكوووس 

فوووً مجملهوووا تراجعووواً لهوووذا المبووودأ ، وإذا كانوووت مراجعوووة هوووذا األخٌووور فوووً صوووٌؽته الصوووارمة 

قوووع الووودولً أصوووبح أموووراً  ضووورورٌاً فوووً زمووون العولموووة فوووإن تكٌٌوووؾ هوووذا المبووودأ موووع الوا

المتؽٌوووور ، أصووووبحت تتجاذبووووه مصووووالح وأولوٌووووات عالمٌووووة موووون جهووووة ومصووووالح انفرادٌووووة 

 ضٌقة من جهة أخرى.

إن أكثووور المسوووابل إثوووارة لتنتبووواه فوووً مرحلوووة موووا بعووود الحووورب البووواردة تزاٌووود لجووووء مجلوووس 

اآلمووون إلوووً سووولطاته وصوووتحٌاته المنوطوووة بوووه بمقتضوووً الفصووول السوووابع مووون مٌثووواق األموووم 

لقوود أثووار هوودا الوودور الواسووع أسووبلة عدٌوودة حووول موودى انسووجام نشوواط وممارسووات  المتحوودة ،

مجلوووس األمووون موووع المٌثووواق خصوصووواً بعووود أن أجووواز المجلوووس العدٌووود مووون عملٌوووات حفوووظ 

السووتم الدولٌووة بؽٌوور وجووود نووص صوورٌح فووً المٌثوواق ٌخولووه القٌووام بهووذا العموول ، وبعوود ان 

مال القووووة العسوووكرٌة ضووود عووودد فووورض مجلوووس األمووون علوووى بعوووض الووودول األعضووواء اسوووتع

موووون الوووودول ) العووووراق ، هوووواٌتً ، ٌوؼسووووتفٌا ، رونوووودا ، تٌمووووور الشوووورقٌة ( لقوووود جوووواءت 

صوووٌؽة اسوووتخدام القووووة كوووؤجراء قمعوووً مسوووتند إلوووً أحكوووام الفصووول السوووابع مووون المٌثووواق بوووؤن 

اسوووتخدام القووووة بموجوووب البنووود السوووابع تحوووت إمووورة مجلوووس األمووون وسووولطته لمواجهوووة حووواالت 

بالسووولم واألمووون أو  تهدٌوووداً لهوووا أو رداً علوووى عمووول مووون أعموووال العووودوان أو ادعووواء اإلخوووتل 

بحالوووة مووون حووواالت التووودخل اإلنسوووانً والزالوووت هوووده الحووواالت جمٌعهوووا ؼٌووور مقبولوووة تماموووا 

ومحل الكثٌر من الشكوك
(1)

. 

 الخصاجص المرتبطة والمفسرة لتنامً التدخل اإلنسانً .

إٌدٌولوجٌووووة بووووٌن الوووودول إلووووى طبٌعووووة عرقٌووووة أثنٌووووة  تحووووول الصووووراعات موووون طبٌعووووة :أوالً 

 داخل الدول :

لقووووود أدى انحسوووووار المجابهوووووة بوووووٌن القووووووتٌن العظٌمتوووووٌن إلوووووى إدراك المجتموووووع الووووودولً أن 

النزاعوووات التوووً كوووان ٌنظووور إلٌهوووا علوووى انهوووا بوووٌن النظوووام الووودٌمقراطً اللٌبرالوووً والنظوووام 

                                                           
1

-03، 1600،انذٕار انًخًذٌ انؼذد ((انخذخم في انًًارضاث انذٔنيت : بيٍ انخطر انمإََي ٔٔالغ انذٔني انًخغير))ادريص نكريُي ، -

07-2006 ،www.startimes 

http://www.startimes/


  

 

نٌوووة فوووً جوهرهوووا  وهوووو موووا ظهووور االجتمووواعً الماركسوووً إنموووا هوووً فوووً الحقٌقوووة نزاعوووات أث

جلٌوواً فووً إعووادة بووروز النزاعووات اإلثنٌووة المكبوتووة فووً العدٌوود موون المنوواطق ،بعبووارة أخوورى 

أدى سووقوط االتحووواد السووووفٌتً إلووى تحوووول الصوووراعات موون بنٌوووة دولٌوووة ، إلووى داخلٌوووة أهلٌوووة 

صووووراعاً شووووهدها عقوووود  61بووووٌن الجماعووووات ،إذ تشووووٌر اإلحصوووواءات إلووووى انووووه موووون بووووٌن 

% تقرٌبوووا و 95منهوووا صوووراعاً داخلٌووواً أي بنسوووبة  58نات مووون القووورن العشووورٌن كوووان التسوووعٌ

% مووون ضوووحاٌا تلوووك الصوووراعات كوووانوا مووون المووودنٌٌن ومعظمهوووم مووون النسووواء واألطفوووال 90

) رونووودا ، البوسووونة والهرسوووك ، الصوووومال ، لٌبٌرٌوووا ...( وفوووً ظووول هوووده األجوووواء تناموووت 

عووون الدولوووة المركزٌوووة األم سوووواء كوووان رؼبوووة عدٌووود الشوووعوب والجماعوووات فوووً االنفصوووال 

دلوووك فوووً أوروبوووا الشووورقٌة وتجربوووة ٌوؼسوووتفٌا السوووابقة أو كوووان ذلوووك فوووً أفرٌقٌوووا ، وننظووور 

إلووى أن جنوووب السووودان وقضووٌت إقلووٌم دار فووور تتجووه فووً نفووس هوودا المنحنووى ، فووً حووٌن 

اتووً ٌعطٌنووا مثووال كردسووتان العووراق نموذجوواً حٌوواً عوون النزعووة االنفصووالٌة فووً شووكل حكووم ذ

واسع الصتحٌات فً إطار الدولة المركزٌة 
(1.)

 

: ازدٌووووواد الووووووعً بؤهمٌوووووة قضووووواٌا حقووووووق اإلنسوووووان مووووون خوووووتل المنظموووووات ؼٌووووور  ثانٌاااااا

الحكومٌوووة كوووذلك مووون أهوووم خصوووابص ومٌوووزات النظوووام الووودولً الجدٌووود هوووو ازدٌووواد وعوووً 

ى المجتموووع العوووالمً بؤهمٌوووة قضووواٌا حقووووق اإلنسوووان ، وهوووو موووا تتووورجم فوووً جانوووب منوووه علووو

مسووووتوى المنظمووووات ؼٌوووور الحكومٌووووة الناشووووطة فووووً مجووووال حقوووووق اإلنسووووان كؤحوووود القواعوووود 

الدولٌووووة واآللٌووووات القابمووووة علووووى تؤكٌوووود وتعزٌووووز ونشوووور ثقافووووة حقوووووق اإلنسووووان ، والتووووً ال 

ٌقتصووور نشووواطها فقوووط علوووى المسوووتوى الووودولً بووول ٌمتووود إلوووى المسوووتوى المحلوووً مووون خوووتل 

م مووون 1992صوووادق علٌهوووا باإلجمووواع سووونة المإسسوووات الوطنٌوووة ضووومن مبوووادي بوووارٌس الم

لجنووووة حقوووووق اإلنسووووان التابعووووة لألمووووم المتحوووودة لمجلووووس حقوووووق اإلنسووووان ابتووووداء موووون عووووام 

الموووووووإر  فوووووووً  134/48م بقووووووورار الجمعٌوووووووة العاموووووووة لألموووووووم المتحووووووودة رقوووووووم  2006

م وعلوووووى الووووورؼم مووووون قووووودم هوووووده الظووووواهرة ،نموووووو المنظموووووات ؼٌووووور 1993/دٌسووووومبر/20

أواخوور القوورن التاسووع عشوور إال أنهووا كثوورت بشووكل ملحوووظ فووً  الحكومٌووة والتووً تعووود إلووً

القووورن العشووورٌن وخاصوووة بعووود ظهوووور األموووم المتحووودة ،حٌوووث تشوووٌر اإلحصوووابٌات ان عوووددها 

م إلوووى 1960منظموووة ثوووم وصووول عوووام  560إلوووى  1995منظموووة لٌرتفوووع سووونة  176كوووان 

منظمة ؼٌر حكومٌة  4265م إلى 1981منظمة وعام  1300
(2)

. 

سووولم جدٌووود لتصووونٌؾ الووودول بحسوووب قووودرتها وأداءاتهوووا الداخلٌوووة سوووواء كوووان ظهوووور  –ثالثاااا 

ذلووووك علووووى المسووووتوى االقتصووووادي والرفووووات أو كووووان علووووى المسووووتوى الحقوووووقً وتحقٌووووق 

العدالووووة واألموووون ،فموووون ضوووومن الوووودول المنهووووارة نجوووود ) الصووووومال ، وموووون الوووودول الفاشوووولة 
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،  2009، رضانت ياجطخير غير يُشٕرة ،انجسائر ،  ((انخذخم االَطاَي يٍ دًايت دمٕق االَطاٌ ٔيبذأ انطيادة))ادًذ ْهخاني ،  -

 .18ص
2

 .154، ص1993،  114، يجهت انطياضت انذٔنيت ، انؼذد  ((انًخذذة ٔانُظاو انؼانًي انجذيذ يى األ))  َبيم انؼربي، -



  

 

قراطٌووووووة ، وأنجوووووووال ، السووووووودان ، وسووووووٌرالٌون، ولٌبٌرٌووووووا ،وجمهورٌووووووة الكونؽووووووو الدٌم

وكولومبٌوووا ، والبوسووونة ، وكوسووووفو، وأفؽانسوووتان ( ومنهوووا التوووً هوووً فوووً طرٌقهوووا للفشووول 

دولوووة والتوووً ٌقوووع اؼلبهوووا فوووً القوووارة  31والتوووً ٌحووودد بعوووض الخبوووراء ان عوووددها ٌقوووارب 

اإلفرٌقٌوووووة ، وعلوووووى أسووووواس هوووووده التصووووونٌفات اسوووووتند بعوووووض منظوووووري ومإٌووووودي التووووودخل 

ٌة فوووً بعوووض المنووواطق ، وهوووو موووا حووودث فوووً الصوووومال موووثتً ألعموووال التووودختت اإلنسوووان

حٌوووث صووونفت هوووده الووودول كدولوووة منهوووارة بعووود األحوووداث الدامٌوووة التوووً وقعوووت اثووور اإلطاحوووة 

م ووقوووووع حوووورب أهلٌووووة بووووٌن رفقوووواء 1991بنظووووام " سووووٌاد بووووري " وقووووراره فووووً ٌنوووواٌر 

موووا أدى إلوووى السوووتح ، تركوووزت فوووً البداٌوووة فوووً مقدٌشوووو لتنتقووول بعووودها إلوووى كافوووة الوووبتد ، 

تحلوووول الدولووووة الصووووومالٌة وؼٌوووواب الحكومووووة المركزٌووووة فعمووووت الفوضووووى وازداد القتلووووى 

والجرحووووى والتجبووووون بسووووبب الحوووورب والتووووً كانووووت وكوووواالت األنبوووواء العالمٌووووة تتناقوووول 

صوراً مروعة لمجاعة بدأت تهدد البتد بؤسرها
 (1)

. 

الحرٌووووة  وعوووودم فالوظٌفووووة األولووووى إذن للحكومووووة هووووً حماٌووووة الحووووق فووووً الحٌوووواة و  

التعوووذٌب الوووى ؼٌووور ذلوووك مووون الحقووووق ،والتوووً ال ٌجووووز التصووورؾ بهوووا وال مبادلتهوووا وهوووً 

ؼٌوووور مشووووروطة ، موووون هنووووا فإنووووه ٌووووتم الحكووووم علووووى المإسسووووات اسووووتناداً الووووى أداتهووووا لتلووووك 

 الوظٌفة ) حماٌة الحقوق (.

ء وبالتوووووالً فبصوووووفة االنهٌوووووار للدولوووووة المركزٌوووووة ،تكوووووون الدولوووووة عووووواجزة تماموووووا عووووون أدا

التزاماتهووا الداخلٌوووة تجووواه مواطنٌهوووا ،مموووا ٌسوووفر إلووى حووود كبٌووور عووون عملٌوووات التووودخل إلنقووواذ 

السوووكان مووون المجاعوووة والقتوووال ،إذ ومووون خوووتل فكووورة ومتموووح وخصوووابص نظوووام موووا بعووود 

الحوووورب البوووواردة فؤنووووه ٌقصوووود بالنظووووام الووووذي نتحوووودث عنووووه هووووو مجموعووووة موووون الترتٌبووووات 

جتماعٌوووة التوووً سوووادت المجتموووع الووودولً ، عقوووب تفكوووك السٌاسوووٌة واالقتصوووادٌة والتفافٌوووة واال

المعسوووكر الشووورقً والمنتقووود فوووً بعوووض ممارسووواته الشووورعٌة الدولٌوووة نتٌجوووة التنووواقض بوووٌن 

حزموووة القووووانٌن الدولٌوووة الموزونوووة عووون عوووالم موووا بعووود الحووورب العالمٌوووة الثانٌوووة ومووووازٌن 

وع حالووووة موووون القوووووى الناتجووووة عوووون تفكووووك وانهٌووووار المعسووووكر الشوووورقً ، مووووا أدي إلووووى شووووٌ

السوووٌولة وأٌضوووا االضوووطرابات فوووً العتقوووات الدولٌوووة أدى إلوووى أزموووات عدٌووودة فوووً النظوووام 

ومووون توووم فقووود رأى الوووبعض أن متطلبوووات تسووووٌة هوووده الصوووراعات ال توووؤتً إال عبووور التسووولٌم 

بواقع توزٌع القدرات الشاملة فً النظام الراهن 
(2)

. 

 ٌة الحماٌة :المطلب الثانً : التدخل الدولً اإلنسانً ومسؤول

بووووالرؼم موووون أن التوووودخل الوووودولً ٌشووووكل انتهاكووووا لمبووووادئ أساسووووٌة فووووً العتقووووات  

الدولٌوووة ومسووواراً لتحقٌوووق أؼوووراض مشوووبوهة مإلموووة النتهووواك الحقووووق واالعوووراؾ الدولٌوووة 
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دون أن ٌتحوووورك ، فكلمووووا وقعووووت هووووده االنتهاكووووات إال وأصووووبحت المسووووإولٌة علووووى عوووواتق 

ٌة الحماٌوووة هوووده الفكووورة ظهووورت علوووى أثووور دعووووة المجتموووع الووودولً فٌموووا ٌعووورؾ بمسوووإول

" جووون كرٌتٌووان "فووً مووإتمر األلفٌووة عوون إنشوواء 2000ربووٌس الوووزراء الكنوودي فووً سوونة  

لجنوووة دولٌوووة معنٌوووة بالتووودخل والسوووٌادة تكوووون مهمتهوووا دعوووم نقووواش عوووالمً ٌقووووم علوووى أسووواس 

النتهاكوووات التوفٌوووق بوووٌن واجوووب تووودخل المجتموووع الووودولً الوووذي ٌتحوووتم علٌوووه أن ٌتووودخل أموووام ا

انتهووووت  2001الواسووووعة للقواعوووود اإلنسووووانٌة وضوووورورة احتوووورام سووووٌادة الوووودول وفووووً سوووونة 

اللجنة بعمل تقرٌر ٌدور حول مسإولٌة الحماٌة
(1)

. 

 أوالً: المسؤولٌة والسٌادة الدولٌة :

لقوووود ُعرفووووت المسووووإولٌة الدولٌووووة بتعرٌفووووات متنوعووووة وعدٌوووودة وموووون أهمهووووا هووووذه   

ارل روسووووو" بؤنهووووا وضووووع قووووانونً بمقتضوووواه تلتووووزم الدولووووة التعرٌفووووات تعرٌووووؾ الفقٌووووه "شوووو

المنسووووب إلٌهوووا ارتكووواب عمووول ؼٌووور مشوووروع وفقووواً للقوووانون الووودولً بتعووورض الدولوووة التوووً 

وقوووع هوووذا العمووول فوووً مواجهتهوووا ، وٌعرفهوووا الووودكتور حوووافظ ؼوووانم بقولوووه " تنشوووؤ المسوووإولٌة 

ون الووودولً بعمووول أو الدولٌوووة القانونٌوووة فوووً حالوووة قٌوووام دولوووة او شوووخص مووون أشوووخاص القوووان

امتنووواع عووون عمووول مخوووالؾ لتلتزاموووات المقوووررة وفقوووا ألحكوووام القوووانون الووودولً ، وفوووً هوووده 

الحالووووة تتحموووول الدولووووة أو شووووخص القووووانون الوووودولً تبعووووة تصوووورفه المخووووالؾ اللتزاماتووووه 

الدولٌوووة الواجبوووة االحتووورام ،هوووذا وقووود عووورؾ مفهووووم السوووٌادة تطووووراً كبٌوووراً عبووور العصوووور 

رن السوووادس عشووور فبعووود أن كوووان لوووه مفهووووم مطلوووق وهوووو حرٌوووة الدولوووة فوووً السوووٌما مووون القووو

إدارة شوووإونها الداخلٌوووة والدولٌوووة بصوووفة كاملوووة ودون قٌووود بووودأت توضوووع علٌوووه بعوووض القٌوووود 

وخاصوووة علوووً المظهووور الخوووارجً وٌعرفهوووا األسوووتاذ محمووود طلعوووت الؽنٌموووً بوووؤن المسوووإولٌة 

ولوووة التوووً ٌنسوووب إلٌهوووا الفعووول ؼٌووور تعنوووً االلتوووزام الوووذي ٌفرضوووه القوووانون الووودولً علوووً الد

المشوووروع ،بمعنوووى إصوووتح موووا ترتوووب علوووى ذلوووك الفعووول حٌوووال الدولوووة التوووً ارتكبوووت هوووذا 

الفعل ضدها ألنه أصبح ٌتعارض مع سٌادة الدولة األخرى 
(2)

. 

وان هووودا التطوووور فوووً األسووواس ٌبووورز حقٌقوووة االرتبووواط الوثٌوووق الصووولة بوووٌن السوووٌادة   

ود المسوووإولٌة أمووور منطقوووً وذلوووك تطبٌقووواً للمبووودأ القابووول بوووؤن والمسوووإولٌة الدولٌوووة إذ أن وجووو

كوووول سوووولطة تقابلهووووا مسووووإولٌة أن الحتوووورام المسووووإولٌة بالسووووٌادة صووووعوبة كبٌوووورة فووووً تقبوووول 

المسوووإولٌة الدولٌوووة وهوووذا موووع االختتفوووات التوووً صووواحبت فكووورة السوووٌادة المطلقوووة والسوووٌادة 

النسبٌة 
(3 )

. 

 ا :ثانٌاً : عدم إعفاء الدول من مسؤولٌته
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 www.marocdroit.com،،يٕلغ انؼهٕو انمإََيت ،يمال يُشٕر باألَخرَج  ((انخذخم االَطاَي ٔيطؤٔنيت انذًايت))يذًذ يُار ،  -
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لقوود تووم إقوورار هووده القاعوودة والتووً جوواءت كنتٌجووة حتمٌووة لكسوور الجمووود الووذي سوواد   

، 51،52،131العتقوووووات الدولٌوووووة بسوووووبب االعتقووووواد بالسوووووٌادة المطلقوووووة ضووووومن الموووووواد 

، موووون اتفاقٌووووات جنٌووووؾ المشووووتركة والمتممووووة بالمووووادة او موووون البروتوكووووول اإلضووووافً 148

اعووودة هوووو عووودم إمكانٌوووة او جوووواز التحلٌووول م ومضووومون هوووده الق1977األول الصوووادر سووونة 

 51مووون المسوووإولٌة بحلوووول طووورؾ محووول طووورؾ أخووور للوفووواء بالتزاماتوووه إدا تووونص الموووادة 

مووون االتفاقٌوووة األولوووى انوووه " الٌجووووز ألي طووورؾ متعاقووود ان ٌحووول محووول طووورؾ متعاقووود أخووور 

موون أجوول إعفوواءه موون المسووإولٌة التووً تقووع علٌووه ،أو علووى طوورؾ متعاقوود أخوور فٌهووا ٌخووص 

مخالفوووات المشوووار إلٌهوووا فوووً الموووادة السوووابقة ، ومووون ضووومن هوووذه المخالفوووات والتوووً تشوووكل ال

جووورابم دولٌوووة  القتوووول العمووود والتخرٌوووب ، والمعاملووووة التإنسوووانٌة ،ومووون هنووووا ٌمكووون القووووول 

بؤنوووه ال ٌجوووب أن توووتملص الووودول مووون المسوووإولٌة الدولٌوووة ومووون جهوووة أخووورى ال ٌجووووز لهوووا 

هووذه المسووإولٌة حتووى ولووو كووان هووذا التنووازل هووو موون أن تتنووازل عوون الحقوووق الناجمووة عوون 

صووووتحٌات الدولووووة أي موووون صوووومٌم سوووولطانها الووووداخلً وسووووٌادتها وبالتووووالً فووووإن أي تنووووازل 

عنها هو تنازل عن سٌادة الدولة
(1)

. 

إن مسوووووإولٌة حماٌوووووة حقووووووق اإلنسوووووان تشووووومل ثتثوووووة التزاموووووات ربٌسوووووٌة ٌتعوووووٌن   

زالووت فووً أٌوودي الدولووة الوطنٌووة أو خرجووت الوفوواء بهووا سووواء كانووت مسووإولٌة الحماٌووة مووا 

عووون حووودود مبووودآ السوووٌادة ، وأصوووبحت مسوووإولٌة المجتموووع الووودولً مموووثتً فوووً مجلوووس األمووون 

 ، وهذه االلتزامات هً:

تعنوووً ضووورورة العمووول علوووى إلؽووواء كافوووة األسوووباب المباشووورة وؼٌووور  مساااؤولٌة الوقاٌاااة :

لتوووً تهووودد شوووعب الدولوووة برمتوووه المباشووورة المإدٌوووة للنزاعوووات الداخلٌوووة واألزموووات األخووورى ا

أو طابفووة معٌنووة مووون السووكان واجوووب التوودخل : مسوووإولٌة الوورد  ٌعنوووً هووذا الواجوووب أنووه فوووً 

الحووواالت التوووً تكوووون فٌهوووا حماٌوووة حقووووق اإلنسوووان داخووول أي دولوووة ضووورورة ملحوووة ، ٌجوووب 

علوووى المجتموووع الووودولً اسوووتعمال الوسوووابل والتووودابٌر المناسوووبة التوووً ٌمكووون أن تؤخوووذ شوووكل 

ات االقتصووووادٌة أو المتحقووووة القضووووابٌة الدولٌووووة ، وفووووً الحوووواالت النهابٌووووة اللجوووووء العقوبوووو

 إلى التدخل العسكري .

وهوووو االلتوووزام الوووذي ٌفرضوووه واجوووب مسوووإولٌة الحماٌوووة  مساااؤولٌة إعاااادة البنااااء :  

فهوووو ضووورورة القٌوووام خاصوووة بعووود انتهووواء العمووول العسوووكري بتوووؤمٌن المسووواعدات علوووى كافوووة 

عووووودة النشوووواطات الطبٌعٌووووة وإعووووادة البنوووواء، والمصووووالحة بالتوووودخل المسووووتوٌات ، لتسووووهٌل 

إلزالة األسباب التً أدت إلى التدخل العسكري
(2)

. 

 : ًأركان المسإولٌة الدولٌة : تقوم المسإولٌة الدولٌة على ثتثة أركان وه-   
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 : نسبة الفعل إلى الدولة :  أوال

أن تكوووون هوووذه الدولوووة  ال ٌكفوووً أن ٌكوووون العمووول منسووووبا إلوووى دولوووة ، بووول ٌجوووب  

ال تسوووؤل عووون أعمالهوووا ، ’ تاموووة السوووٌادة واألهلٌوووة ، فالدولوووة المنضووومة إلوووى دولوووة اتحادٌوووة 

ذلووووك أنهووووا لووووم تعوووود موووون شخصووووٌات القووووانون الوووودولً العووووام ، وإنمووووا تسووووؤل عنهووووا الدولووووة 

االتحادٌوووة والدولوووة منقوصوووة السوووٌادة ال تسوووؤل عووون أعمالهوووا ، ذلوووك أنهوووا ال تموووارس حقووووق 

التاموووووة السوووووٌادة ، وإنموووووا تسوووووؤل عنهوووووا الدولوووووة القابموووووة بالحماٌوووووة أو باالنتوووووداب أو الدولوووووة 

بالوصووواٌة ، فٌجوووب أن ٌنسوووب العمووول إلوووى دولوووة مسوووتقلة تاموووة األهلٌوووة أو السوووٌادة ، معنوووى 

هوووذا أن الدولووووة تسووووؤل عوووون أعمووووال سووولطاتها الووووثتث ) التشوووورٌعٌة  التنفٌذٌووووة ، القضووووابٌة ( 

أعمال األفراد العادٌٌن أو الموظفٌن الرسمٌٌنكما تسؤل فً بعض األحٌان عن 
(1)

 . 

 

 ثانٌا : أن ٌكون العمل غٌر مشروع دولٌاً : 

ٌجموووع الفقوووه الووودولً علوووى أن الفعووول ؼٌووور المشوووروع هوووو ذلوووك الفعووول الوووذي ٌعووود   

انتهاكوووواً ألحكووووام القووووانون الوووودولً ، إذ هووووو الفعوووول الووووذي ٌتضوووومن مخالفووووة لقواعوووود القووووانون 

قٌوووة أو العرفٌوووة ، أو لمبوووادئ القوووانون العاموووة أو هوووو كموووا ٌقوووول الفقهووواء الووودولً العوووام االتفا

بؤنوووه السووولوك المنسووووب للدولوووة وفقوووا للقوووانون والوووذي ٌتمثووول فوووً فعووول أو امتنووواع ، ٌشوووكل 

مخالفوووة ألحووود التزاماتهوووا الدولٌوووة ، فمعٌوووار عووودم المشوووروعٌة معٌوووار دولوووً موضووووعً ال 

التووووزام دولووووً ، أٌوووواً كووووان مصوووودره تولووووود عبوووورة فٌووووه لمنشووووؤ االلتووووزام ، ألن مخالفووووة أي 

المسووووإولٌة الدولٌووووة ، دون النظوووور لوصووووؾ الفعوووول فووووً القووووانون الووووداخلً كووووذلك ال ٌعتوووود 

بالوسوووٌلة التوووً ٌتحقوووق بهوووا انتهووواك القوووانون الووودولً سوووواء كوووان ذلوووك بفعووول أو بامتنووواع أو 

 بإهمال ، المهم أال تتوافر العناٌة الواجبة فً ملك الدولة .

  : : الضرر ثالثا

فووووً القوووووانٌن الداخلٌووووة إذا وقووووع فعوووول ؼٌوووور مشووووروع ولووووم ٌسووووبب ضووووررا فووووت تثووووار   

المسووووإولٌة الدولٌووووة بووووالتعوٌض ، وفووووً القووووانون الوووودولً ال توجوووود المسووووإولٌة الجنابٌووووة إال 

 فً حاالت نادرة كما فً حال المسإولٌة الجنابٌة عند الحرب .

إذا انعووودم الضوورر انعووودمت وعلٌووه فووإن أول عنصووور موون عناصووور المسووإولٌة هووو الضووورر فوو

المسوووإولٌة وإذا كوووان هنووواك مووون األحكوووام موووا لوووم ٌشووور إلوووى هوووذا الشووورط صوووراحة فوووإن مووون 

م قامووت دورٌووة تركٌووة بووالقبض علووى 1968األحكووام األخوورى مووا تتطلبووه ، فمووثتً فووً سوونة 
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سووووفٌنة إٌطالٌووووة بطرٌقووووة ؼٌوووور مشووووروعة وتفتٌشووووها وقوووود اعترفووووت تركٌووووا بعوووودم مشووووروعٌة 

اللوووووم إلووووى قابوووود الدورٌووووة إال أن إٌطالٌووووا لووووم تقتنووووع بمجوووورد اللوووووم  اإلجووووراءات ووجهووووت

فرنوووووك فرنسوووووً كتعووووووٌض مسوووووتحق للشوووووركة البحرٌوووووة ، إال أن  50000وطالبوووووت بمبلوووووػ 

حكم التحكٌم رفض الحكم بالتعوٌض مبرراً ذلك بؤن الشركة لم ٌلحقها ضرر
(1)

. 

التحوودٌات لألمووم كمووا أكوود األمووٌن العووام أن مسووإولٌة حماٌووة اإلنسووان هووً موون أهووم   

المتحووودة ، إذ أثبتووووت التجووووارب أن المنظمووووة ال ٌمكوووون أن تقووووؾ علووووى الحٌوووواد عنوووودما ٌحوووودث 

خطووور واضوووح وقوووابم ببلووود معوووٌن ، وقووود تحتووواج المنظموووة لتحدٌووود مجوووال العمووول ولكووون بشوووكل 

م "كتفنوووا جهودنوووا مووون أجووول الدٌمقراطٌوووة فوووً كووووت 2011اسوووتباقً ، وأضووواؾ فوووً عوووام 

جح مووووون ؼٌووووور تعووووواون موووووع االتحووووواد اإلفرٌقوووووً واللجنوووووة دٌفووووووار حٌوووووث ال ٌمكووووون أن تووووون

االقتصوووادٌة لووودول ؼووورب إفرٌقٌوووا ، وهوووذا موووا مهووود الطرٌوووق فٌموووا ٌتعلوووق بلٌبٌوووا حٌنموووا دعوووت 

الجامعوووة العربٌوووة ومنظموووة العمووول اإلسوووتمً إلوووى تووودخل دولوووً ، وبالتوووالً اسوووتطاع مجلوووس 

 األمن أن ٌوحد الصفوؾ من أجل اتخاذ قرار جامع
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــــل االول
 

 تطور مفهوم السٌادة فً ظل النظام الدولً الجدٌد

o  :ماهٌة سٌادة الدولالمبحث األول 
o  :ًالسٌادة الوطنٌة والمتؽٌرات الدولٌة الجدٌدةالمبحث الثان 
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o  :تطور اآللٌات الوطنٌة لحقوق اإلنسانالمبحث الثالث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ة فً ظل النظام الدولً الجدٌدتطور مفهوم السٌاد : األولالفصل 

والسٌاسً وفً  ٌة له أهمٌة فً التارٌخ القانونًإن البحث فً أصول السٌادة التارٌخ

تارٌخ الحضارة البشرٌة على حد سواء، ألن ذلك ٌساعد على فهم مختلؾ العوامل التً 

ذلك فً شاركت فً تطوٌر المإسسات القانونٌة وفً طلٌعتها الدولة، وٌعكس باإلضافة إلى 

، كل حقبة من تارٌخ مستوى معٌناً للحضارة بكل أبعادها وصورها
(1)

. 

 ماهٌة سٌادة الدول .: المبحث األول

إّن البحث فً أصول السٌادة التارٌخٌة له أهمٌة فً التارٌخ القانونً، والسٌاسً وفً تارٌخ 

التً شاركت الحضارة البشرٌة على حّد سواء، ألّن ذلك ٌساعد على فهم مختلؾ العوامل 

فً تطور المإسسات القانونٌة وفً طلٌعتها الدولة، وٌعكس باإلضافة إلى ذلك فً كل حقبة 

من التارٌخ لمستوى معٌناً للحضارة بكل أبعادها وصورها، فتحلٌل الجذور التارٌخٌة 
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للسٌادة ،هً أساساً فكرة قانونٌة ضمن مجموعات عدٌدة من النظرٌات القانونٌة والتً 

حة لمصادر السلطة وإسنادها، فمن الثابت أن مختلؾ األفكار القانونٌة النابعة ستكون موض

من فكرة السٌادة أو سببها فً انعكاس للتحوالت التارٌخٌة للسلطة السٌاسٌة بوجهٌها الداخلً 

 ،والخارجً، وإن فكرة  السٌادة نفسها هً األساس الفلسفً واالجتماعً ألي نظام دولً

فً التطور التارٌخً للنظام الدولً، وكل  مهماً أتٌح لها أن تلعب دوراً ومن هذا المعطى فقد 

له أثر مباشر فً تطوٌر مفهوم السٌادة ومدلولها المتؽٌر بصورة مطردة ووفقاً   ذلك كان

لتؽٌٌر المدلول االجتماعً، مع بقاء الشكل القانونً أو اإلطار القانونً بصورة عامة تابتا 
(1)

. 

 .السٌادة وتطورها مفهوم فتعرٌ: المطلب األول

ٌمكن ف باختتؾ وجهات نظرهم وانتماءاتهمن فً تحدٌد مفهوم السٌادة واختلؾ الباحث

تعرٌؾ "السٌادة" بؤنها: ))والٌة الدولة فً حدود إقلٌمها والٌة مطلقة وانفرادٌة على جمٌع 

 األشخاص واألمتك((.

لترتٌبات التً تراها مناسبة وأن فمعنى السٌادة أن تتمكن الدولة من اتخاذ القرارات وا

أو كما ٌقول الفقٌه ماكدوٌال: ))السٌادة هً إمكانٌة الدولة أن تقدر ما  ،تتمكن من تنفٌذها

ترٌد سواء فً المجال الخارجً أو الداخلً((
(2)

. 

ٌشكل مفهوم السٌادة عند البعض جانبٌن جانب سلبً وجانب إٌجابً األول الجانب 

آٌة تبعٌة )مإسسٌة( ألي كٌان خــارج الدولة )ال تبعٌة لدولة  السلبً وٌعنً: عدم وجود

أخرى وال لمنظمة دولٌة وال لمجموعة دول(. وتعنً السٌادة بالمفهوم اإلٌجابً: هً استبثار 

الدولة بممارسة عدد من االختصاصات )السلطات( التً تنفرد بها الدول وٌعترؾ لها 

وجهة نظر القانونٌن مظهرٌن: األول مظهر القانون الدولً، كما أن للسٌادة من حٌث 

داخلً: وٌعنً سلطات الدولة. والثانٌة على األشخاص واإلقلٌم: واآلخر خارجً وٌعنً 

حرٌة الدولة فً تعرٌؾ شإونها الخارجٌة
(3)

. 

ها الدول بكامل هٌمنتها على بإن الدول كاملة السٌادة هً تلك الدول التً اعترفت 

وٌذكر بعض الكّتاب أن  ،و ؼٌر مباشر من دولة أو دول أخرىأراضٌها دون تدخل مباشر أ

األساس الممٌز للدولة الكاملة السٌادة هو حرٌتها المطلقة فً وضع دستورها وفً تعدٌله 

وفً اختٌار نظام الحكم الذي ترٌده، وما دامت مثل هذه الدولة تحترم تعهداتها الدولٌة فإن 

لطان لدولة أخرى علٌها بل أن تدخل الدول فً اختصاصها الدستوري ٌكون كامتً، وال س

شإون الدولة المستقلة مهما كان نظام الحكم فٌها مثٌر عمل ؼٌر مشروع
(4)

. 
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إن سٌادة الدولة عادة فً تولً تلك الدولة داخل مجالها الجؽرافً ممارسة سلطتها 

ولة وصتحٌاتها على نحو حصري مستقل عن أٌة دولة أخرى، وتظهر ممارسة سٌادة الد

من ختل اضطتعها بتسطٌر وتنفٌذ دبلوماسٌتها والدفاع عن حرمتها وصك عملتها وكذلك 

بالتشرٌع وبالقضاء، وهذه الصتحٌات مبرمة ال ٌجوز ألٌة سلطة خارجة أن تمنع الدولة 

من ممارستها أو تعٌقها أو أن تتدخل فٌها أو أن تجبر الدولة علٌها لتتنازل عنها
(1)

. 

للدولة من سلطات تواجه به األفراد داخل إقلٌمها وتواجه به الدول  السٌادة تمثل ما

السلطات أن ٌكون مرجع تصرفات الدولة فً  هألخرى فً الخارج، ومن مقتضٌات هذا

ة التً تتولى الحكم فً كل بتعبر عن هذه اإلرادة الهٌوإرادتها وحدها،  ها الىمختلؾ شإون

ألساس اعتبرت السٌادة فٌما مضً سلطة مطلقة ال دولة وفقاً لنظامها السٌاسً، وعلى هذا ا

وظلت هذه الفكرة سابدة إلى عهد قرٌب بل وال ٌزال  ،ٌد الدولة فً ممارستها ورؼباتهاتق

وعلى األخص فً الدول  فكرٌن من رجال القانون والسٌاسةٌقول بها بعض الم

الدكتاتورٌة
(2)

. 

 

 تطور مفهوم السٌادة :

عدٌدة من  اتللسٌادة وهً أساساً فكرة قانونٌة بٌن مجموعإن تحلٌل الجذور التارٌخٌة 

كون ضوًء كاشفاً لمصادر السلطة وإسنادها، فمن الثابت أن مختلؾ تالنظرٌات القانونٌة س

األفكار القانونٌة النابعة من فكرة السٌادة هً انعكاس للتحوالت التارٌخٌة للسلطة السٌاسٌة 

السٌادة نفسها هً األساس الفلسفً واالجتماعً ألي بوجهٌها الداخلً والخارجً، وإن فكرة 

فً التطور التارٌخً للنظام  مهماً ومن هذا المعطً فقد أتٌح لها أن تلعب دوراً  ،نظام دولً

الدولً، وكل ذلك كان له أثر مباشر فً تطوٌر مفهوم السٌادة ومدلولها المتؽٌر بصورة 

الشكل القانونً أو اإلطار القانونً بصورة  مطردة ووفقاً لتؽٌر المدلول االجتماعً، مع بقاء

عامة، ثابتاً ولذا فإن دراسة التطورات التارٌخٌة لمبدأ السٌادة فً أي مرحلة من مراحل 

ة ومستوى معٌناً من مستوٌات نٌالتطور البشري تعكس فً الواقع وجهاً معٌناً من أوجه المد

الحضارة
(3)

. 

 السٌادة كما ٌلً:لذلك سٌتم تقسٌم التطور التارٌخً لمبدأ 

 السٌادة فً العصر القدٌم . .أ 

 السٌادة فً العصور الوسطى . .ب 

 السٌادة فً العصر الحدٌث . .ج 
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 : السٌادة فً العصر القدٌم -أ 

بشتى علوم الفلسفة والطبٌعة والرٌاضٌات ،فقد كانت الٌونان سباقة إلى  قد حفل تارٌخ أثٌنال

بت ،ولقد مهدت تلك العلوم إلى إقامة إقامة مجتمع سلٌم ، ضمن إطار تنظٌمً وسٌاسً ثا

نوع من الدٌمقراطٌة التً تعد رابدة فً التارٌخ القدٌم ،وشهدت مدن أتٌنا واسبرطة وؼٌرها 

من المدن الٌونانٌة بتنظٌم عتقاتها مع الدول المجاورة على أساس من االلتزام ،وأنشؤت 

ٌدٌن الفكر المعاصر ،حٌت قانونا لحسم الختفات عن طرٌق التحكٌم ،وإلى هذه األفكار 

أضحت الدٌمقراطٌة وتحدٌداً صتحٌات الحاكم شعاراً ومنهجاً حتى ٌومنا هذا ،وعلى الرؼم 

من رٌادة الٌونان فً هدا المضمار إال أن القانون كان وقفا على قلة من زعماء الكهنة أو 

هم ،مما دعً عامة األشراؾ ،وأدى دلك إلى انفراد هده القلة بالقانون وتفسٌره لمصلحة طبقت

على حقوقهم والتزاماتهم ،وٌرى هذا الجانب  االناس إلى المطالبة بتدوٌن العرؾ ،حتى ٌقفو

من الفقه أنه حتى فً ظل هذا التدوٌن لم ٌترتب على ذلك خضوع الحاكم للقانون ،بل ظلت 

و فً سلطته مطلقة ،ولقد أدرك فتسفة الٌونان السٌادة بمفاهٌم مختلفة ،فقد ذكرها أرسط

كتابه "السٌاسة " على أنها سلطة علٌا فً داخل الدولة ،رابطاً إٌاها بالجماعة أما أفتطون 

فاعتبر السلطة لصٌقة بشخص الحاكم ،ورأى البعض األخر أن السٌادة للقانون ولٌست 

للحاكم
(1)

. 

 السٌادة فً العصور الوسطى : -ب 

المسٌحٌة باعتبارها نظاما ممٌزا عن من التارٌخ هو ظهور  إن أهم ما تتصؾ به هده الفترة

الدولة ،والصراع القابم بٌن السلطة الدٌنٌة والزمنٌة ،وتفشً نظام اإلقطاع ،وقد ولدت فكرة 

السٌادة فً ضل هده الظروؾ وشهدت تحوال فً مفهومها على ٌد أحد المفكرٌن ،ولقد كان 

إلً بداٌة العصور الوسطى تقدٌس الحكام معروفا فً العصور القدٌمة ،وامتد هذا االعتقاد 

،حٌث ٌستمد الحكام مكانتهم من "هللا" ولٌس من الشعب ،وقد كان لدلك األثر المباشر فً 

جعل سلطات الحاكم مطلقة ،بت حدود أو ضوابط ،وبعد ظهور المسٌحٌة ،واعتناق 

الرومانٌٌن لها ،كان لهدا التحول اثر مباشر فً تؽٌٌر السلطة الزمنٌة ممثلة فً 

راطورٌة ،وسلطة الكنٌسة ممثلة فً البابااإلمب
(2) 

. 

وهكذا فإن هدا العصر قد َشهَد فكرة السٌادة بخصابصها القانونٌة بالمفهوم الذي  

كانت علٌه فً ذلك الوقت ،حٌث مثلت البابوٌة السٌادة العلٌا ،واستمرت هذه السٌادة مع 

 استمرار قوة الدولة الرومانٌة وفرض هٌبتها .

ه الفكرة تحوالً على ٌد القدٌس )توما الكوٌنً(،حٌث قاد الحركة الفقهٌة أثناء ولقد شهدت هد
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التحوالت التارٌخٌة ،لفكرة السٌادة فً العصور الوسطى وكان ألفكاره أثر بالػ فً تطوٌر 

مفهوم السٌادة من الوجهتٌن القانونٌة والفلسفٌة ،حٌت اصطبؽت السلطة بصبؽة إنسانٌة 

حررتها من بعض طابعها العتٌق ،ومن رواسب فكر العصر القدٌم ومسٌحٌة على الؽالب ،و

،وذلك بإهدار فكرة السلطان المطلق والتزام الحاكم بالقواعد العلٌا للقانون اإللهً والقانون 

الطبٌعً
(1 )

. 

 السٌادة فً العصر الحدٌث : -ج 

عشر على  الدولة الحدٌثة أو ما ٌطلق علٌه البعض بعصر النهضة فى القرن الخامس قامت

أنقاض النظام اإلقطاعً ،حٌث أدى ضعؾ السلطة البابوٌة إلى إبراز فكرة السٌادة 

 وإعطابها مفهوماً جدٌداً ،إال أن هده السٌادة قد شهدت أزمة بعد قٌام النظام االشتراكً.

ولقد أثٌرت فكرة السٌادة ضد سلطان مملكة النمسا وضد اإلمبراطورٌة الرومانٌة الجرمانٌة 

ة ،واتخذت وسٌلة للتحرر من النفوذ الدٌنً " البابا " والنفوذ الزمنً " اإلمبراطور " المقدس

وفى بداٌة القرن السادس عشر وصلت فكرة الدولة كفكرة قانونٌة ،إلى مستوى مقبول من 

النضج والكمال ،وبعد أن ساهمت فً ذلك عوامل سٌاسٌة واجتماعٌة مختلفة ،واستطاعت 

هد اإلقطاعً وأصبحت السٌادة مٌزة أساسٌة للدولة وجزء من أن تتحرر من رواسب الع

شخصٌتها ،وتبلورت فكرة السٌادة فً هدا العصر ،وفً وقت لٌس ببعٌد من معاهدة وستفالٌا 

، فقد وضعت هده المعاهدة فً ضوء األفكار التً تمخض عنها الصراع فً ذلك القرن 

لة فً مختلؾ العصور ،واستخدام هدا الدموي ،وفكرة السٌادة قدٌمة تتزمت مع وجود الدو

المصطلح عرؾ فً بداٌة القرن السادس عشر
(2)

. 

م زوال الحرب الباردة ،وتفكك الدول الشٌوعٌة ودعوة معظمها إلى 1990ولقد شهد عام 

النظام الرأسمالً والسوق الحرة ،ومساندة روسٌا للمجتمع الدولً فً القضاٌا التً كان ٌقؾ 

ان سببا فً ظهور مفهوم جدٌد للسٌادة لدى هده الدول وهو ما ضدها فً الماضً مما ك

ٌعنً تطورا أخر لمفهوم السٌادة على النطاق الدولً ومن المعروؾ أٌضا أن عددا من 

الدول الؽربٌة بقٌادة الوالٌات المتحدة ومعها األمٌن العام لألمم المتحدة قاموا بتعدٌل مفهوم 

فً الشإون الداخلٌة للدول، وهدا ٌعد أمراً خطٌراً قد سٌادة الدول وإقرار مبدأ حق التدخل 

استنكره عدد كبٌر من الدول وعلى رأسهم الصٌن 
(3)

    . 

 . مظاهر تقلٌص سٌادة الدولة:  المطلب الثانً

إن أخذ ثورة االتصاالت كمثال للتطور التكنولوجً ستتحظ مدى تؤثٌرها على 

لك السٌطرة على المفاهٌم التقلٌدٌة للسٌادة أو على المفاهٌم التقلٌدٌة للسٌادة، فالدولة ال تم
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وسابل االتصال ونقل المعلومات ومثاالً على ذلك مبدأ تحرٌم انتهاك المجال الحٌوي، إذا 

االصطناعٌة ؼٌر محرم ال تحرمه االتفاقٌة العامة الوحٌدة  كان إرسال أقمار التجسس

ر موجودة فً مجال خارج نطاق سٌادة السارٌة وال تحرمه القواعد العرفٌة ألن تلك األقما

الدولة
(1)

. 

ٌدها إال القانون الدولً، وهذا ٌعنً أنه كلما اتسعت المجاالت قإن السٌادة الوطنٌة ال ٌ

المقننة دولٌاً ضاقت بالمقابل المجاالت التً تتصرؾ فٌها الدول بحرٌة، أي تقلصت سٌادتها 

مبدأ سٌادات كل الدول الخاضعة  وهذا التقلٌص بختؾ المظاهر األخرى ٌفٌد من حٌث

ففً كل سنة  ،للقاعدة بنفس القدر وله صور عدٌدة منها االتساع المادي للمجاالت المقننة

تبرم مبات المعاهدات الثنابٌة والجماعٌة لتنظٌم نشاطات الدول فً كل المجاالت بحٌث أن 

"النطاق المحفوظ" لكل دولة ٌتقلص 
(2)

. 

ٌثبت للدولة عند توافر مقوماتها المادٌة من مجموعة إن السٌادة هً وضع قانونً 

، وٌكون للدولة نتٌجة سٌادتها هذه الحق واالعتراؾ الدولً أفراد وإقلٌم وهٌبة منظمة حاكمة

فً مباشرة كافة االختصاصات المتصلة بوجودها كدولة، سواء فً داخل اإلقلٌم أو فً 

بالدول األخرى وبالمجتمع الدولً، ففً صلتها برعاٌاها، أو فً خارج اإلقلٌم فً اتصالها 

ة شإون رادداخل اإلقلٌم تتولى الدولة كنتٌجة لسٌادتها تنظٌم أداة الحكم فٌها، كما تقوم بإ

اإلقلٌم المختلفة وبمهمتً التشرٌع والقضاء وفً الخارج تتولى الدولة تنظٌم عتقاتها مع 

ن مظاهر النشاط الدولًالدول األخرى عن طرٌق تبادل التمثٌل السٌاسً وؼٌرها م
(3)

. 

إن التوسع فً تطبٌق القواعد القانونٌة والتً من صورها القواعد اآلمرة، والتحول 

المستمر للقواعد االتفاقٌة إلى القواعد العرفٌة ، التً تتحول من قاعدة اتفاقٌة ال تلزم إال 

راؾ المعاهدة إلى قاعدة عرفٌة ملزمة للجمٌعطأ
(4)

 . 

بلوماسٌة من شؤنها أن تحد من سٌادة الدولة تحت ما ٌسمى هناك أشكال أخرى د

بالدبلوماسٌة الوقابٌة، إن مفهوم الدبلوماسٌة الوقابٌة هو المفهوم الذي ٌعنً )بذل الجهود 

والمساعً الدبلوماسٌة المبكرة بهدؾ منع وقوع النزاعات والذي لو جاز تطبٌقه من هذا 

هو األمر الذي ٌمكن تحقٌقه من ختل إعادة المنطلق ٌحد من وقوع الحروب واألزمات، و

بناء مجلس األمن بحٌث ٌقم فً عضوٌته الدابمة الدول الكبرى ذات الثقل اإلقلٌمً المإثر 

على النحو الوارد فً نصوص العضوٌة بما ٌكفل تمثٌل كافة المناطق الجؽرافٌة بنفس 

ٌق السلم واالستقرار، ؼٌر وجهات النظر التً تكفل تحق حبالتبعٌة ترجٌ ،الدرجة فً المجلس

أنه لٌست تلك التً تؽلب مصالح الدول ذات النفوذ العالمً، على مقتضٌات المصلحة العامة 
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للمجتمع الدولً
(1)

. 

عدة إن البحث فً حقوق الدول وواجباتها ال ٌزال أمراً من الصعوبة تمكٌنه بسبب 

دة، ألن حقوق كل عوامل مثل لٌس من السهل حصر حقوق الدول وواجباتها كل على ح

دولة هً نوع من الواجبات بالنسبة للدول األخرى، ألن الحقوق لٌست على نفس الدرجة 

بع من الحقوق األساسٌة نمن األهمٌة حٌث هناك حقوق أساسٌة للدول وحقوق فرعٌة ت

نفسها، كما أن الواجبات لٌست من نوع واحد حٌث هناك واجبات قانونٌة تلزم الدول 

واجبات أختقٌة ٌحمل بكل دولة أن تنفٌذها من قبٌل االستحسان بتنفٌذها وهناك
(2)

. 

كلمة السٌادة تعبٌر ٌجري فً كتب القانون الدولً العام فً العصر الحاضر، ومحتوى 

هذا التعبٌر أن تكون سلطات الدولة أصتً على اإلقلٌم الذي ٌختص به بما ٌوجد فٌه من 

ها قابمة على أساس سلطاتها، إن لسٌادة الدولة أشخاص أو أموال، وأن تكون عتقتها بؽٌر

مظهرٌن األول فً الداخل: كنتٌجة لسٌادتها تتولى بسط سلطاتها وإدارة شإون اإلقلٌم 

المختلفة والقٌام بمهمة التشرٌع والتنفٌذ والقضاء بحٌث ٌكون جمٌع أفراد الدولة خاضعٌن 

لعتقاتها مع الدول األخرى على أساس لقوانٌنها، وثانٌهما فً الخارج: وٌكون بتنظٌم الدولة 

من االستؽتل الذي ال تبعٌة فٌه لدول أخرى
(3)

. 

ٌتعٌن أحٌاناً عند البحث عما إذا كان عنصر السٌادة متوفراً من عتقة بالنسبة 

لمجموعة من الناس تقٌم على إقلٌم معٌن، التمٌز بٌن السٌادة القانونٌة والسلطة الفعلٌة، أي 

ها كوضع قانونً وبٌن ممارستها فً مختلؾ مظاهرها كمركز فعلً، فمن بٌن السٌادة ذات

دابماً تجرد هذه ٌتبعه األقالٌم ما تتولى شإونها كلها أو بعضها دول ؼربٌة، لكن ذلك ال 

األقالٌم من سٌادتها الخاصة واندماجها فً هذه الدول، بل كثٌراً ما ٌحتفظ اإلقلٌم مع هذا 

تع بشخصٌة دولٌة مستقلة عن شخصٌة الدولة التً تتولى الوضع بكٌانه القانونً وٌتم

آمره
(4)

. 

تقوم عتقات الدولة عن طرٌق تبادل التمثٌل الدبلوماسً والقنصلً وحضور 

المإتمرات الدولٌة، والمشاركة فً المنظمات والهٌبات الدولٌة وؼٌر ذلك من األنشطة 

 ،اهر السابقة مجموعة من الحقوقالدولٌة، حٌث سٌترتب على هذه السٌادة المطلقة وفق المظ

]للدولة الحق فً أن تكون مستقلة فً عتقاتها وفً اختٌار الدول التً ترٌد أن تدخل معها 

وللدولة الحق أٌضاً فً وضع األنظمة القانونٌة  ،فً عتقات دبلوماسٌة أو قنصلٌة أو ؼٌرها

ٌراموالدستورٌة التً تتبمها حتى تضمن حسن سٌر عملها على أحسن ما 
 (5)

. 
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أما عن شؤن البتد الواقعة تحت الحماٌة أو المشمولة بالوصاٌة، فمثل هذه البتد 

تحتفظ بسٌادة القانون بالرؼم من تولى الدول التً لها الوالٌة علٌها لكل أو بعض مظاهر 

تبعها من تهذه السٌادة وهً ٌمكن أن تمنع تبعاً لذلك بوصؾ الدولة وبالشخصٌة الدولٌة بما 

، ؼاٌة ما هناك أنه ال ٌستطٌع االنفراد بممارسة هذه الحقوق واالضطتع بالواجبات حقوق

 وبنتالتً تقابلها ألن نضجها السٌاسً لم ٌكتمل بعد، فتشرؾ علٌها فً ذلك أو تعاونها أو 

عنها الدول الموكول إلٌها أمرها
(1)

. 

ممارستها لحق  إن إدارة الدولة لشإونها الداخلٌة والخارجٌة تضع الدولة فً مسار

ممارسة اختصاصاتها الداخلٌة المتعلقة بالتشرٌع والقضاء واإلدارة والتنظٌم السٌاسً، وال 

تخضع فً ذلك ألٌة سلطة أجنبٌة، كما ٌستتبع ذلك أٌضاً حرٌتها فً رسم سٌاستها الخارجٌة 

ولً، من حٌث عتقاتها الدبلوماسٌة واالقتصادٌة، وكل ما ٌتصل بتصرفاتها فً المجال الد

ؼٌر أن هذا الحق ترد علٌه بعض القٌود التً تقررها المواثٌق الدولٌة مثل مٌثاق األمم 

المتحدة الذي ال ٌجٌز للدولة استعمال القوى فً مجال عتقتها الدولٌة وٌلزمها بحل 

منازعاتها بالطرق السلمٌة
(2)

. 

ه ٌجب على أطراؾ ( الفقرة األولى من مٌثاق األمم المتحدة: )بؤن23لقد جاءت المادة )

النزاع أن توضح استمراره بؤن تعرض حفظ السلم واألمن الدولٌٌن للخطر( أن ٌلتمس حاله 

القضابٌة، أو أن  ةوٌسذي بدء بطرٌقة المفاوضة والتحقٌق والوساطة والتوفٌق والتحكٌم والت

علٌها ٌلجؤ إلى الوكاالت والتنظٌمات اإلقلٌمٌة أو ؼٌرها من الوسابل السلمٌة التً ٌقع 

اختٌارهم(
 (3)

. 

إن من أهم مظاهر السٌادة والٌة القانون وسلطة القضاء بالنسبة للرعاٌا واألجانب 

وكذلك  ء الدول األجنبٌة من ملوك ورإساءالموجودٌن فً إقلٌمها، وٌستثنى فً ذلك رإسا

المبعوثون السٌاسٌون والقوات الحربٌة للدول األجنبٌة متى سمح لهم بالمرور فً إقلٌم 

ؽرض معٌنلالدولة أو اإلقامة 
(4)

. 

 . السٌادة الوطنٌة والمتغٌرات الدولٌة الجدٌدة:  المبحث الثانً

لقد أدى قٌام التجمعات الدولٌة، والتً تبلورت صورتها النهابٌة فً شكل منظمة األمم 

، إلى إدخال عنصر جدٌد على عناصر تعرٌؾ السٌادة الوطنٌة للدولة م1945المتحدة عام 

نطاقها، لٌطرح تصوراً لحدود السٌادة الوطنٌة للدولة الفردٌة فً مواجهة التجمع  وتحدٌد

الدولً، وهو الطرح الذي اشترط من ناحٌة تمتع الدولة بالسٌادة لتنضمام للتجمع، بٌنما 
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عمد من ناحٌة أخرى إلى تقلٌص تلك السٌادة عن صورتها السابقة المطلقة بحٌث ال ٌنشؤ 

ولة الفردٌة ومصالح الجماعة الدولٌة فً إطار لتنظٌم الدولً، مإكداً تعارض بٌن مصالح الد

ذات الوقت على ضرورة احترام الدولة لسٌادة الدول األخرى وستمة أراضٌها وعدم  فً

التدخل فً شإونها الداخلٌة
(1)

. 

 . مبدأ السٌادة وتطور الدولة: المطلب األول

السٌادة المطلقة للدولة، أن هناك ٌرى فرٌق من الفقهاء وهم الذٌن ٌإٌدون فكرة 

تعارض بٌن القول بمسإولٌة الدولة قانوناً عن أعمالها وبٌن ما تتمتع به من السٌادة، وأن ما 

للدولة من سٌادة ٌقتضً أن تكون هً المرجع الوحٌد للفصل فٌما ٌترتب على تصرفاتها 

ساسه رؼبتها وحدها، وأن قٌامها بإصتح الضرر الذي قد ٌقع نتٌجة بعض هذه التصرفات أ

وأن العرؾ قد جرى بٌن الدول تجنباً إلثارة المنازعات بٌنها على أن تقوم كل دولة بمحض 

اختٌارها بتعوٌض األضرار التً تحدث نتٌجة بعض أفعالها
(2)

. 

وعلى الرؼم من احتمال وجود سلطة حاكمة من تلك التجمعات البشرٌة بشكل أو بؤخر 

ٌة لتلك الهٌبة إال أن ما ال ٌمكن حدوثه وهو توافر السٌادة واالعتراؾ بالسٌادة الداخل

ما إذا حدث وتوافر لذلك الجمع تلك الهٌمنة الداخلٌة أالخارجٌة واستؽتل ذلك التجمع التابع، 

والخارجٌة وأصبح مستقتً ؼٌر تابع، فإنه وال جدال ٌنقلب ذلك التجمع التابع إلى دولة 

وط الواجب توافرها فً كٌان الدولة، وبمعنى أخر أن ما مستقلة حٌث تتوافر له جمٌع الشر

ٌمٌز الدولة عن ؼٌرها من المإسسات هو أن تلك الهٌبة الحاكمة أو السلطة بالدولة هً هٌبة 

متبوعة ولٌس تابعة، وٌقصد بالتبعٌة هنا عدم خضوع الهٌبة الحاكمة إلى سلطة أعلى منها 

فً داخل الدولة
(3)

. 

 واضحاً ناً انتهاء ثنابٌة القطبٌة والحرب الباردة معاً، أصبح عقد التسعٌنات معل بدأ

ترتٌب العتقات الدولٌة وتسوٌة النزاعات واألزمات الطاربة على العتقات بٌن الدول، وهو 

 تبؤن تفجر ول مرة فً صورة موقؾ دولً موحدٍ التطور الذي تمت ترجمته عملٌاً، وأل

كوٌت، وتوافق اإلرادة الدولٌة فً مواجهة العراق اء الؽزو العراقً للحداث الخلٌج من جرَ أ

ٌمارس  ،حماٌة سٌادة دولة الكوٌت المستقلة وستمة أراضٌها مما جاء مبشراً بعصر جدٌد

فٌه المجتمع الدولً بصورته الجماعٌة، دوراً أكثر إٌجابٌة وفاعلٌة على صعٌد تسوٌة 

النزاعات وحل األزمات
(4)

. 

األمم المتحدة بمختلؾ مقدراتها تعامل على حد  فًإن مجموعة الدول األعضاء 

المساواة فً الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ولكل واحدة منها صوت ٌوازي سابر األصوات 
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ذلك بٌن الصٌن والبحرٌن وال بٌن الٌابان والصومال، فٌما ٌتعلق بوضع الدول  فًال فرق 

ضع ٌختلؾ فً مجلس األمن األعضاء داخل الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ؼٌر أن الو

الدولً حٌث نجد بدل المساواة تفاوتاً كبٌراً بٌن أهمٌة أصوات الدول الخمس دابمة العضوٌة 

)الوالٌات المتحدة، برٌطانٌا، فرنسا، وروسٌا، الصٌن(
 (1)

. 

إن إتباع السبل الوقابٌة فً ظل الواقع العالمً الحالً والبناء القابم لمجلس األمن ٌعنً 

مزٌد من القٌود المفروضة على حرٌة الدولة العظمى فً التدخل بشكل قانونً ظاهر إزالة ال

فً أي دولة ومن أي منطقة من العالم، لٌس رد العدوان أو حماٌة الدٌمقراطٌة أو مكافحة 

اإلرهاب وهً الذرابع القانونٌة المستخدمة للتدخل ولكن أٌضاً لمنع تفجٌر النزاعات تطبٌقاً 

إن  ستناداً إلى االشتباه فً نواٌا وتوجٌهات دولة ما قد تإدي إلى نشوب نزاعلهذا المبدأ، وا

اإلنسان كمنهج وحٌد  الظاهرة اإلٌجابٌة فً الدعوة العتناق الدٌمقراطٌة واحترام حقوق

تكمن خطورة هذا التوجه لٌس فقط فً  ،للعصر الحالً، وما قد تلقاه تلك الدعوة من قبلهم

القابمة فً العدٌد من الدول والتً قد تجعل الوقت ؼٌر متبم إمكان تعارضه مع الظروؾ 

لتطبٌق مثل هذا التوجه، ولكن أٌضاً فً إمكانٌة استخدام تلك العناصر لخلق ذرابع جدٌدة 

للتدخل فً الشإون الداخلٌة التً تندرج لٌس فقط تحت مفهوم السٌادة الخارجٌة للدولة 

مفهوم السٌادة الداخلٌة للدولة وحقها فً  تحت والذي بدأ بالفعل فً التتشً، ولكن أٌضاً 

اختٌار نظامها السٌاسً
 (2)

. 

إن حق كل شخص فً مساعدة إنسانٌة لٌس شٌباً جدٌداً ؼٌر أنه معترؾ به منذ زمن 

طوٌل. إن قاعدة هذا الحق ٌمكن العثور علٌها فً اإلعتن العالمً لحقوق اإلنسان والذي 

ل شخص الحق فً أن ٌسوده نظام ٌستطٌع فٌه ممارسة ( على أنه: )لك28ٌنص فً مادته )

( 25)مادة  ( ومستوى معٌشً كاؾٍ 5( والستمة الجسدٌة )مادة 3الحقوق والحرٌات( )مادة 

والحق فً أن تستطٌع فً الواقع االستمتاع بهذه الحقوق وهو ما ٌستدعى أن ٌكون هناك 

دنظام تطبقه الدولة من ختل فكرة نظام إنسانً عالمً جدٌ
(3)

. 

إن حق البقاء الذي تتمتع به كل دولة ٌفرض نوعاً من الواجبات على عاتق الدول 

األخرى وخاصة تلك التً تجاورها جؽرافٌاً، وهكذا ٌقع على كل دولة واجب )االمتناع عن 

وعلٌها أن تحول دون تنظٌم نشاط حربً  ،إقلٌم دولة أخرى فًإثارة االضطرابات الداخلٌة 

أكتوبر  22( تارٌخ: 25) 2625رض إقلٌمها، ولذلك نجد القرار رقم لهذا الؽرض على أ

وجوب "امتناع الدول فً عتقاتها الدولٌة عن التهدٌد باستعمال القوة،  الى دعاقد  م1970
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وعن استعمالها ضد الستم واالستقتل السٌاسً ألي دولة
(1)

. 

قانونٌة الدولٌة، ما هً فً األساس نتٌجة لتمتعها بالشخصٌة ال الدولةإن اختصاصات 

ً ٌجعل هذه االختصاصات مختلفة عن اختصاصات أشخاص القانون الدولً األخرى فه

ع بالسٌادة، وٌقصد باالختصاصات مجموعة السلطات التً ٌخولها القانون الدولً للدولة متتت

سواء فً القضاء الذي ٌمارس داخل سٌادتها أي إقلٌمها، أو على األشخاص واألموال 

ٌز بٌن ٌة بالدولة برابطة الجنسٌة ولو كانت خارج إقلٌمها، ولذلك ٌجب التمالمرتبط

، واالختصاصات ؼٌر اإلقلٌمٌة ةاإلقلٌمٌاالختصاصات األصلٌة، واالختصاص األكبر أي 

الشخصٌة
(2)

. 

 . اآلثار المترتبة على السٌادة فً ظل المتغٌرات الدولٌة الراهنة: الثانًالمطلب 

وق والمزاٌا الكامنة فً سٌادتها سواء على الصعٌد الدولً كإبرام تتمتع الدول بكل الحق

وإثارة المسإولٌة الدولٌة للمطالبة  المعاهدات الدولٌة، والتمثٌل الدبلوماسً والقنصلً

إصتح هذه األضرار، وعلى بالتعوٌض عن األضرار التً أصابتها أو تصٌب رعاٌاها أو 

ؾ فً مواردها األولٌة وثرواتها الطبٌعٌة، كما التصر فً حقال دولةلفاالمستوى الداخلً 

ا اتخاذ التدابٌر التً تراها مناسبة حٌال األشخاص الموجودٌن على إقلٌمها بؽض نهٌمك

كما أن للدولة حق التساوي مع الدول األخرى  ،النظر عن صفتهم كمواطنٌن أو أجانب

ساوٌة من الناحٌة القانونٌة بمعنى أن الحقوق والواجبات التً تتمتع أو تلتزم بها الدول مت

حتى لو وجد اختتؾ بٌنها من ناحٌة الكثافة السكانٌة أو المساحة الجؽرافٌة أو الموارد 

تدخل أٌة دولة فً الشإون الداخلٌة لدولة أخرى، إذ كل  من ٌحذر القانون الدولً االقتصادٌة

والثقافً من دون  دولة حرة فً اختٌار وتطوٌر نظامها السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً

تدخل أي جهة ؼٌر أن سٌادة الدولة مقٌدة بؤحكام القانون الدولً، وخاصة فٌما ٌتعلق بحقوق 

اإلنسان وارتكاب جرابم الحرب وجرابم إبادة الجنس البشري
(3)

. 

إن هذه التطورات فً المجتمع الدولً انعكست على تطور مفهوم السٌادة، فاالنتقال 

ضامن الذي أخذ ٌظهر فً شكل عتقات تعاون بٌن الدول لمواجهة من العزلة إلى حالة الت

الحاجات والمصالح الوطنٌة المتزاٌدة، وهً فً معظمها ذات طابع اقتصادي أدى إلى قٌام 

نظام االعتماد المتبادل الذي أخذت فٌه كل دولة على نفسها المساهمة فً تحقٌق صالح 

المجموعة
(4)

. 

نظام الدولً على تروٌض مفهوم السٌادة الوطنٌة لقد عملت المعطٌات الجدٌدة لل

السٌادٌة وفقاً لما تطلبه الصالح العام الدولً،  المطلقة بحٌث ٌتم التخلً عن بعض الحقوق
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إذا كانت الدولة ذات السٌادة ما هً إال فكرة قانونٌة تعكس علٌها آثار التطورات الدولٌة 

 و ر مفاهٌم وعتقات جدٌدة بٌن الدولةبالتؽٌرات والتحرٌر لمختلؾ خصابصها فإنها ستظه

مواطنٌها، حٌث تتعرض الدولة فً عالمنا المعاصر لعوامل عدٌدة أدت إلى فشلها فً حماٌة 

سٌادتها اإلقلٌمٌة، ومنها كما ذكر أن التطور الكبٌر فً العتقات االقتصادٌة، وانتشار 

محل األمن اإلقلٌمً الجامد  األسلحة الفتاكة التً أدت إلى إحتل السٌادة واألمن الجماعً

ضعفت هذه التطورات الحدٌثة نظام الدولة أوالثورة العلمٌة الضخمة والسرٌعة بحٌث 

ٌمكن القول بؤنه أمام التطورات الدولٌة تراجع  الوطنٌة المبنى على السٌادة المطلقة لها

ل على مفهوم من صٌؽته المطلقة إلى صٌؽة نسبٌة، بحٌث ٌصبح وسٌلة ولٌس ؼاٌة، وٌعم

تحقٌق الخٌر العام الداخلً والدولً، ولم تعد السٌادة مبرراً النتهاك حقوق اإلنسان األساسٌة 

السٌما أن الدولة ملتزمة فً ممارستها لمظاهر سٌادتها بالقانون الدولً وما ٌتضمنه من 

كما ٌمكن متحظة أن األوضاع لم ،  التزامات عرض علٌها احترام حقوق اإلنسان وكرامته

بت بعد، إزاء التؽٌرات التً تمثلت فً تفكك االتحاد السوفٌتً القدٌم حٌث تبرز مشكتت تث

، "ربٌجانذاواٌٌنمرآتاجورندكارابا  بٌن "دور الصراع حول إقلٌم ٌشبه جزٌرة القرم، و

فالساحة الدولٌة ال تزال تشهد تصفٌات وتؽٌرات فً القارة األوربٌة وانعكاسات التفكك فً 

ل األخرى التً قد تتوافر فٌها الدوافع واألسباب المكبوتة، مما ٌشٌر إلى المناطق والدو

امتداد بعض الوقت، قبل أن تكتمل معالم الخرٌطة الجدٌدة للعالم فً إطار نظام عالمً 

جدٌد
(1)

. 

ات متساوٌة، فمن الطبٌعً أن ٌمنع دبٌن سٌا تنسٌقإذا كان القانون الدولً قانون 

لممارسة الدولة الختصاصاتها فً أقالٌم الدول األخرى، ونتٌجة الدول من مباشرة سلطاتها 

 هاانفرادها واستبثار منٌنال كان التدخل فً شإون الدول األخرى محظوراً ألنه  اإلقلٌمٌة،

بممارسة اختصاصاتها على إقلٌمها
(2)

. 

إن حق كل شخص فً تلقً مساعدات إنسانٌة قد صار الٌوم أمراً معترفاً به على 

العالمً من حٌث المبدأ وكذلك الحق فً تقدٌم المساعدات، إن التؤكٌد بصورة المستوى 

على عاتق الدول كنتٌجة قانونٌة ألزمة الحقوق  قىلعامة على أن واجب تقدٌم الخدمات مُ 

الشخصٌة فً الجانب اإلنسانً، ولكن الصعوبة تكمن فً تحدٌد مدى وحدود هذا الواجب
(3)

. 

لعتقات القوى فً النظام الدولً، كما كان ٌعبر عن  اسانعك هو إن مبدأ عدم التدخل

نسبة التؤثٌر والتؤثر بٌن ما هو وطنً وما هو دولً، ففً ظل النظام الدولً الثنابً القطبٌة 

عن مبدأ احترام  اً وخروج اً،وانقسام العالم إلى معسكرٌن، كان التدخل فً تلك الفترة استثنابٌ

نها الداخلٌة، وبالتالً لم تطرأ سوي بعض التؽٌرات على سٌادة الدولة وعدم التدخل فً شإو
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خرٌطة العالم السٌاسً التً تبنتها اتفاقٌة مالطا فً نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة فحافظت 

وحدة أراضٌها، ألن ذلك كانت تقتضٌه ضرورة المحافظة على ومعظم الدول على حدودها 

دام بٌنهاتوازن القوى بٌن المعسكرٌن وتحاشً أسباب الص
(1)

. 

 . تطور اآللٌات الوطنٌة لحقوق اإلنسان:  المبحث الثالث

االهتمام الدولً بحقوق اإلنسان مند انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة إلى اهتزاز المبادئ  أدى

التقلٌدٌة األساسٌة للقانون الدولً لكون هذا القانون هو الذي ٌنظم العتقات بٌن الدول ألنه 

لتطورات الجدٌدة التً أصبح فٌها الفرد ٌتمتع بحماٌة النظام الدولً ،ومن أهم ال ٌتتءم مع ا

المبادئ التقلٌدٌة التً تعرضت لتهتزاز ،مبدأ السٌادة المطلقة للدول ومبدأ عدم التدخل فً 

الشإون الداخلٌة للدول باعتبار أي تدخل فً شإون الدولة المستقلة ذات السٌادة ٌعد انتهاكاً 

وبعد دخول مسؤلة حقوق اإلنسان إلى نطاق القانون الدولً ثار الختؾ حول لسٌادتها ،

جواز التدخل فً الشإون الداخلٌة للدول لمنع انتهاك حقوق اإلنسان ،مما أثار الجدل حول 

 مبدأ السٌادة باعتبارها مطلقاً أم نسبٌاً خصوصاً مع التؽٌرات الدولٌة الجدٌدة. 

 . لحقوق اإلنسان التطور التارٌخً: المطلب األول

إن موضوع السٌادة موضوع إنسانً عمٌق، وهو بوصفه نتاجاً إنسانٌاً ال ٌرقى إلى 

الكمال أبداً، بل هو فً مراحل مختلفة للصراع اإلنسانً بٌن قوى الخٌر وقوى الشر، وبٌن 

لقد شمل الصراع كل ، المثل العلٌا والشهوات واألطماع مما ٌجعل منها مؤساة إنسانٌة 

تذكر ما كان متعلقاً بفكرة نل قابماً، وٌكفً أن اٌز اعات اإلنسانٌة منذ بدء الخلٌقة، والالجم

السٌطرة التً رتبت فً نطاق القانون، مبدأ السٌادة، وحدوثه تحدٌداً ٌختلؾ باختتؾ مراحل 

النمو والتطور التً لبست المجتمع اإلنسانً
(2)

. 

جنسٌة الدولة وتتمتع هذه الدولة ن هم مجموعة األفراد الذٌن ٌحملون والمواطن 

إزاءهم باختصاصات كاملة سواء من حٌث السلطة الشخصٌة أو السلطة اإلقلٌمٌة، بمعنى أن 

وبالمقابل فإن حماٌتها  طنٌها حتى لو كانوا خارج إقلٌمهاقوانٌن الدولة قد تنطبق على موا

لمواطنٌن بطابفة من الحقوق الحماٌة الدبلوماسٌة وٌتمتع اكلهم تمتد إلى خارج إقلٌمها أٌضاً 

المدنٌة والسٌاسٌة
(3)

. 

إن القاعدة األصلٌة فً الشرع الدولً هً أن التدخل فً شإون أٌة دولة ممنوع وأن 

ال محل له من الشرعٌة وأن االستثناء الوحٌد لقاعدة عدم جواز التدخل ٌكون فً  دخلالت

عنى الفصل السابع من مٌثاق ع الدولة المعنٌة تحت طابلة عقوبات متخذة على موحالة وق

مفهوم جدٌد هو "واجب بروز ؼٌر أن الشرع الدولً شهد منذ الثمانٌات ، األمم المتحدة

" وتّم ذلك تحت تؤثٌر تصاعد أصوات المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً تكاثرت فً دخلالت
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مًحٌث ازداد نفوذها فً تحرٌك الرأي العام العال لربع األخٌر من القرن التاسع عشرا
(1)

. 

مٌة تطورت منظومات حقوق اإلنسان مع تطور النظام العالمً نتٌجة للحرب العال

عصبة األمم ثم الحرب العالمٌة الثانٌة وظهور األمم  ةاألولى وظهور دول جدٌدة ونشؤ

المتحدة والعالم متعدد األقطاب، ثم حدثت الطفرة الكبرى فً حقوق اإلنسان كنتاج للتقدم 

ي ؼٌرت نتابجه العالم، لٌنتقل من العصر الحدٌث إلى عصر ما بعد العلمً والتقنً الذ

الحداثة وترك آثاره على مجال الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان فٌما ٌمكن تسمٌته بحقوق 

اإلنسان الجدٌدة والتً تشمل سلسلة من الحقوق المتعددة التً قد ٌصعب حصرها كالحق فً 

الحقوق، وتنطلق منظومة حقوق اإلنسان من التسمٌة وحقوق المرأة والطفل، وؼٌرها من 

مبادئ قانونٌة ترسخ فً النهاٌة  ، واإلعتنات الدولٌة التً تصدر عقب المإتمرات الدولٌة 

من القانون الدولً لحقوق اإلنسان، والذي  فً صلب اتفاقات دولٌة وتصبح جزءً توضع 

، والذي اعتمدته األمم ترتب علٌه فً اآلونة األخٌرة تبنً فكرة "حق التدخل اإلنسانً"

روقات حقوق اإلنسان فً أي بلد أو منطقة، وما ترتب على ذلك من خالمتحدة لمواجهة 

تزاٌد الجدل حول مبدأ السٌادة الوطنٌة وتؤثره بذلك كله
(2)

. 

الثورة الفرنسٌة موجة من إعتنات حقوق اإلنسان والمواطن  أحداتٌشهد العالم ومنذ 

لقارٌة والعالمٌة، وإذا أردنا ذكر أمثلة بارزة لهذه اإلعتنات كان على المستوٌات الوطنٌة وا

(، م1789أمامنا بالضرورة اإلعتن الفرنسً لحقوق اإلنسان والمواطن الصادر فً سنة )

(م1948ً لحقوق اإلنسان الصادر )أو اإلعتن العالم
(3)

. 

، واإلستم دٌن جاء اإلستم فً أوابل "القرن السابع" وانتشر دٌنه انتشاراً سرٌعاً 

ودولة، واألصل األول فٌه كتاب هللا سبحانه وتعالى، والذي لم ٌتعرض إلى تفصٌل 

والقواعد الكلٌة التً ٌبنى علٌها تنظٌم الشإون العامة  ةالثابتالجزبٌات، بل نص على األسس 

ً للدولة، وسنبحث ذلك عند الحدٌث عن السٌادة فً الدولة اإلستمٌة، هذا التطور التارٌخ

وجد منذ وجود التجمع اإلنسانً، وأن الصراع استمر قابماً فً اإلمبراطورٌة الرومانٌة إلى 

أن بدأت الدول فً االستقتل عنها، وأن الدولة اإلستمٌة أحل بدلها العدالة، والشورى، 

والمساواة
(4)

. 

 .أثر المعالم للنظام العالمً الجدٌد على حقوق اإلنسان: المطلب الثانً

لفعل تبرز بعض معالم النظام العالمً الجدٌد، الذي وأن كانت الظروؾ الدولٌة بدأت با

تستدعٌه، واالستقرار الدولً ٌتطلبه، إال أنه ال ٌزال فً دور التشكٌك، وما ٌحدث فً العالم 

منذ التفكك واالنهٌار الذي وقع، ٌتطلب الدراسة والمتابعة لحٌن تحقٌق استقرار األوضاع 

                                                           
 .104ص ،مرجع سبق ذكره ،هادي خضراوي -1
 .125. 124ص، مرجع سبق ذكره ،الطاهر أبو القاسم امحمد فرج -2
 203ص.،م 2004، ، دار الجماهٌرٌة للنشر .لٌبٌاقضاٌا سٌاسٌةرجب بودبوس، وآخرون،  -3
 .36ص.، مرجع سبق ذكره ،رمضان بن زٌر -4



  

 

مكن النظام المتبقً من أن ٌحدد معالمه وٌرسً دعابمه وٌحقق أهدافه، ومن الدولٌة، والذي ٌ

مناطق فً القارة الأهم األحداث بروز النزاعات العرقٌة والختفات القومٌة فً بعض 

األوروبٌة حٌث اندفعت األقلٌات القومٌة للمطالبة باالستقتل، وهكذا استقلت دول البلطٌق 

وأصبحت أعضاء فً األمم المتحدة، وكذلك استقلت  "توانٌاالتفٌا واستونٌا ولٌ"الثتث 

منفصلة عن االتحاد الٌوؼوستفً السابق "كرواتٌا وسلوفٌنٌا"
(1)

. 

أما إقلٌمٌاً لقد تم إنشاء آلٌة مراقبة تشبه آلٌة العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، 

عضواً ٌختارهم مإتمر  11وهً اللجنة األفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب، تتكون من 

رإساء دول وحكومات المنظمة، ولكنهم مستقلون ال ٌمثلون دولهم، وتختص بتشجٌع احترام 

الشكاوى  تتلقىالحقوق الواردة فً المٌثاق، وتتلقى التقارٌر الدورٌة الصادرة عن الدول كما 

ة فً التً تقدمها دولة عضو ضد دولة أخرى عضو متهمة إٌاها بانتهاك الحقوق الوارد

المٌثاق، وتختص كذلك بتلقً ودراسة الشكاوي المقدمة من فرد أو مجموعة أفراد أو منظمة 

ؼٌر حكومٌة ضد انتهاكات للمٌثاق صادر عن دولة عضو
(2)

. 

فقد تفرض التعهدات الدولٌة فً شؤن حقوق اإلنسان  تداالتعاهأما على مستوى 

لدولة اللتزاماتها الدولٌة بهذا الشؤن، السماح للمنظمات الدولٌة بمراقبة مدي احترام هذه ا

نصت االتفاقٌة الدولٌة ، التفتٌش والتحقٌق فً بعض القضاٌا واألحداثفً والترخٌص لها 

للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة على إنشاء لجنة لحقوق اإلنسان مكلفة بدراسة التقارٌر التً 

لٌها االتفاقٌة ومطالبة تقدمها الدول حول اإلجراءات المتخذة فً المجاالت التً تنص ع

أٌضاً الدول بتقدٌم تعبٌرات عن مخالفتها وتقصٌرها فً تنقٌة قٌود االتفاقٌة
(3)

. 

لم تقتصر ردود األفعال اإلقلٌمٌة عما كشفته األحداث على التحلٌتت االقتصادٌة 

على واالجتماعٌة، بل أبرزت كذلك األبعاد السٌاسٌة التً ترتبط بالتطبٌق الدٌمقراطً القابم 

، وربطت بعض ردود  هده المباديالعدالة والمساواة وبالقضاء الذي ٌعتبر الدعامة لتحقٌق 

بقضٌة اللٌبٌٌن المتهمٌن بقضٌة "لوكربً"  ةخاص ةاألمرٌكٌالفعل بٌن األحداث والمواقؾ 

وقت إلجراء محاكمة عادلة لهم حٌث جاءت أحداث لوس انجلوس فً  هموالمطالبة بتسلٌم

هذه القضٌة بٌن لٌبٌا والوالٌات المتحدة والدول الؽربٌة، وفً الوقت الذي  مع بروز تزامن

ٌسود فٌه التوجه بؤن الدٌمقراطٌة والعدالة والمساواة هً سمات ودعابم النظام العالمً 

الجدٌد
(4)

. 

من الصعب  اعتبار كل هذه اإلمكانات النظرٌة ؼٌر فعالة فً المواقؾ الملموسة، 

على القواعد الموجودة فً القانون الدولً تحركات تقوم بها قوى  بناءً  ٌمكن بالفعل أن تتخٌل
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ن وتقدم لهم وإنسانٌة ؼٌر مسلحة تدخل إلى أراضً الدولة الموجود علٌها السكان المنكوب

 ٌمكن لطابرات هٌلٌكوبتر مدنٌةمباشرة حٌث معونات مادٌة دون أي استخدام للقوة بصورة 

د وتسقط القوت واألدوٌة بالمظتت ثم تترك المجال الجوي على سبٌل المثال أن تعبر الحدو

 وهذا فً حالة رفض الحكومة تعسفاً أن تقبل مساعدة محاٌدة وخاضعة إلشرافها وإدارتها.

ٌتم النظر إلى مسؤلة احترام حقوق اإلنسان كمعٌار لتصنٌؾ الدول وبالتالً ٌكون 

م باالعتداء على حقوق اإلنسان والتً مفهوم الشرعٌة مهماً سواء بالنسبة لألنظمة التً تقو

على الصعٌد الدولً أو بالنسبة لألنظمة التً تقوم بالدفاع عنها، فالنظام  داقٌتهاتفقد هنا مص

الذي ٌقوم بالدفاع عن حقوق اإلنسان هو نظام شرعً فً الداخل، وهذه الشرعٌة تإثر على 

سان األساسٌة لشعبه، فهو بالتالً حترم حقوق اإلنٌسٌاسته الخارجٌة، فطالما أن هذا النظام 

ٌرى أن السٌادة ال ٌمكن أن تمنح اآلخرٌن خارج حدود إقلٌمه من التمتع بحقوق اإلنسان فً 

نظام ال ٌحظى بالشرعٌة، ومن ثم فإن مفهوم الشرعٌة واالستقامة الثابتة على مبدأ حقوق 

ن على سٌادة الدولةعلى حقوق اإلنساإثر على سٌاسته الخارجٌة، بحٌث أنه ٌُ تاإلنسان 
(1)

. 

إن قضاٌا حقوق اإلنسان تعد من أبرز القضاٌا المعاصرة التً أعادت تكٌٌؾ المفهوم 

ٌستجٌب للتطورات التً شهدتها اإلنسانٌة فً هذا المجال الحٌوي، بشكل التقلٌدي للسٌادة 

ت قضٌة والتً كرست المفهوم النسبً للسٌادة، فً حدود نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة كان

حقوق اإلنسان مجاالً محفوظاً للدولة، إذ لم تكن هذه القضٌة مبدبٌاً منظمة من قبل القانون 

الدولً، واآلن أصبحت الحرٌة الواسعة التً كانت تتصرؾ فٌها الدولة "فً الماضً" فٌما 

ٌتصل بحقوق اإلنسان، مقٌدة فً كثٌر من المستوٌات بمعاٌٌر دولٌة وجوهرٌة، قانونٌة 

الدولً عه القانون نة، ولم تعد السٌادة سلطة مطلقة تسمح للدولة بالقٌام بكل ما لم ٌموعرقٌ

فحسب، بل مشروطة بمعاٌٌر إنسانٌة واسعة تعطً لفكرة السٌادة مفهوم السٌادة  صراحة

المسإولة 
(2)

. 
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 الفصـــــل الثانً
 

على السٌادة أشكال التدخل الدولً وتأثٌره  
 

o األول: أشكال التدخل الدولً اإلنسانً  المبحث 
o  المبحث الثانً: النتابج المترتبة للتدخل الدولً اإلنسانً على سٌادة الدول 



  

 

o المبحث الثالث: مضاعفات ترسٌخ حق التدخل اإلنسانً على مبدأ السٌادة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : : أشكال التدخل الدولً وتأثٌره على السٌادة الثانًالفصل 

أشووووكال حٌووووث ٌوووورى الوووودكتور الؽنٌمووووً أن التوووودخل  عوووودةهوووواء التوووودخل إلووووى ٌقسووووم الفق     

شوووكل خوووارجً وداخلوووً وعقوووابً وٌكوووون الشوووكل الخوووارجً بتووودخل دولوووة فوووً عتقوووات 

دولوووة أخووورى مثووول تووودخل اٌطالٌوووا فوووً الحووورب العالمٌوووة الثانٌوووة إلوووى جانوووب ألمانٌوووا ضووود 

داخووول الدولوووة  علوووى موووا ٌجوووري برٌطانٌوووا. أموووا الشوووكل الوووداخلً للتووودخل فٌكوووون منصوووباً 

وٌمثووول فوووً تووودخل دولوووة لصوووالح احووود األطوووراؾ المتنازعوووة داخووول الدولوووة . أموووا الشوووكل 

 الدولوووة المتووودخل الدولوووة بسوووبب ضووورر ألحقتوووه االعقوووابً ٌمثلوووه حالوووة القموووع التوووً تفرضوووه

فوووً شوووؤنها بالدولوووة المتدخلوووة ، كالحصوووار السووولمً علوووى شوووواطا الدولوووة ،  ولوووم ٌقتصووور 

ماته هووووذه فٌشووووٌر إلووووى أن بعووووض الفقهوووواء ٌضووووٌفون التوووودخل الفقٌووووه الؽنٌمووووً. علووووى تقسووووٌ



  

 

والتووودخل االقتصوووادي هوووو احووود أشوووكال التووودخل الوووذي  االقتصوووادي والتووودخل الهووودام أٌضووواً 

تمارسه الدولة على اقتصاد دولة أخرى 
(1)

. 

أمووووا الوووودكتور علووووً صووووادق أبووووو هٌووووؾ فٌقسووووم التوووودخل إلووووى سٌاسووووً وعسووووكري  

السٌاسوووً ، هوووو التوووودخل الوووذي ٌحصوووول  وفوووردي وجمووواعً وصوووورٌح ومباشووور، والتوووودخل

دون عتنٌووووة وٌكووووون التوووودخل ة ؼٌوووور رسوووومٌ ةبطرٌقووووه رسوووومٌه وبصووووفة علنٌووووة أو بطرٌقوووو

بطلوووب كتوووابً أو شوووفوي مووون الدولوووة المتدخلوووة الوووذي قووود ٌتحوووول إلوووى تووودخل عسوووكري أو 

التووودخل  -التهدٌووود بوووه إذا لوووم تجوووب الدولوووة المتدخلوووة فوووً أمرهوووا لطلبوووات الدولوووة المتدخلوووة 

 نوووه ٌمثووول التووودخل مووون طووورؾ دولوووة واحووودة وقووود ٌكوووون جماعٌووواً إأو الجمووواعً  فالفوووردي 

مووا تتوودخل دولووة  كثٌووراً فلتوودخل الصوورٌح أو الضوومنً، ل -قوول موون التوودخل الفووردي أوثووارة 

 فوووً شوووإون دولوووة أخووورى كوووً تنفووورد هوووً بوووالمؽنم الوووذي توووراه. فتجعووول مووون تووودخلها خفٌووواً 

ما ٌنتج عن ذلك التخفً آثار سٌبة وضارة وكثٌراً 
(.2)

. 

 المبحث األول:  أشكال التدخل الدولً اإلنسانً.
هنووواك أسوووالٌب متعوووددة ومتدرجوووة للتووودخل اإلنسوووانً ،كإبوووداء اآلراء والموافقوووة فوووً 

وسوووابل اإلعوووتم حوووول واقوووع حقووووق اإلنسوووان فوووً احووودي الووودول واتخووواذ تووودابٌر سٌاسوووٌة ، 

قتصوووادٌة كوووالحظر اتخووواذ تووودابٌر اوكتنظوووٌم الحموووتت الصوووحفٌة والتهدٌووودات الدبلوماسوووٌة 

وتوقٌوووووع العقوبوووووات التجارٌوووووة ، ، الجووووووي والبوووووري والبحوووووري والمقاطعوووووة االقتصوووووادٌة

واتخووواذ تووودابٌر أمنٌوووة عسوووكرٌة كفووورض القٌوووود علوووى بٌوووع األسووولحة واللجووووء إلوووى تووودابٌر 

ٌمكوووون اللجوووووء إلووووى اسووووتخدام القوووووات  القمووووع التووووً ٌتخووووذها مجلووووس األموووون ، وأخٌووووراً 

ها ضووووود الدولوووووة التوووووً تقووووووم بانتهووووواك حقووووووق اإلنسوووووان المسووووولحة أو التهدٌووووود باسوووووتخدام

وحرٌاتووووه األساسووووٌة ، ووقووووؾ االنتهاكووووات الخطٌوووورة التووووً ٌتعوووورض لهووووا المووووواطن فووووً 

حقوقوووه وحرٌاتوووه ، وٌمكووون أن نسوووتخلص مجموعوووة أشوووكال مووون التووودخل اإلنسوووانً، وهووودا 

 ما سٌتم مناقشته فٌما ٌلً .   

 اإلنسانً . المطلب األول :  أشكال وعملٌات التدخل الدولً

: ٌنحصووور التووودخل ؼٌووور الموووادي فوووً الووودفاع عووون حقووووق التااادخل الااادولً غٌااار الماااادي

وٌكوووون علوووى شوووكل تقوووارٌر الفواعووول الدولٌوووة بموووا فٌهوووا  (Human rightsاإلنسوووان)

لتووووراب الدولووووة المسووووتهدفة  مادٌوووواً  نووووه ال ٌشوووومل توووودختً أالمنظمووووات ؼٌوووور الحكومٌووووة، أي 

انً ، وهووووذا النوووووع موووون التوووودخل لووووم ٌكوووون ولٌوووود كقٌووووام منظمووووات إنسووووانٌة بالعموووول اإلنسوووو

وتفصووٌل  اإلعووتن العووالمً لحقوووق اإلنسووان لكنووه ظهوور قبوول مووٌتد منظمووة األمووم المتحوودة

كاالتًدلك 
(.2)

.
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 :التدخل ؼٌر المادي قبل مٌتد منظمة األمم المتحدة- أ

تتمٌوووز هوووذه الفتووورة بؤعموووال التووودخل الووودولً مووون أجووول حماٌوووة حقووووق األقلٌوووات التوووً  

تنتمووووً فووووً أصووووولها العرقٌووووة أو معتقووووداتها الدٌنٌووووة و اللؽوٌووووة للوووودول المتدخلووووة، والتووووً 

تسوووعى لحماٌتهوووا وحووودها دون بسوووط هوووده الحماٌوووة علوووى كافوووة الطوابوووؾ السوووكانٌة األخووورى 

لمووا تووراه موون مصوولحة خاصووة فووً ذلووك، وقوود دعووت الحاجووة إلووى التوودخل فووً هووده الفتوورة 

انوووة المسوووٌحٌة وذلوووك خوووتل القووورن السوووادس حوووٌن انشوووق الموووذهب البروتسوووتانً عووون الدٌ

عشوووور، إذ نجووووم عوووون هووووذا االنشووووقاق خووووتؾ وصووووراع شوووودٌدان أصووووبحت معهمووووا حقوووووق 

علوووى التووودخل لحماٌتهوووا،  ةاألقلٌوووات مهوووددة بوووالخطر، األمووور الوووذي بعوووث الووودول األوروبٌووو

خاصة تلك التً تقوم فً بلدان أوروبٌة
(1)

. 

  :التدخل ؼٌر المادي أثناء الحرب الباردة  –ب

وٌتضوووومن التوووودخل ؼٌوووور المووووادي التندٌوووود بانتهاكووووات حقوووووق اإلنسووووان وتجوووواوزات  

لوووم ٌسوووتخدموا العنوووؾ ولوووم ٌووودعوا  نالسووولطة الحاكموووة، وإطوووتق كووول سوووجناء الووورأي الوووذٌ

إلووووى اسووووتعماله وضوووومان محاكمووووات عادلووووة للسووووجناء السٌاسووووٌٌن، وإلؽوووواء نهووووابً لعقوبووووة 

ك التحقٌووووق عنوووود التجوووواوزات، وعلووووى نسووووانٌة وكووووذل إالاإلعوووودام والتعووووذٌب وكوووول معاملووووة 

هوووذا األسووواس تبنوووى المجتموووع الووودولً عووودة نصووووص دولٌوووة وتوصوووٌات ، وبموووا أن تلوووك 

بتقسوووووٌم العوووووالم إلوووووى  معسوووووكرٌن متناقضوووووٌن ، نجووووود بعوووووض القووووورارات  تالفتووووورة تمٌوووووز

والتوصووووٌات توووونص فووووً آن واحوووود علووووى عوووودم قبووووول التوووودخل وإلزامٌووووة احتوووورام حقوووووق 

بموووا ٌعووورؾ  2131لجمعٌوووة العاموووة لألموووم المتحووودة البحوووة رقوووم ا قووود تبنوووت موووثتً فاإلنسوووان 

بووواإلعتن الخووواص بعووودم قبوووول التووودخل فوووً الشوووإون الداخلٌوووة للووودول وحماٌوووة اسوووتقتلها 

 وسٌادتها .

 وما نتحظه تركٌز اإلعتن على نقطتٌن ربٌستٌن هما : 

        عن أي تدخل أو تؤثٌر.  فصل مٌادٌن تطبٌق حق الدولة فً السٌادة بعٌداً • 

التؤكٌوووود علووووى ضوووورورة احتوووورام كوووول الوووودول لحووووق الشووووعوب فووووً تقرٌوووور المصووووٌر و • 

ن هوووووذا الحوووووق سوووووٌمارس بحرٌوووووة فوووووً إطوووووار احتووووورام حقووووووق اإلنسوووووان أاالسوووووتقتل و

،ولضوووومان الحماٌووووة الفعلٌووووة للحقوووووق األساسووووٌة لإلنسووووان، وضووووعت  والحرٌووووات اإلنسووووانٌة

موووا ٌخوووص تعلٌوووق العضووووٌة، أو ضووووابط خاصوووة ووسوووابل ٌمكووون اسوووتعمالها دبلوماسوووٌاً فٌ

رفوووض القبوووول والعقوبوووات االقتصوووادٌة كالحصوووار والمقاطعوووة مووون أجووول فووورض احتووورام 

 International tusticeوكوووووان لمحكموووووة العووووودل الدولٌوووووة  الحقووووووق الفردٌوووووة،

court) ) قووووول فووووً ذلووووك إذ أقوووورت  أن كوووول الوووودول ملزمووووة بوووواحترام الحقوووووق األساسووووٌة
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عبودٌوووة والتمٌٌوووز العنصوووري وأي مخالفوووة سوووتجعل للشوووخص، وأهمهوووا محاربوووة الووورق وال

هذه الدول محل متابعة قضابٌة 
(1)

. 

باإلضوووافة إلوووى ذلوووك لوووم ٌكووون هنووواك أي ذكووور مووون قبووول مجلوووس األمووون ألي مسوووؤلة  

م وحووورب األٌوووام السوووتة عوووام 1994تبعوووث علوووى القلوووق اإلنسوووانً خوووتل الفتووورة موووا بوووٌن 

اردة كووووان ٌوصووووؾ بؤنووووه م وفووووً الواقووووع فووووإن التوووودخل خووووتل عهوووود الحوووورب البوووو1967

"ٌضوووطلع بوووه دون خجووول مووون أجووول تعزٌوووز أهوووداؾ اسوووتراتٌجٌة" علوووً عكوووس األهوووداؾ 

اإلنسووانٌة وٌخلووص تحلٌوول أجووراه بوواحثون للجنووة بشووؤن عشوورة توودختت بووارزة فووً الفتوورة 

م إلووووى أن التبرٌوووورات اإلنسووووانٌة كانووووت قوٌووووة للؽاٌووووة فووووً 1990و 1945بووووٌن عووووامً 

لبحتووة فٌهووا هووً األضووعؾ، وموون ثووم فووإن فتوورة الحوورب حوواالت كانووت الوودوافع اإلنسووانٌة ا

البوووواردة لووووم تفعوووول سوووووى القلٌوووول لتعزٌووووز شوووورعٌة التوووودخل اإلنسووووانً، ولووووم ٌلووووق مفهوووووم 

التووودخل اإلنسوووانً سووووى اهتموووام قلٌووول، وموووع أن بعوووض التووودختت العسوووكرٌة حووودثت فوووً 

دول مفككووووه إال أن هووووده التوووودختت كانووووت نتٌجووووة توسووووٌع الحوووورب البوووواردة ولٌسووووت فقووووط 

ذات طوووابع إنسوووانً، وتحوووول التووودخل اإلنسوووانً مووون كونوووه الحوووق الؽوووامض بطبٌعتوووه الوووذي 

ٌمكوون القووول أنووه كووان موجوووداً فووً سوونوات مووا قبوول الحوورب إلووً شووً ؼٌوور ذي شووؤن فووً 

سنوات ما بعد الحرب
(2).

 

 التدخل ؼٌر المادي بعد انهٌار جدار برلٌن : -ج

ٌوووة التوووً طووورأت، مفووواهٌم مرتبطوووة نوووتج عووون انهٌوووار جووودار بووورلٌن والتحووووالت الدول      

ها الوووووبعض تووووودعو إلوووووى الدٌمقراطٌوووووة  واحتووووورام حقووووووق اإلنسوووووان السٌاسوووووٌة و ضوووووببع

االجتماعٌوووووة خاصوووووة موووووع توووووردي األوضووووواع االجتماعٌوووووة ومطالبوووووة اآللٌوووووات باألقلٌوووووات 

وللحفووواظ علوووى الوضوووع  الهوٌوووة وكوووذا بوووالتوزٌع العوووادل للمووووارد بانفتووواح سٌاسوووً أكثووور،

ات بوووووالعنؾ علوووووى تلوووووك المطالوووووب مموووووا أدى بالمنظموووووات ؼٌووووور القوووووابم، ردت الحكومووووو

الحكومٌوووة إلوووى مطالبوووة السووولطات بوووالتخلً عووون وسوووابل القموووع و التعوووذٌب واالمتثوووال لموووا 

جووواءت بوووه النصووووص الدولٌوووة لحقووووق اإلنسوووان، وكوووذلك مطالبتهوووا بووواإلجراءات الردعٌوووة 

ون الداخلٌوووة لهوووذه السووولطات فوووً تلوووك الفتووورة بووورز تٌوووار ٌنوووادي "بحوووق النظووور" فوووً الشوووإ

للوووودول متذرعووووة بانتهوووواك القواعوووود اإلنسووووانٌة موووون طوووورؾ سوووولطات البلوووود، وقوووود سووووعت 

المنظمووووات ؼٌووووور الحكومٌوووووة مووووون جانبهوووووا إلٌجووووواد آلٌوووووات جدٌووووودة للوووووردع، وذلوووووك عبووووور 

وتقوووارٌر ظرفٌوووة  وسووونوٌة  تضوووعها أموووام لجنوووة حقووووق  المعوووامتتبإعتنوووات تنووودد فٌهوووا 

ظٌفتهوووا االستشوووارٌة، ولوووم تكتفوووً المنظموووات اإلنسوووان األممٌوووة ، مسوووتندة فوووً ذلوووك إلوووى و

ؼٌووور الحكومٌوووة بمجووورد التندٌووود الكتموووً فوووً إطوووار تووودخلها ؼٌووور الموووادي بووول سووواهمت 

مموووٌن  خاصوووة، بعووود انعقووواد موووإتمر أوالوووى جانوووب منظموووة األموووم المتحووودة تعٌوووٌن مقوووررٌن 
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والوووذي تمخضوووت عنوووه  م1993-ٌونٌوووو -25فٌٌنوووا العوووالمً حوووول حقووووق اإلنسوووان بتوووارٌخ 

جووول تعزٌوووز أوصوووٌات أهمهوووا إنشووواء وظٌفوووة المنووودوب السوووامً لحقووووق اإلنسوووان مووون عووودة ت

وحماٌوووة حقووووق اإلنسوووان موووع اإلشوووارة إلوووى وجوووود منووودوب سوووامً لألموووم المتحووودة الخووواص 

بووالتجبٌن موون اجوول كفالووة الحماٌووة الدولٌووة لتجبووٌن فووً أوقووات السوولم والحوورب علووى حوود 

حقووووق اإلنسوووان األعلوووى لألموووم  جهووواز –سوووواء ،ناهٌوووك عووون عمووول لجنوووة حقووووق اإلنسوووان 

المتحووودة  والوووذي ٌهووودؾ إلوووى إخطوووار الووودول المعنٌوووة باالنتهاكوووات علوووى أسووواس المناقشوووات 

 و تهمٌش الدولة المعنٌة دولٌاً أتم عزل ٌوالنادرة  ةالعلنٌة وفً الحاالت الخاص
(1)

. 

 الحقابق ٌتم وفق طرٌقتٌن :   ًأما فٌما ٌتعلق بإرسال لجان تقص

مووون النظوووام األساسوووً للجنوووة حقووووق اإلنسوووان فإنوووه ٌوووتم تعٌوووٌن  21موووادة وفوووق ال: األولاااى

ً الحقووووابق فٌمووووا ٌتعلووووق صوووولجنووووة مكونووووة عووووادة موووون خمسووووة أعضوووواء للقٌووووام بمهووووام تق

بانتهاكوووات حقووووق اإلنسوووان وكوووذلك االتهاموووات الموجهوووة ضووود السووولطة القابموووة ، وهوووذا فوووً 

 صوت فً المجموع . 35ي أحال حصول النصاب عند التصوٌت 

مووون البرتوكوووول اإلضوووافً ، التوووً تووونص علوووى تكووووٌن  90وتوووتم وفوووق الموووادة :  انٌاااةالث

لجنووووة تقصووووً الحقووووابق عنوووود اختووووراق القووووانون الوووودولً اإلنسووووانً فووووً حالووووة النزاعووووات 

 المسلحة. 

الحقووووابق  ًفووووً فقرتهووووا األولووووى توووونص علووووى تكوووووٌن لجنووووة تقصوووو 90المووووادة  إن 

ى البروتوكوووول ، ولوووم تعتووورؾ بمجووورد موافقوووة موووا ال ٌقووول عووون عشووورٌن دولوووة صوووادقت علووو

فٌموووا ٌخوووص تجووواوز وتعسوووؾ الحكوموووات وأجهزتهوووا فوووً اختوووراق حقووووق اإلنسوووان وعووودم 

 مراعاة القانون الدولً اإلنسانً فً المنازعات. 

وضوووع  القوووانون الووودولً وبالتحدٌووود فوووً البروتوكوووول اإلضوووافً فوووً مادتوووه  حٌوووث 

بعووود أؼٌووور الحكومٌوووة إلوووى وقووود ذهبوووت المنظموووات إحووودى الوسوووابل األساسوووٌة الوقابٌوووة  90

موون ذلووك ، حووٌن سووعت إلوووى المطالبووة بإرسووال لجووان للتحقٌوووق قٌمووا أسوومتهم "الفووارٌن مووون 

نحوووووو التقلٌووووول مووووون سوووووٌادة الووووودول ، الن  ، تقووووودماً  90وعلٌوووووه تعتبووووور الموووووادة  العقووووواب"

ق لوووم تصوووبح مشوووروطة بالموافقوووة المسوووبقة للووودول ، كموووا ٌمكووون تحرٌكهوووا ٌوووإجوووراءات التحق

لجنوووة تقصوووً الحقوووابق تتمٌوووز بطوووابع  ثنووواء السووولم ، السوووٌما وانَّ أكل أو قبووول ظهوووور المشوووا

ن تسووووخٌر التكنولوجٌووووا اإلعتمٌووووة ٌسووووهل موووون مهمووووة التوووودخل اإلنسووووانً، أالدموٌووووة كمووووا 

فوسوووابل اإلعوووتم تعمووول علوووى تبلٌوووػ وإظهوووار االنتهاكوووات فوووً مجوووال حقووووق اإلنسوووان ٌنقووول 

نحوووواء العووووالم فووووً نفووووس أكاموووول الحووووروب األهلٌووووة والمجاعووووة والكوووووارث الطبٌعٌووووة عبوووور 

الوقوووت الوووذي تحووودث فٌوووه والتوووً تحتووواج إلوووى تووودخل ورد فعووول ٌبووورر عملٌوووات المسووواعدات 

فاالؼتٌوووواالت الجماعٌووووة ألفووووراد العوووراق ، والحووووروب األهلٌووووة فووووً ٌوؼسووووتفٌا  اإلنسوووانٌة،

ترجمتهوووا وسوووابل اإلعوووتم علوووى أنهوووا أزموووات ، لٌبٌرٌوووا  سوووٌرالٌون ، وكوووذلك فوووً روانووودا –
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تسوووتدعً التووودخل  وهوووذا مووون شوووؤنه الضوووؽط علوووى الووودول لتبنوووً الشوووفافٌة تجووواه  إنسوووانٌة

باإلضووووافة إلووووى إقصوووواء الوووودول الضووووعٌفة فٌمووووا ٌتعلووووق بالتبووووادل  الوووورأي العووووام العووووالمً

دون اعتبوووووار للثقافوووووات  اإلنسوووووانالثقوووووافً، وفووووورض التصوووووور الؽربوووووً لمفهووووووم حقووووووق 

والحضارات األخرى
(1)

. 

 بٌرات ذات الطابع العقابً:دالت

 شكال من أهمها : أفٌتخذ عدة 

اإلدالء بتحرٌوووووات عاموووووة تنتقووووود انتهووووواك حقووووووق اإلنسوووووان فوووووً دول أخووووورى وٌظهووووور  - 

زدٌووواد مووودتها ٌنوووال مووون ن كثووورة اإلدالء بهوووا واأالطوووابع العقوووابً لهوووذه التصووورٌحات ، فوووً 

 الدول المعنٌة على الصعٌد العالمً. ةمكانه ومنزل

ٌووووراَ عوووون االحتجوووواج علووووى انتهوووواك حقوووووق تخفووووٌض حجووووم التمثٌوووول الدبلوماسووووً ،تعب -

بلووووػ موووودى ٌووووإدي الووووى توووودهور العتقووووات الدبلوماسووووٌة بووووٌن الوووودول ٌقوووود  ذياإلنسووووان والوووو

المنتهكووة لحقوووق مواطنٌهووا والوودول األخوورى ، بوول وقوود ٌنتهووً األموور الووى قطووع العتقووات 

 الدبلوماسٌة بٌنها.  

ولً مثوووول هووووذه إومسوووو إلؽوووواء الزٌووووارات الرسوووومٌة بووووٌن المسووووبولٌن السٌاسووووٌٌن للوووودول -

الووودول  أو إرجووواء الزٌوووارات إلوووى حوووٌن تحسووون ممارسوووات هوووذه الدولوووة فوووً مجوووال حقووووق 

اإلنسان
(2)

. 

 التدبٌرات ذات الطابع الوقاجً : 

التووووودابٌر السٌاسوووووٌة و الدبلوماسوووووٌة ذات الطوووووابع الوقوووووابً فتشووووومل  متمثلوووووة فوووووً 

ٌنسووب  تووًد الدولووة الالعقوبووات ضوو أون لووم تحتوووي علووى معنووى الجووزاء إالتوودابٌر  التووً و

االرتقووواء بمسوووتوى هوووذه الحقوووابق عووون  إلوووىانتهووواك حقووووق اإلنسوووان ، إال أنهوووا تسوووعى  إلٌهوووا

طرٌوووق الظوووروؾ المناسوووبة لتحقٌوووق هوووذا الهووودؾ ومووون أهوووم هوووذه التووودابٌر اإلجوووراءات التوووً 

تسوووتهدؾ تقوٌوووة العتقوووات موووع الووودول التوووً تووووفر حماٌوووة جٌووودة لحقووووق اإلنسوووان، وتشوووجٌع 

لوووى التصووودٌق علوووى االتفاقٌوووات الدولٌوووة الخاصوووة بحماٌوووة حقووووق اإلنسوووان كافوووة الووودول ع

ٌووة حماٌووة الفوورد حٌووث عملووت الوودول الكبوورى علووى ترسووٌخ الدٌمقراط إلووىنووه ٌهوودؾ أكمووا 

الوووذي مووون شوووؤنه إنقووواص قدسوووٌة السوووٌادة  ًء، الشووووفرضوووها علوووى الحكوموووات التسووولطٌة

ا دٌمقرطووووووة وعلٌووووووه ظهوووووور مفهوووووووم "المشووووووروطة السٌاسووووووٌة" وكووووووان هوووووودفه نٌووووووةالوط

األنظمة
(3)
. 

 التدخل المادي غٌر المشروع : 
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ور عتوووواد ؼٌوووور بووووالتوووودخل المووووادي ٌتضوووومن عبووووور الحوووودود سووووواء تعلووووق األموووور بع 

مشووووروع ألنووووه ؼٌوووور مصوووورح بووووه ، وتبلووووور هووووذا التوووودخل موووون خووووتل المنظمووووات ؼٌوووور 

وعلوووى رأسوووها منظموووة أطبووواء بوووت حووودود  والوووذٌن اخترقووووا الحووودود انطتقوووا  –الحكومٌوووة 

وى" وٌتمحووووور أساسووووها حووووول سوووواعتبووووارات أختقٌووووة أملتهووووا حوووواالت "الطوووووارئ القموووون 

بالووذكر إن أول توودخل  رومووا هووو جوودٌ نقوواد الضووحاٌا ولووو تووم ذلووك علووى حسوواب السووٌادة،إ

ألطبووواء بوووت حووودود توووم فوووً بٌوووافرا فوووً نٌجٌرٌوووا حوووٌن استعصوووى علوووى المنظموووات الدولٌوووة 

مووور للوصوووول إلوووى الضوووحاٌا ، خاصوووة األخووورى بموووا فٌهوووا المنظموووات الدولٌوووة للصووولٌب األح

 بعد تعرض مستشفٌات لعملٌات التقتٌل ، والتً طالت األطباء والمرضى . 

 

 : 1991التدخل المدنً المشروع قبل 

فكوووورة هووووذا التوووودخل عنوووودما نظمووووت نوووودوة ببووووارٌس تمحووووورت حووووول  تقوووود تبلووووور 

ل وضوووع قواعووود "واجوووب التووودخل" وبتعٌوووٌن فوووً منصوووب سوووكرتٌر الدولوووة المكلووول بالعمووو

اإلنسوووانً وذلوووك بعووود انتخووواب لمووودة ثانٌوووة ، وبووودا واضوووحا تبنوووى فرنسوووا لهوووذه الفكووورة وقووود 

بوووووؤن حاجوووووة المسووووواعدة م 1987أكتووووووبر 5بتوووووارٌخ صووووورح الوووووربٌس الفرنسوووووً األسوووووبق 

اإلنسانٌة تخترق حدود األٌدٌولوجٌة واللؽة بل وحتى سٌادة الدول 
(1)

. 

مووووم المتحوووودة، ٌلووووزم تطووووورت جهووووود فرنسووووا إلووووى حوووود تقوووودٌم مشووووروع لمنظمووووة األ 

مشوووروع التووودخل ألسوووباب اسوووتعجالٌه ، لتصوووادق الجمعٌوووة العاموووة لألموووم المتحووودة  علوووى 

لٌوووووتم إقووووورار "حوووووق  م1988دٌسووووومبر  8بتوووووارٌخ  كوذ 43-131تحوووووت التبحوووووة رقوووووم 

المووورور الحووور للضوووحاٌا مووون قبووول المنظموووات اإلنسوووانٌة ؼٌووور الحكومٌوووة" ،وقووود تضووومنت 

" الوووووذي ٌوووورى فووووً كوووول موووون الكووووووارث تعجالًاالسووووالتبحووووة سووووابقة الووووذكر "الظوووورؾ 

الطبٌعٌووووووة واألوضوووووواع االسووووووتعجالٌة انعكاسووووووات خطٌوووووورة علووووووى الصووووووعٌد االقتصووووووادي 

واالجتمووواعً للووودول المعنٌوووة وعلٌوووه تووورك الضوووحاٌا دون مسووواعدة إنسوووانٌة ٌعتبووور تهدٌووود 

، وتطووووووٌرا لمبووووودأ "  م1990لكراموووووة اإلنسوووووان وفوووووً عوووووام  اً للحٌووووواة البشووووورٌة وانتهاكووووو

ر للضووحاٌا" اقترحووت فرنسووا مشووروع تبنووً التبحووة موون قبوول الجمعٌووة العامووة العبووور الحوو

م1990/دٌسمبر/14بتارٌخ  45-100لألمم المتحدة تحت رقم 
 (2)

. 

 : م1999-م1991العسكري  القسريالتدخل اإلنسانً 

المعنٌوووووة  األطوووووراؾٌعووووود حالوووووة اسوووووتثنابٌة وٌسوووووتند علٌوووووه عنووووود عووووودم رضوووووو   

ل للنصووووص الدولٌوووة المتعلقوووة بحماٌوووة حقووووق اإلنسوووان . لتوصوووٌات أممٌوووة أو عووودم االمتثوووا
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النظووور فوووً إحكوووام الفصووول السوووابع مووون  األمووونأعووواد مجلوووس  م1991مووون عوووام  وابتوووداءً 

المتحووودة وخاصوووة بصوووتحٌات المجلوووس ، وعمووول علوووى توسوووٌعها مووون خوووتل  األموووممٌثووواق 

العدٌووود موووون القوووورارات المتضوووخمة كإمووووداد المسوووواعدات المصوووحوبة بعتوووواد عسووووكري بمووووا 

الصووووووادر بتووووووارٌخ  751بشووووووؤن العووووووراق ، والقوووووورار رقووووووم  688فٌهووووووا القوووووورار رقووووووم 

بشووووؤن الصووووومال فووووً إطووووار عملٌووووة األمووووم المتحوووودة فووووً الصووووومال  م1991/ابرٌوووول/24

هووم مووا مٌووز هووذه العملٌووة لضوومان وصووول المسوواعدات إلووى الضووحاٌا هووو إرفاقهووا بقوووة أو

وعنووودما لوووم تعطوووى هوووذه  عسوووكرٌة ال ٌمكووون اسوووتخدامها إال فوووً حالوووة الووودفاع الشووورعً ،

بتووووووارٌخ  814ٌحموووووول رقووووووم  اً صوووووودر مجلووووووس األموووووون قوووووورارأنتٌجووووووة ،  ةالخطوووووووة أٌوووووو

فوووً إطوووار عملٌوووة الصوووومال والتوووً اعتبووورت أول عملٌوووة تقووووم علوووى  م1993/موووارس/26

حكوووام الفصووول السوووابع ، وتوالوووت بعووود ذلوووك العدٌووود مووون أل أسووواس القووووة المشوووروعة اسوووتناداً 

نووووودا  واور هووووواٌتً و، كالتووووودخل فوووووً البوسووووونة، مجلوووووس األمووووونالتووووودختت التوووووً اقرهوووووا 

 وكوسوفو.

 التدخل اإلنسانً الوقاجً:

عوورؾ هووذا الشووكل موون التوودخل تطبٌقووا لووه وبفعالٌووة فووً مقوودونٌا ، بعوود إصوودار مجلووس    

والوووووذي تضووووومن وضوووووع قووووووات 1991/موووووارس/31بتوووووارٌخ  983األمووووون القووووورار رقوووووم 

ٌووا ، والتووً سوواهمت فووً تعزٌووز مراقبووة علووى الحوودود مووع كوول موون ٌوؼسووتفٌا سووابقا وألمان

األمووون واسوووتقراره فوووً مقووودونٌا موووع تركٌوووز تلوووك القووووات فوووً المنووواطق األهلوووة باألقلٌوووات 

 إلووى وٌنوودرج ضوومن هووذا التوودخل مووا ٌسوومى "بالتوودخل اإلنسووانً القووانونً" اسووتناداً  ثنٌووةاإل

ولٌن إالمحووواكم الدولٌوووة الخاصوووة فوووً كووول مووون روانووودا وٌوؼسوووتفٌا سوووابقا لمتابعوووة المسووو

ى اإلبادة والجرابم ضد اإلنسانٌة عل
(1)

. 

 

 :صور التدخل الدولً اإلنسانً

أو  وقوووود ٌكووووون فردٌوووواً  أو عسووووكرٌاً  للتوووودخل صووووور مختلفووووة فقوووود ٌكووووون سٌاسووووٌاً  

ٌمكوووون تحدٌوووود ثووووتث  وعموموووواً  ،ومقنعوووواً  أو خفٌوووواً  ومباشووووراً  وقوووود ٌكووووون صوووورٌحاً  جماعٌوووواً 

 صور للتدخل اإلنسانً:  

حووود أجهزتهوووا لمجلوووس األمووون وٌكوووون ذلوووك ألسوووباب أحووودة أو التووودخل بموافقوووة األموووم المت -

ن أمثوول حماٌووة السوولم واألموون الوودولٌٌن ولكوون تثووار أسووبلة حووول موون الووذي ٌحوودد  اضووحةو

ن لمجلوووس وبالسووولم واألمووون الووودولٌٌن هووول هوووم األعضووواء الووودابم قضوووٌة معٌنوووة تمثووول إخوووتالً 

لوووك ذالووورؼم مووون  فوووً كووول األحووووال ، وعلوووى األمووون فقوووط، وهوووو أمووور قووود ال ٌكوووون مقبووووالً 
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ضوووود  وأكثوووور ضووووماناً  فووووإن التوووودخل الجموووواعً عبوووور األمووووم المتحوووودة ٌكووووون أعظووووم أثووووراً 

المطوووامع الشخصوووٌة لدولوووة بالوووذات وهوووذا النووووع مووون التووودخل هوووو الوووذي نظموووه الفصووول 

السوووابع مووون مٌثووواق األموووم المتحووودة ومووون أهوووم قضووواٌاه هوووذه األٌوووام هوووً القضووواٌا المتعلقوووة 

 نون الدولً اإلنسانً .بانتهاكات حقوق اإلنسان والقا

التووودخل بموافقوووة الووودول المتووودخل فٌهوووا وٌكوووون ذلوووك بطلوووب مووون الدولوووة المتووودخل فٌهوووا  -  

لمسووواعدتها لمواجهوووة تووودخل دولوووة أخووورى كموووا حووودث عنووودما تووودخل العوووراق فوووً الكوٌوووت 

أو لمسوووواعدتها فووووً كووووبح عصووووٌان مسوووولح أو كوووووارث طبٌعٌووووة كالفٌضووووانات والووووزالزل 

 واألوببة الفتاكة . 

دولوووة مووون انتهاكوووات خطٌووورة  ًلوووك لحماٌوووة موووواطنذعووون اإلنسوووانٌة وٌوووتم  التووودخل دفاعووواً  - 

لحقووووقهم األساسوووٌة مووون قبووول الحكوموووة أو جماعوووات مسووولحة أخووورى، وتبقوووى المسووووؼات 

األولوووى والثانٌوووة محووول قبوووول دولوووً واسوووع فوووً حوووٌن ٌظووول المسووووغ الثالوووث محووول جووودل 

إال أن الوووونمط السووووابد هووووو وخووووتؾ وعلووووى الوووورؼم موووون الخووووتؾ حووووول المسوووووغ الثالووووث 

التوووودختت الجماعٌووووة  بمبووووادرة وقٌووووادة أمرٌكٌووووة وتحووووت إطووووار الشوووورعٌة الدولٌووووة لألمووووم 

هوووذا الووونمط بمبوووررات أساسوووٌة وهوووى التووودخل لحماٌوووة حقووووق   المتحووودة وقووود اقتووورن دابمووواً 

اإلنسوووان و التووودخل العتبوووارات إنسوووانٌة ، التووودخل لحماٌوووة القوووٌم التوووً ٌووودافع عنهوووا الؽووورب 

لحماٌوووة حوووق تقرٌووور المصوووٌر التووودخل لتخفٌوووؾ عواقوووب الحوووروب علوووى الشوووعوب،  التووودخل

وإذا كانووووت األداة العسووووكرٌة أداة أساسووووٌة فووووً تحقٌووووق أهووووداؾ هووووذه التوووودختت إال أنهووووا 

اسووووووتخدمت بوووووودرجات مختلفووووووة كمووووووا وضووووووعت إلووووووى جانبهووووووا أدوات أخوووووور اقتصووووووادٌة 

الووودول ولكووون ودبلوماسوووٌة. وهنووواك ؼٌووور موووا ذكووور صوووور مختلفوووة للتووودخل فوووً الشوووإون 

عوووون رعاٌووووا  لوووٌس ألسووووباب تتعلووووق بالقضووواٌا اإلنسووووانٌة بوووول ألسوووباب أخوووورى مثوووول دفاعووواً 

عووون حقووووق الدولوووة كاسوووتفادة الووودٌون أو التووودخل فوووً  الووودول فوووً الووودول األخووورى أو دفاعووواً 

ل هووذه التوودختت كمووا أسوولفنا كووون كووتحوورب األهلٌووة أو التوودخل ضوود التوودخل وقوود الحالووة 

بوووووالطرق الدبلوماسوووووٌة أو بطرٌوووووق خفوووووً  ةً أو مباشووووور ةً ٌح، صووووور ةً أو منفووووورد ةً جماعٌووووو

مختلفوووووة كووووودعم  شوووووكاالأؤخوووووذ تخطووووور أنوووووواع التووووودختت وأوالصوووووورة األخٌووووورة مووووون 

المعارضٌن وتدبٌر انقتب عسكري
(1)

. 

ٌهوووا لوووم ن عتقوووة الدولوووة موووع مواطنأٌووورى أنصوووار التووودخل الووودولً ألسوووباب إنسوووانٌة  

دولوووة نحوووو مواطنٌهوووا فوووً إنسوووانٌة امتووودت تسوووببت سووولوك ال خاصوووة أذ تعووود أموووراً داخلٌووواً 

أثارهووا لوودول أخوورى ألنووه فووً مثوول هووذه الحالووة لووم ٌعوود األموور ٌتعلووق بتلووك الدولووة وحوودها 

لوووذلك البووود مووون التخلوووً عووون قدسوووٌة المفهووووم التقلٌووودي للسوووٌادة الوطنٌوووة ووحووودة األرض 

شوووإون  والسوووتمة اإلقلٌمٌوووة لصوووالح القواعووود اإلنسوووانٌة التوووً تقتضوووً التووودخل الووودولً فوووً
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الوووودول ألسووووباب إنسووووانٌة ، وعلووووى الوووورؼم موووون ان التوووودخل الوووودولً المشووووروع ألسووووباب 

إنسوووانٌة ٌجوووب أن ٌوووتم بواسوووطة المنظموووة الدولٌوووة "مجلوووس األمووون" فقوووط إال انوووه حووودث فوووً 

بعوووض الحووواالت تووودخل مووون بعوووض  المنظموووات اإلقلٌمٌوووة كموووا حووودث فوووً لٌبٌرٌوووا إذ أدت 

إلوووى نوووزوح خموووس السوووكان مموووا اضوووطرت  الحووورب األهلٌوووة فوووً هوووذه الدولوووة األفرٌقٌوووة

المجموعوووة االقتصوووادٌة لووودول ؼووورب إفرٌقٌوووا بوووؤن تنشوووا قووووة حفوووظ سوووتم للسوووٌطرة علوووى 

الموقوووؾ المتفجووور فوووً تلوووك الدولوووة وقووود أٌووود مجلوووس األمووون العملٌوووة وكوووان دور مجلوووس 

وهوووى سوووابقة فرٌووودة ال تجووود السوووند القوووانونً فوووً كووول الحووواالت ، ولكووون  األمووون مسووواعداً 

األموووون تعنووووً إعطوووواء نوووووع موووون المشووووروعٌة  كمووووا حوووودث، توووودخل موووون  موافقووووة مجلووووس

مجموعوووة مووون الووودول فوووً الشوووإون الووودول األخووورى دون قووورار مووون مجلوووس األمووون كموووا 

م 1992فووووً العووووراق عووووام  ا(فرنسوووو ،برٌطانٌووووا  ،) أمرٌكٌووووا  ًطلسووووحوووودث للتحووووالؾ األ
(1)

. 

 دفاع عن حقوق الدولة:للالتدخل  -

مووون كووول قٌووود فكووول حوووق ٌقابلوووه التوووزام  ٌس مسوووتثنٌاً إن ممارسوووة الدولوووة لحقوقهوووا لووو    

تحترمهوووا ، ومووون التزاماتهوووا عووودم وممارسوووة الدولوووة لحقوقهوووا ٌقابلهوووا التزاموووات علٌهوووا أن 

ن إسوواءة اسووتعمالها لحقوقهووا قوود ٌكووون فٌووه ضوورر بدولووه أخوورى ، أضوورار بووالؽٌر كمووا اإل

الها المختلفووة مجدٌووة وعندبووذ ٌحووق لتووك الدولووة التوودخل إذا لووم تكوون الوسووابل السوولٌمة بؤشووك

 بعض الحاالت التً ٌجوز فٌها التدخل وهً: تفً ذلك ، وقد حدد

 . زٌادة التسلٌح من قبل دولة معروفة بمٌلها للعدوان 

 .قٌام الدولة بمإامرة بؽرض إشعال ثورة أو قلب نظام الحكم فً دولة أخرى 

 ة.قٌام ثورة فً دولة ما ٌخشى من انتشارها على ستمة الدول المجاور 

  ًعلى عزمها فً بسط نفوذها على دولة أخرى.  حالة تصرٌح دولة علنا 
إن توووودخل دولووووة مووووا فووووً شووووؤن دولووووة أخوووورى دفاعووووا عوووون حقوقهووووا ٌسووووتدعٌها أن  

تتعووورض للموضووووع التعسوووؾ فوووً اسوووتعمال الحوووق ، فوووالتطورات التقنٌوووة والصوووناعٌة فوووً 

لها لمواردهوووووا دولوووووة موووووا واحتٌاجاتهوووووا للمووووووارد المختلفوووووة وحرٌوووووة الدولوووووة فوووووً اسوووووتؽت

الطبٌعٌووووة ذلووووك االسووووتؽتل الووووذي ٌؤخووووذ أشووووكاال مختلفووووة بتطووووور التكنولوجٌووووا واحتٌاجووووات 

الدولوووة كاسوووتؽتل األنهوووار الدولٌوووة أو موووا ٌسووومى أحٌانوووا بوووالممرات المابٌوووة العوووابرة للحووودود 

التوووً تمووور بؤقوووالٌم أكثووور مووون دولوووة ، فاحتٌاجوووات الدولوووة لمٌووواه الشووورب وإنتووواج الطاقوووة موووع 

 تقنٌة الحدٌثة فً استؽتل مٌاه األنهار بالشكل األمثل.  توافر ال

 التدخل لحماٌة حقوق ومصالح رعاٌا الدولة : -
نهوووا مكلفوووة بوووذلك إذا موووا أللدولوووة الحوووق فوووً حماٌوووة رعاٌاهوووا فوووً الدولوووة األخووورى و  

ؼلووب الوودول ولكوون توودخل الدولووة لحماٌوووة أكووان قانونهووا الووداخلً ٌلزمهووا بووذلك وهووو حالووة 
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ق رعاٌاهوووا ؼٌووور مطلقوووة مووون كووول قٌووود، واعتبوووار أن الدولوووة تملوووك نظامووواً مصوووالحها وحقوووو

قانونٌوووواً، فووووت ٌجوووووز التوووودخل إال إذا كانووووت تلووووك الوووونظم القانونٌووووة ؼٌوووور كافٌووووة ، لحماٌووووة 

رعاٌوووا الووودول األخووورى وأمووونهم ومصوووالحهم ، فوووً حالوووة خووورق حقووووق األجانوووب وعووودم 

اءات ؼٌووووور مشوووووروعة،  الحفووووواظ علوووووى أمووووونهم كبقٌوووووة الموووووواطنٌن ، أو تعرضوووووهم العتووووود

عندبذ ٌحق للدول أن تتدخل لحماٌة حقوق ومصالح وأمن رعاٌاها 
(1)

. 

 التدخل الجماعً  طبقا لمٌثاق األمم المتحدة : -
ٌووورى الووودكتور الؽنٌموووً مشوووروعٌة التووودخل الجمووواعً اسوووتنادا إلوووى الفصووول السوووابع  

ٌوووة المتووودخل فوووً بوووٌح التووودخل إدا موووا قاموووت الووودول المعنٌ الوووديمووون مٌثووواق األموووم المتحووودة 
فوووً  أوكوووون مووون شوووؤنها تهدٌووود األمووون والسووولم الووودولٌٌن ، ٌبعض اإلعموووال التوووً بوووأمرهوووا ، 

.على دولة أخرى حالة قٌام الدولة المعنٌة بالعدوان
(2  )

 
وحووواالت التووودخل الجمووواعً كثٌووورة آخرهوووا كوووان تووودخل قووووات التحوووالؾ فوووً العوووراق  

تم بقوووورار موووون المنظمووووة الدولٌووووة التوووودخل الجموووواعً الووووذي ٌوووو عتبووووربقواتهووووا العسووووكرٌة .وٌ

األمووووم المتحوووودة جووووابز السووووتناده علووووى شوووورعٌة دولٌووووة ، لكوووون بعووووض حوووواالت التوووودخل 

تلوووك الشووورعٌة مووون المنظموووة الدولٌوووة ، ثوووم تحصووول الووودول المتدخلوووة  إلوووىالجمووواعً تفتقووود 

علوووى ؼطووواء شووورعً لتووودخلها مووون تلوووك المنظموووة مموووا ٌشوووٌر بوووؤن األموووم المتحووودة نفسوووها 

 األمر الواقع الذي ٌتخذه الدول القوٌة . إلىألحٌان تخضع فً كثٌر من ا

 

 

 :جل حماٌة حقوق اإلنسان وتحقٌق الحماٌة اإلنسانٌة أالتدخل من 

عوووون اإلنسووووانٌة فووووً حوووواالت  ٌوووورى بعووووض موووون الفقهوووواء جووووواز التوووودخل دفاعوووواً  

ن االعتووووداء علووووى حٌوووواتهم أاالضووووطهاد التووووً تمووووس حقوووووق األقلٌووووات فووووً دولووووة مووووا، و

بقواعووود القوووانون الووودولً ومبوووادئ اإلنسوووانٌة ، وبالمقابووول هنووواك مووون وحقووووقهم هوووو إخوووتل 

لووك موون الجووابز ذٌوورى بووؤن هووذا الشووكل موون التوودخل ال ٌسووتند علووى أسوواس قووانونً ، ومووع 

التدخل للحماٌة اإلنسانٌة 
(3)

. 

                                                           
لعربٌوة المفتوحوة ، ،الدنمرك ،األكادٌمٌة ا  التدخل الدولً اإلنسانً ومشروعٌة التدخل السوري فً لبنانموسى سلٌمان موسى ،  -1

 .40،ص 2007
،عن :  462،ص1975، منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة ، الوجٌز فً التنظٌم الدولً ،النظرٌة العامةمحمد طلعت الؽنٌمً ،  - 2

بٌة اللٌ األكادٌمٌةالقاسم امحمد فرج ، التدخل الدولً اإلنسانً عبر المنظمات الدولٌة ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،  أبوالطاهر 
 . 14، ص طرابلس

 42، ص موسى سلٌمان موسى، مرجع سبق ذكره - 3

 وضع بعض الفقهاء ،  بعض الشروط فقد اقترحوا معاٌٌر تشمل : -)*( 
 أن ٌكون ؼرض التدخل محددا - أ
 أن ٌكون بناء على دعوة من الحكومة المعترؾ بها   - ب
 أن تكون القوة المستخدمة فً اقل حٌز ممكن  -جـ 

 اء شروط هً: فقد اقترح الفقه -



  

 

 المطلب الثانً  : شروط  وأنواع التدخل الدولً اإلنسانً .

 شروط  التدخل الدولً اإلنسانً : -

 إذاأن التووودخل اإلنسوووانً ؼٌووور قوووانونً  إلوووىلوووب فقهووواء القوووانون الووودولً ؼأٌوووذهب  

تووم تنفٌووذه دون موافقووة مجلووس األموون التووابع لألمووم المتحوودة ، وحسووب مووا ذكوور فووً البنووود 

، تعوووود تعبٌووووراً عوووون االعترافووووات كحقٌقووووة أن مجلووووس األموووون ٌمثوووول الكووووابن 32، 24، 39

تووودخل اإلنسوووانً مجموعوووة مووون الشووورعً الوحٌووود السوووتخدام القووووة ،وقووود وضوووع أنصوووار ال

الشووووروط 
،وهووووً فووووً األصوووول تقدٌرٌووووة ؼٌوووور جامعووووة وال مانعووووه ، إال أنووووه ٌتعووووٌن موووون (*)

ن ٌسووتند التوودخل أانووه ٌحووب  قبوول التوورخٌص بووه ، وٌوورون  مبوودبٌاً  هوواوجهووة نظوورهم توافر

اإلنسووووانً إلووووى قواعوووود القووووانون الوووودولً ، خاصووووة مووووا ٌوووودور منهووووا فووووً اتفاقٌووووات حقوووووق 

افقوووت علٌهوووا الووودول بمحوووض إرادتهوووا وصووودقت برلماناتهوووا علٌهوووا ، مموووا اإلنسوووان والتوووً و

بوووؤن احتووورام الووودول للقوووانون الووودولً  تعهووودت بووواحترام حقووووق اإلنسوووان، علمووواً  أنهووواٌعنوووً 

والتزاماتهووووا الدولٌووووة ال ٌوووونقص موووون سووووٌادتها واختصاصووووها الووووداخلً ، وال ٌووووإثر علووووى 

المسووووواواة بوووووؤداء هوووووذه  تلتوووووزم علوووووى قووووودم اسوووووتقتلها ،علوووووى أسووووواس ان الووووودول جمٌعووووواً 

األمووون الووودولٌٌن  لتحقٌوووق السووولم و ضووورورٌاً  و التوووً ٌعتبووور تنفٌوووذها شووورطاً  االلتزاموووات ،

دمٌته أوصون كرامته و ورفاهٌة اإلنسان
(1)

.
 

 على توافرها. الفقهاءوهنا سنتطرق إلى أهم شروط التدخل الدولً والتً حرص 

 

 

 إلى قواعد القانون الدولً : ستناداالوجوب  -1
ن ٌسووووتند إلووووى قواعوووود القووووانون أالبوووود و ً ٌكووووون التوووودخل الوووودولً مشووووروعاً لكوووو  

تلووك القواعوود فووً االتفاقٌووات الدولٌووة  تالوودولً فووً شووقه المتعلووق بحقوووق اإلنسووان ، وتمثلوو
و االنضووومام إلٌهوووا ألتوقٌوووع والمصوووادقة علٌهوووا ، ل، التوووً أقووودمت الووودول بإرادتهوووا الحووورة 

إذا كوووان االلتوووزام ٌخووورج بعوووض المسوووابل مووون ، بموووا ٌولووود مووون التزاموووات ، حتوووى و الحقووواً 
االختصووواص الوووداخلً للدولوووة ، فالعقووود الووودولً الوووذي نشوووؤ بوووٌن الووودول لوووم ٌنشوووؤ إال لٌحوووافظ 
علووووى اموووون المجتمووووع الوووودولً واسووووتقراره ، ولٌحمووووً اإلنسووووان واألجٌووووال القادمووووة موووون 

ظمووووة إذا قووووررت الووودول المن االنتهاكوووات التوووً ترتكووووب أو قووود ترتكووووب ، وال ٌوووتم ذلوووك إال
 عووون بعوووض اختصاصووواتها الداخلٌوووة والتوووً لوووم تعووود تنوووازالً  ذلك العقووود التنوووازل  ضووومنٌاً لووو

ن تمسوووك الووودول بسوووٌادتها إرض وشوووعب وثوووروات، أعووون سوووٌادة الدولوووة علوووى إقلٌمهوووا مووون 

                                                                                                                                                                                     
 أن ٌكون انتهاك حقوق اإلنسان فعلٌا . - أ
 وجود دعوة من السلطات المختصة أو معا تملك توجٌهه - ب
 أن ٌكون التدخل مجردا من أي مصالح للدول التً تقوم باإلجراءات القمعٌة -جـ

 =وقد اقترحوا معاٌٌر أخرى :  -
 الحصر على عدم التؤثٌر على هٌكل الحاكم إال بؤقل قدر ممكن  - أ
 ٌتم فض االشتباكات بمجرد تحقٌق الؽرض من المعنٌة. أن - ب
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المطلقووة وإؼوووتق أبوابهوووا فووً وجوووه مبوووادئ القووانون الووودولً ٌزٌووود موون أالم الشوووعوب تحوووث 
قمووع السوولطات الدكتاتورٌووة، وكؤنهووا تعووٌش فووً جزٌوورة معزولووة عوون العووالم ، ٌطبووق فٌهووا 
القووووانون المعبوووور عوووون إرادة الحكووووام فووووً القتوووول والنهووووب والتسوووولط وكووووم األفووووواه ولكوووون 

ولوووة مووون قبووول المنظموووات الدولٌوووة فوووً هووودا الشوووؤن ٌوووإدي إلوووً تقلٌووول حووواالت الجهوووود المبذ
وتطبٌقهووووا  تعنووووت الوووودول باسووووم السووووٌادة والووووً زٌووووادة التزامهووووا بقواعوووود القووووانون الوووودولً

بعووود ٌووووم بوووؤن الووودول القوٌوووة سوووواء بتكلٌوووؾ  تشوووعر الووودول ٌومووواً  إذللمعاهووودات المبرموووة  
ول علوووً ؼطووواء شووورعً الحقوووا تجعووول مووون المنظموووة الدولٌوووة "األموووم المتحووودة" أم بالحصووو

مووون حماٌوووة حقووووق اإلنسوووان والدٌمقراطٌوووة ومكافحوووة اإلرهووواب ذرٌعوووة للتووودخل واإلطاحوووة 
وٌقووووول أسوووواتذة م  2001سووووبتمبربالنظووووام الوووودكتاتوري مثوووول أفؽانسووووتان ، والعووووراق بعوووود 

ٌوووم الووذي تقتنووع فٌووه الوودول بووؤن التعسووؾ فووً اسووتخدام النووه سوووؾ ٌووؤتً أالقووانون الوودولً 
ن أة والحووووروب مهمووووا كانووووت مؽانمهووووا سووووتجر الوبووووال علٌهووووا وعلووووً الجمٌووووع والسوووولط

التفاهم والتعاون واحترام الحقوق أجدى وانفع من االلتجاء إلً العنؾ والقوة 
(1)

. 
 ـ التدخل عبر المنظمات الدولٌة:2

شوووهد النظوووام الووودولً خوووتل العقوووود األخٌووورة العدٌووود مووون التطوووورات التوووً أثووورت  

جمووول التفووواعتت الجارٌوووة فٌموووا بوووٌن أعضووواء الجماعوووة الدولٌوووة، وكوووذلك علوووى م وكٌفووواً  كمووواً 

وقوووود كووووان تووووؤثٌر  فووووً طبٌعووووة قواعوووود السوووولوك الحاكمووووة لهووووذه التفوووواعتت المنظمووووة لهووووا،

بدرجوووة ملحوظوووة فٌموووا ٌتعلوووق بووودور الدولوووة علوووى المسوووتوٌٌن الووووطنً  التفووواعتت ملموسووواً 

خاصوووووة فوووووً المسوووووابل  والووووودولً علوووووى حووووود سوووووواء، وبتعووووواظم دور المنظموووووات الدولٌوووووة

المتعلقوووووة بحقووووووق وحرٌوووووات اإلنسوووووان األساسوووووٌة والتوووووً تحووووودث داخووووول الدولوووووة فوووووإن 

فوووووً القوووووانون الووووودولً أال وهوووووو "التووووودخل  جدٌوووووداً  المنظموووووات الدولٌوووووة انتهجوووووت سووووولوكاً 

 أخووووودتالدولٌوووووة، فإنهوووووا  عٌةون الوووودول وحتوووووى تضوووووفى علٌوووووه الشوووورإالوووودولً" فوووووً سووووو

التدختت لمثل هذه  اءً ؼطاالعتبارات اإلنسانٌة 
(2)

. 

إن عملٌوووة رصووود أحووووال حقووووق اإلنسوووان فوووً دولوووة موووا، مووون قبووول األموووم المتحووودة  

أصووبحت أكثوور سووهولة بتوووافر اآللٌووات العدٌوودة التووً تسووهل موون عملٌووة الرصوود، موون نظووام 

الشوووكاوي والتبلٌؽوووات وضووورورة تقووودٌم الووودول تقوووارٌر عووون أحووووال حقووووق اإلنسوووان فٌهوووا 

 إلوووً أن حماٌوووةحكومٌوووة مموووا ٌشوووٌر الاإلنسوووان ؼٌووور واالنتشوووار الواسوووع لمنظموووات حقووووق 

حقووووق اإلنسوووان مووون االنتهاكوووات سوووٌكون أفضووول مووون السوووابق، باإلضوووافة إلوووى االهتموووام 

المتزاٌووود مووون قبووول المنظموووات الدولٌوووة واإلقلٌمٌوووة بمسوووابل حقووووق اإلنسوووان مموووا ٌسوووتدعى 

هوووا عووودم اسوووتفراد الووودول منفوووردة أو مشووواركة موووع دول أخووورى لتسوووٌٌس الحالوووة فوووً دعم

ألحد األطراؾ دون ؼٌرها 
(3)

. 

 أنواع التدخل الدولً اإلنسانً وأسالٌبه :  -
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 التدخل باستعمال القوة : -1

ٌتم هدا النوع من التدخل باستعمال القوة ، وكان دلك مند تارٌخ العتقات الدولٌة وقد  

ختت هده القوة عسكرٌة أو اقتصادٌة وٌقدم لنا تارٌخ العتقات الدولٌة نماذج عن تد تكون

تمت من طرؾ دولة قوٌة ضد دولة اقل قوة منها كالتدخل األمرٌكً فً العراق عام 

حٌت استعملت القوة العسكرٌة فً كل هده الحاالت وقد ٌتم فً م  2003وعام  م1991

حاالت أخرى التهدٌد بها دون استعمالها وذلك عن طرٌق استعمال وسابل الضؽط 

اإلجراءات  كاتخاذالضؽوط االقتصادٌة  إلًجوء االقتصادٌة والمالٌة منها ،وٌتم الل

الدول إلى  تلجؤالسترجاع الثروات النفطٌة أو القٌام بإصتحات تقدمٌة داخل الدولة كما 

 المقاطعة االقتصادٌة ضد دولة .

 التدخل المباشر وغٌر المباشر : -2

ٌعتبووووور التووووودخل المباشووووور مووووون أهوووووم التووووودختت التوووووً عرفهوووووا المجتموووووع الووووودولً  

ٌعرفهووووا بصووووورة أكثوووور حوووودة وخطووووورة ،وهووووو موووون أكثوووور الوسووووابل التووووً تهوووودد ومووووازال 

تقووودٌم واألمووون والسووولم الووودولٌٌن بوووالخطر حٌوووث ٌوووتم هووودا التووودخل باسوووتعمال القووووة المسووولحة 

تقوووودٌم مسوووواعدات  األهلٌووووة أوالحوووورب  ةاألسوووولحة والعتوووواد للحكومووووة أو للثوووووار فووووً حالوووو

التووودخل عووون طرٌوووق تحووورٌض عسوووكرٌة لدولوووة فوووً نوووزاع موووع دولوووة أخووورى كموووا قووود ٌوووتم 

ضووود حكوموووة بتدهوووم وإحوووداث بعوووض م للتووودخل وإثوووارته تموووواطنً الدولوووة التوووً تعرضووو

نوووار الحووورب األهلٌوووة وٌمكووون اعتبوووار هوووده الوسوووابل األخٌووورة  إشوووعالالعراقٌووول والقتقووول و

موووون التوووودخل المباشوووور وؼٌوووور المباشوووور موووون  كوووول   بمثابووووة التوووودخل ؼٌوووور المباشوووور وٌعتبوووور

 األمم المتحدة. ومبادئانون الدولً عمال المنافسة للقاأل

التدخل فً شؤون الدول الداخلٌة والخارجٌة . –3  

ٌستهدؾ كل تدخل فً شإون الدول الداخلٌة والخارجٌة أو االثنٌن  أنمن الطبٌعً  

معا فبالنسبة للشإون الداخلٌة ٌتم التدخل بالتؤثٌر علً نظام الدولة السٌاسً واالقتصادي 

المالٌة أو اإلدارٌة والتدخل  أوي ،أو التدخل فً المسابل االقتصادٌة واالجتماعً والدستور

ٌجوز للدول التعرض للمسابل  وشخصٌتها التفافٌة ،ذلك أنه ال فً المعتقدات الدٌنٌة للدولة

ن الدولة حرة فً اختٌار النظام السٌاسً واالقتصادي المتبم لها الداخلٌة للدول األخرى أل

ٌعاتها لتنظٌم شإونها الداخلٌة والخارجٌة فٌتم عن طرٌق ،وهً حرة فً إصدار تشر

 التعرض للمجاالت الخارجٌة للدولة ومنها :

 االمتناع عن إقامة عتقات اقتصادٌة ودبلوماسٌة وإدارٌة . -

 تؤٌٌد الكفاح التحرري ضد االستعمار . -

 سٌاسة ؼٌر منحازة إزاء الكتل واألحتؾ الدولٌة تخادا -

 والتكتتت الدولٌة .االنضمام إلً األحتؾ  -



  

 

لمصالحها الحٌوٌة إذ تقدم الدولة علً  وتلجا الدول لهدا التدخل كلما رأت أن فً دلك تحقٌقاً 

ه السٌاسة وكثٌرا ما ٌتم هدا ذعن ه التخلًممارسة الضؽوط المختلفة إلرؼام الدول على 

التدخل من دولة كبٌرة 
(1)

. 

 الدولً اإلنسانً على سٌادة الدول.المبحث الثانً: النتاج  المترتبة على التدخل 

ٌظووول مبووودأ التووودخل اإلنسوووانً موضوووع خوووتؾ كبٌووور بوووٌن فقهووواء القوووانون الووودولً          

والمتفقووووٌن والسٌاسووووٌٌن علووووى السووووواء، لمووووا ٌشوووووبه موووون ؼموووووض والتبوووواس فووووً الخووووط 

والتووودخل اإلنسوووانً ٌووورتبط بقضوووٌتً  ،الفاصووول بوووٌن الشوووإون الداخلٌوووة والشوووإون الدولٌوووة

 وحقوق اإلنسان وذلك وفقا لما ٌلً:السٌادة 

 ن فعل التدخل معناه التدخل فً سٌادة دولة وبالتالً انتهاكها.إ أوال:  

ٌجوووب أن ٌكوووون دافعوووه السٌاسوووً وفوووق  جووول أن ٌكوووون هوووذا التووودخل إنسوووانٌاً أمووون ثانٌاااا:  

بوووورز تبعووووات التوووودخل اإلنسووووانً هووووو مساسووووه أانتهاكووووات حقوووووق اإلنسووووان، وبالتووووالً فووووإن 

فووً العتقووات الدولٌووة تووم  لوطنٌووة للدولووة المعنٌووة وهووذا المبوودأ الووذي ظوول أساسووٌاً بالسووٌادة ا

للدولووووة  ح(. وبموجووووب السووووٌادة ٌموووون7/7تدوٌنووووه فووووً مٌثوووواق األمووووم المتحوووودة فووووً المووووادة )

عوووون التوووودخل الخووووارجً،  الحووووق الشوووورعً فووووً تسووووٌٌر شووووإونها الداخلٌووووة بحرٌووووة بعٌووووداً 

دول الضووعٌفة، ولقووود اعتبوور مبووودأ السوووٌادة وتمنووع الدولوووة القوٌووة مووون التوودخل فوووً شووإون الووو

فً إطار القوى القانونٌة المنظمة للعتقات الدولٌة مهماً  دابما عنصراً 
(2)

. 

 

 

المطلاااااب األول : االهتماااااام الااااادولً بحقاااااوق اإلنساااااان بوصااااافه عاااااامال للتااااادخل فاااااً 

 .الشؤون السٌادٌة للدول

والحقوووووق  موووون القووووانون الطبٌعووووً نشووووؤت المرتكووووزات األساسووووٌة لحقوووووق اإلنسووووان 

الطبٌعٌوووة ، وبالتوووالً فكووورة العقووود االجتمووواعً ، كانوووت بالضووورورة نتووواج لصوووراع مصوووالح 

قانونٌووووة توفٌقٌووووة ثووووم  علٌهووووا قاعوووودة تبووووة واقتصووووادٌة وسٌاسووووٌة متناقضووووة ترتاجتماعٌوووو

بوووودأت بووووالحقوق  ةممتوووودتطووووورت تلووووك القاعوووودة القانونٌووووة علووووى عوووودة مراحوووول تارٌخٌووووة 

حقوووووق اقتصووووادٌة واجتماعٌووووة نتٌجووووة لظهووووور  المدنٌووووة والسٌاسووووٌة ، ثووووم تطووووورت إلووووى

الفووووارق الطبٌعٌوووة وانتشوووار الفكووور االشوووتراكً فوووً منتصوووب القووورن التاسوووع عشووور، عنووودما 

                                                           
 .188ص،2009، دار الجامعة الجدٌدة ،الجزابر.التدخل الدولً اإلنسانً وتراجع مبدأ السٌادةبوراس ،  رعبد القاد - 1
 ، دود العالمٌةالتحوٌالت الدولٌة الراهنة على مفهوم السٌادة و السلطة األفاق الوطنٌة والحمحمد بوبوش ، اثر    - 2

 .113، ص 2006بٌروت ، بٌروت مركز دراسات الوحدة العربٌة،



  

 

 م1848فوووً عوووام نجلوووز "أفرٌووودرٌك  كس ورموووا لبٌوووان الشوووٌوعً األول " لكوووارظهووور ال

والذي واكب الثورة الفرنسٌة الثانٌة  
(1)

. 

تفاقٌووووات الدولٌووووة للحقوووووق االقتصووووادٌة ففووووً إطووووار األمووووم المتحوووودة نجوووود هنوووواك اال 

واالجتماعٌوووووة والثقافٌوووووة، واالتفاقٌوووووة الدولٌوووووة للحقووووووق المدنٌوووووة والسٌاسوووووٌة. واالتفاقٌوووووة 

الدولٌوووة إلزالوووة كافوووة أشوووكال التمٌوووز العنصوووري واالتفاقٌوووة الدولٌوووة إلزالوووة كافوووة أشوووكال 

 أوبوووً وأورن هنووواك عوووددا مووون االتفاقٌوووات واإلعتنوووات تموووت فوووً إطوووار أكموووا و التعوووذٌب،

 .أمرٌكً

كمووا سووبق الووذكر فووإن االتفاقٌووات لهووا جانووب إلزامووً حتووى فووً حالووة رفووض الوودول   

االشووووتراك فٌهووووا، وٌرجووووع ذلووووك باألسوووواس إلووووى دور الدولووووة فووووً نشووووؤة االهتمووووام الوووودولً 

بحقوووووق اإلنسووووان، فقوووود تمثوووول دور الدولووووة فووووً نشووووؤة وبووووروز المبووووادئ الدولٌووووة لحقوووووق 

ة صووووٌاؼة لمصووووالحها القومٌووووة بحٌووووث تكووووون المصوووولحة اإلنسووووان فووووً أنهووووا قامووووت بإعوووواد

موووع تضووومٌن القوووٌم وخاصوووة تلوووك المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووان  القومٌوووة هوووً األسووواس ولكووون

إن بوووروز مبوووادئ أو مفهووووم الحقووووق علوووى المسوووتوى األول  فوووً إطوووار هوووده الصوووٌاؼة كموووا

األفووووراد، ولكوووون أٌضووووا إلووووى اعتبارهووووا معٌووووارا دور  بهووووذا الشووووكل ال ٌرجووووع فقووووط إلووووى

للشرعٌة الدولٌة 
(2)

. 

بوووورز القضوووواٌا المعاصوووورة التووووً أعووووادت أقضوووواٌا حقوووووق اإلنسووووان تعوووود موووون  إن 

اإلنسوووانٌة فوووً هوووذا  تكٌٌوووؾ المفهووووم التقلٌووودي للسوووٌادة لٌسوووتجٌب للتطوووورات التوووً شووواهدتها

لووم تكووون هوووذه فللدولوووة،   المجووال الحٌووووي، والتووً كرسوووت المفهوووم النسوووبً مجووواال محفوظوواً 

الن أصوووبحت الحرٌوووة الواسوووعة التوووً اموووة مووون قبووول القوووانون الووودولً، ومنظ اً القضوووٌة مبووودبٌ

فٌموووا ٌتصووول بحقووووق اإلنسوووان، مقٌووودة فوووً  –كانوووت تتصووورؾ فٌهوووا الدولوووة فوووً الماضوووً 

كثٌووور مووون المسوووتوٌات بمعووواٌٌر دولٌوووة بالقٌوووام بكووول موووا لوووم ٌمنعوووه صوووراحة القوووانون الووودولً 

رقٌوووة ولوووم تعووود السوووٌادة قانونٌوووة وع و فحسوووب ، بووول مشوووروطة بمعووواٌٌر إنسوووانٌة وجهوٌوووة

سوولطة مطلقووة تسوومح للدولووة بالقٌووام بكوول مووالم ٌمنعووه صووراحة القووانون الوودولً فحسووب بوول 

ولة ، ذلوووك ان إمشوووروطة بمعووواٌٌر إنسوووانٌة واسوووعة تعطوووى السوووٌادة مفهووووم السوووٌادة المسووو

الشووورعٌة الحكومٌوووة التوووً تسووومح بممارسوووة السوووٌادة تسوووتلزم االنسوووجام موووع الحووودود الووودنٌا 

إلنسوووانٌة والقووودرة علوووى التصووورؾ بفعالٌوووة لحماٌوووة الموووواطنٌن مووون التهدٌووودات للمعووواٌٌر ا

الخطٌرة التً تتعرض ألمنهم وعٌشهم الكرٌم
(3)

. 

ٌجعووول مووون الدولوووة سووولطة علٌوووا فوووً حووودودها الترابٌوووة ،  طنٌوووةإن مبووودأ السوووٌادة الو 

ن حقووووق اإلنسوووان تضوووع قٌوووودا إوال تقبووول أي سووولطه خوووارج هوووذه الحووودود، فوووً المقابووول فووو
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السووووٌادة للخطوووور باسووووم المعوووواٌٌر  ةً ، معرضوووو هوووواكٌفٌووووة تعاموووول الدولووووة مووووع مواطنٌ علووووى

رإٌووووتهم البنٌوٌووووة  علووووىالدولٌووووة إلدارة الدولووووة الشوووورعٌة وٌعتبوووور بعووووض الفقهوووواء بنوووواء 

موووون السووووٌادة وحقوووووق اإلنسووووان كنظووووامٌن منفصوووولٌن ،ٌقومووووان  علووووى  كووووتً  نأ –للسووووٌادة 

السوووٌادة واألضوووعؾ هوووو مبوووادئ حقووووق  ٌكوووون األقووووى هوووو  مبووودأ أن، إموووا  عكسوووٌةعتقوووة 

 دولٌووواً  موووذهب حقووووق اإلنسوووان المحموووً نأزعم كثٌووور مووون العلمووواء ٌوووو العكوووس أواإلنسوووان 

تطبٌقوووات  هفوووً نظووور حمووونٌهوووً قابموووة اآلن ، وكموووا قووووي االنتقوووادات للسوووٌادة أحووود أٌقووودم 

قوووانون حقووووق اإلنسوووان والسٌاسوووات الخارجوووة لحقووووق اإلنسوووان أمثلوووة ملموسوووة علوووى تؽٌووور 

فاهٌم المتعلقة بؤهمٌة السٌادةالم
(1)

.
.
 

وتصوووطدم مبوووادئ حقووووق اإلنسوووان موووع السوووٌادة الوطنٌوووة فوووً عووودة نقووواط نوووذكر أهمهوووا فٌموووا 

 ٌلً: 

 أوال: مالجمة التشرٌعات الداخلٌة للمواثٌق الدولٌة : 

ن جمٌوووع المواثٌوووق الدولٌوووة الحدٌثوووة التوووً دعوووت ونصوووت علوووى وجووووب احتووورام إ          

وجوووب علوووً أاألموووم المتحووودة الوووذي  اتوووه األساسوووٌة ومووون بٌنهوووا مٌثووواقحقووووق اإلنسوووان وحرٌ

بضوووومان احتوووورام هووووده الحقوووووق فووووً)  قانونٌوووواً  األمووووم المتحوووودة واألعضوووواء فٌهووووا إلزاموووواً 

ولٌة الووووودول إمسووووو مووووون قووووود تركوووووت ضووووومان تنفٌوووووذ هوووووذا االلتوووووزامف(  55،56المادتوووووان 

بوووور حقوووووق تلووووك الوووودول التووووً مازالووووت تتمسووووك بحقوووووق سووووٌادتها ،وتعت علووووى األعضوووواء

اإلنسووووان موووون صوووومٌم اختصاصووووها وسوووولطانها الووووداخلً ،ولهوووودا كانووووت المطالبووووة بوجوووووب 

كووواإلعتن العوووالمً  –احتووورام هوووده الحقووووق أو االعتوووراؾ بمضووومونها فوووً وثٌقوووة دولٌوووة 

موووون قبوووول هووووده الوووودول المعنٌووووة بتنظووووٌم  ٌثٌوووور اعتراضوووواً  لحقوووووق اإلنسووووان وهووووو أموووور ال

مل الوووروابط التوووً تووونظم عتقاتهوووا بووواألفراد اختصاصوووها الوووداخلً والتوسوووع فٌوووه بموووا ٌشووو

والجماعوووات مووون أعضووواء هٌبتهوووا االجتماعٌوووة، ولكووون تحدٌووود مسوووإولٌة المجتموووع الووودولً 

فووً حماٌوووة هوووده الحقوووق عووون طرٌوووق هٌبووة أو سووولطة دولٌوووة ذات اختصوواص بالفصووول فوووً 

وإٌجوووواد طرٌووووق قووووانونً دولووووً  النزاعووووات التووووً تنشووووا بووووٌن الدولووووة والفوووورد باإلصووووتح

أصوووبح مثوووار الخووتؾ بوووٌن الووودول التووً تووورى فوووً بحوووث  هوووده الحقووووق وهووو الوووذيلحماٌووة 

مسوووابل الحقووووق الخاصوووة برعاٌاهوووا مووون قبووول أي سووولطة خارجٌوووة أو دولٌوووة أخووورى ألحكوووام 

األمووم المتحوودة التووً توونص علووً عوودم التوودخل فووً الشووإون التووً  ، موون مٌثوواق2/7المووادة 

وجهوووة النظووور المقابلوووة  تكوووون مووون صووومٌم االختصووواص الوووداخلً لووودول األعضووواء وبوووٌن

األموووم المتحووودة قووود جعووول  التوووً تعتبووور أن ضووومان رعاٌوووة وحماٌوووة حقووووق ونصووووص مٌثووواق

ولٌة دولٌوووة تقوووع علوووً كاهووول المجتموووع الووودولً المتحضووور والمنظموووة الدولٌوووة إمسووو منهوووا
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العالمٌووووة )األمووووم المتحوووودة( وٌخوووورج بهووووا عوووون نطوووواق الشووووإون التووووً تعتبوووور موووون صوووومٌم 

السلطان الداخلً للدول
(1)

. 

 ثانٌا : المراقبة الدولٌة لوضعٌة حقوق اإلنسان :              

تفووورض التعهووودات الدولٌوووة للووودول فوووً شوووؤن حقووووق اإلنسوووان السوووماح للمنظموووات           

الوودول بهوووذا الشووؤن، والتوورخٌص لهوووا للتفتووٌش والتحقٌووق فوووً  التووزامالدولٌووة بمراقبووة مووودى 

لدولٌووووة للحقوووووق المدنٌووووة والسٌاسووووٌة حٌووووث توووونص االتفاقٌووووة ا، بعووووض القضوووواٌا واألحووووداث

علوووى إنشووواء لجنوووة لحقووووق اإلنسوووان مكلفوووة بدراسوووة التقوووارٌر التوووً تقووودمها الووودول حوووول 

علٌهوووا االتفاقٌوووة ، ومطالبوووة أٌضوووا الووودول  تنصوووفوووً المجووواالت التوووً  ذةخوووالمتاإلجوووراءات 

بتقوووودٌم تفسووووٌرات عوووون مخالفتهووووا وتقصووووٌرها فووووً تنفٌووووذ بنووووود االتفاقٌووووة وٌوجوووود ملحووووق 

ن األفوووراد الووودٌن ٌعتبووورون أنفسوووهم ضوووحاٌا خووورق أنص علوووى توووً لهوووذه المعاهووودة إضووواف

حقووووق اإلنسوووان ٌمكووون لهوووم عووورض ذلوووك مباشووورة علوووى هوووذه اللجنوووة وتعتووورض المنظموووات 

الدولٌووووة التووووً تمووووارس علٌهووووا ، موووون قبوووول الوووودول الكبوووورى ، عنوووودما ٌتعووووارض ذلووووك مووووع 

الدولٌوووة ، ولعووول شووول وظوووابؾ هوووذه المإسسوووات  إلوووىمصوووالحها وؼالبوووا موووا ٌوووإدي هوووذا 

أفظووووع مثووووال علووووى هووووذا امتنوووواع الوالٌووووات المتحوووودة األمرٌكٌووووة فووووً مجلووووس األموووون عوووون 

التصوووٌت لصووالح إرسووال لجنووة أممٌووة للتحقٌووق فووً المجووازر التووً اقترفتهووا إسوورابٌل فووً 

حق الشعب الفلسطٌنً فً إحدى مخٌمات جنٌن
(2)

. 

 ثالثا : العقوبات الدولٌة الزجرٌة :

نسووووانً : ان بعووووض الوووودول الؽربٌووووة بوجووووه خوووواص ، خووووتل التوووودخل الوووودولً اإل  -1
، فوووً موووا  مموووًأألمرحلوووة موووا بعووود الحووورب البووواردة أعوووادت قوووراءة مضوووامٌن بنوووود المٌثووواق 

ٌمووونح لهوووا ، عنووودما تتعوووارض مصوووالحها موووع حووواالت معٌنوووة مووون انتهووواك حقووووق اإلنسوووان 
،  راتٌجٌةاالسوووتلحماٌوووة مصوووالحها  حوووق التووودخل ال لحماٌوووة جوووزء مووون اإلنسوووانٌة بووول أساسووواً 

تهووووا التوووودخل اإلنسووووانً بموووون حقوووووق اإلنسووووان وربٌ ن كووووتً أولقوووود اعتبوووور بعووووض الفقهوووواء 
فوووً الوقوووت نفسوووه  ٌن، لموووا بعووود الحووورب البووواردة ، مإكووود جووووهر عناصووور الجٌوسٌاسوووٌة

صووووعوبة فصوووول الحماٌووووة الدولٌووووة لحقوووووق اإلنسووووان عوووون موووود وجووووزر عتقووووات القوووووى 
الكبرى
(3)

. 

حوووود الوسووووابل التووووً أض عقوبووووات اقتصووووادٌة العقوبووووات االقتصووووادٌة : ٌشووووكل فوووور-2
تلجووووؤ إلٌهووووا الوووودول بشووووكل انفوووورادي ، أو موووون خووووتل المنظمووووات الدولٌووووة لحماٌووووة حقوووووق 

صووودر مجلوووس األمووون لألموووم المتحووودة أم( 1998-1996اإلنسوووان فوووً العوووالم ، ففوووً عوووام )
مسوووواس  أن عقوبووووات اقتصووووادٌة علووووى نظووووام األقلٌووووة البٌضوووواء فووووً روذٌسووووٌا ، معتبوووورا

الحظووور العسوووكري علوووى نظوووام التمٌٌوووز  ، كموووا قووورر أٌضووواً  سوووان ٌشوووكل تهدٌوووداً حقووووق اإلن
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، مووون جهوووة أخووورى ٌعتبووور وقوووؾ المسووواعدات االقتصوووادٌة جنووووب أفرٌقٌووواالعنصوووري فوووً 
أو التهدٌووود بوووذلك احووود أدوات الضوووؽط التوووً تمارسوووها الووودول المانحوووة ضووود بعوووض الووودول 

و الشوووؤن بالنسوووبة إلوووى التقرٌووور التوووً ال تحتووورم المعووواٌٌر الدولٌوووة لحقووووق اإلنسوووان ، كموووا هووو
السوووونوي الووووذي تنشووووره وزارة الخارجٌووووة األمرٌكٌووووة حووووول وضووووعٌة حقوووووق اإلنسووووان فووووً 

العالم ،وبخاصة فً الدول التً تستفٌد من المساعدات االقتصادٌة األمرٌكٌة 
(1)

. 

 كمة منتهكً حقوق اإلنسان: ا: محرابعاً 

ول فووووً القضوووواء الجنووووابً ه المتابعووووات القضووووابٌة اتجوووواهٌن، ٌتمثوووول األذتتخووووذ هوووو 

 تالووودولً "محاكموووات دولٌوووة دابموووة أو خاصوووة" والقضووواء الوووداخلً الووودولً ،حٌوووث بوووادر

بعوووض الووودول إلوووى إصووودار قووووانٌن لمعاقبوووة مجرموووً الحووورب ومنتهكوووً حقووووق اإلنسوووان 

 .مهما كانت جنسٌاتهم

األولوووً للقضووواء الجنوووابً الووودولً مباشووورة  شوووكال: ظهووورت األالقضااااء الجنااااجً الااادولً  -1

وهموووا  وتمثلوووت فوووً إنشووواء الحلفووواء محكمتوووٌن دولٌتوووٌن، نهاٌوووة الحووورب العالمٌوووة الثانٌوووة بعووود

علوووً اتفاقٌوووة لنووودن ٌووووم  ( بنووواءNuremberg:المحكموووة العسوووكرٌة الدولٌوووة لنوووورمبرغ )

عرفوووووت بمحكموووووة  ،والمحكموووووة الدولٌوووووة للشووووورق األقصوووووى والتوووووًم1945أؼسوووووطس 8

ٌنووووواٌر  19ات الحلفووووواء ٌووووووم قووووووبنووووواء علوووووى إعوووووتن القٌوووووادة العلٌووووا ل Tokyo"طوكٌووووو 

تطبٌوووق  عووونإن كووول المحكمتوووٌن قووود أحووودثتا سوووابقة بسووونهما وجووووب امتنووواع الفووورد م،1946

ه القووووانٌن تتعوووارض جوهرٌووواً موووع القوووٌم اإلنسوووانٌة فووووالوالء ذقووووانٌن دولٌوووة إدا كانوووت هووو

ٌحووووق لهووووم االحتجوووواج  كعووووذر لمنتهكووووً حقووووق اإلنسووووان، كمووووا ال ٌسووووتقٌم أبووووداً  الووووطنً ال

التوووً تتمتوووع بهوووا السووولطة التوووً ٌتبعونهوووا لٌتبووورإوا مووون مسوووإولٌتهم الفردٌوووة فوووً بالسوووٌادة 

مجوووال الجرٌموووة ضووود اإلنسوووانٌة ،وٌتحوووظ علوووى هووواتٌن المحكمتوووٌن أنهموووا جسووودتا إلوووى حووود 

،أكثووور مووون تطبٌوووق قوووانون وعدالوووة مجمووووع  كبٌووور تطبٌوووق قوووانون المنتصووورٌن وعووودالتهم

إال  فوووً تمدٌووود صوووتحٌة المحكمتوووٌن،،وكانوووت لمنظموووة األموووم المتحووودة رؼبوووة  دول العوووالم

أن ظووووروؾ الحوووورب البوووواردة جموووودت عملٌووووة التقوووودم فووووً هوووودا المسووووار ؼٌوووور أن الجوووورابم 

الفظٌعوووة التوووً اقترفوووت فوووً جمهورٌوووة ٌوؼسوووتفٌا سوووابقاً ورونووودا ضووود المووودنٌٌن جعلوووت 

فكووورة إنشووواء محووواكم جنابٌوووة دولٌوووة خاصوووة أو دابموووة أموووراً اسوووتعجالٌا ،وهكوووذا خوووتل عقووود 

ات مووون القووورن الماضوووً أنشووواء مجلوووس األمووون بنووواء علوووى الفصووول السوووابع مووون التسوووعٌنٌ

 مٌثاق األمم المتحدة محكمتٌن خاصتٌن.

م لمحاكموووة الجووورابم المتفرقوووة 1993فبراٌووور 22فوووً  808محكموووة الهووواي بقووورار رقوووم  -

 م.1991فً االتحاد الٌوؼوستفً منذ 

م لمحاكمووووة 1994نوووووفمبر  8م فووووً 1955" بقوووورار رقووووم Arushaمحكمووووة أورشووووا " -

 جرابم اإلبادة  التً حدثت فً رواندا.
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ؼٌووووور أن اختصاصوووووات هوووووده المحووووواكم محووووودودة لضوووووعؾ الوسوووووابل المادٌوووووة والعناصووووور 

البشوووورٌة التووووً تملكهووووا، كمووووا ٌعتوووورض سووووٌرها عوووودة معوقووووات أهمهووووا خضوووووع إنشووووابها 

لمصووووالح الوووودول الكبوووورى المتضوووواربة فووووً أؼلووووب األحٌووووان ،إن أكبوووور تطووووور فووووً هووووده 

م، والتوووً 1998ٌونٌوووو  18مثووول فوووً إنشووواء المحاكموووة الجنابٌوووة الدولٌوووة فوووً المسوووٌرة ٌت

،بعوووود اسووووتكمال عوووودد التوقٌعووووات التزمووووة علووووى  2002دخلووووت حٌووووز التنفٌووووذ فووووً عووووام 

االتفاقٌوووات المنشوووبة لهوووا "سوووتون توقٌعووواً" وهوووً أول محكموووة جنابٌوووة دولٌوووة دابموووة، تقووووم 

لجماعووووة الدولٌووووة، وهووووً بمحاكمووووة مرتكبووووً الجوووورابم الجسوووومٌة التووووً تمووووس مجموووووع ا

جرٌمة اإلبادة والجرابم ضد اإلنسانٌة وجرابم الحرب
(1)

. 

 االختصاص العالمً للقضاء الداخلً:  -2

ٌعووود اختصوووواص قضوووواء دولوووة مووووا بالنسووووبة لجرٌمووووة معٌنوووة موووون الناحٌووووة التقلٌدٌووووة  

تصووورؾ إال إذا كانوووت ٌسوووتطٌع أن ٌبمبووودأ اإلقلٌمٌوووة والشخصوووٌة موووا ٌعنوووً أنوووه ال  اً محووودود

حووود رعاٌاهوووا، أموووة قووود ارتبكوووت علوووى توووراب هوووذه الووودول أو إذا كوووان المجووورم هوووو الجرٌ

وعلوووى الووورؼم مووون أن االختصووواص العوووالمً للقضووواء الووووطنً بالنسوووبة إلوووى الجووورابم ضووود 

نووه إعلٌووه بشووكل دقٌووق فووً الوثووابق الدولٌووة ف اإلنسووانٌة وجوورابم اإلبووادة لووم ٌكوون منصوصوواً 

 وفوووً نهاٌوووة الحووورب العالمٌوووة الثانٌوووة فوووً،مووون القوووانون الووودولً العر جوووزءً  ٌعتبووور دابمووواً 

طوكٌووووووو، باشوووووورت المحوووووواكم الوطنٌووووووة لوووووودول الحلفوووووواء نووووووورمبرغ ووبعوووووود محاكمووووووات 

محاكموووات كثٌووورة ضووود رعاٌوووا ألموووان اتهمووووا بارتكووواب جووورابم ضووود السووولم وجووورابم ضووود 

اإلنسوووانٌة وجووورابم حووورب فقووود نصوووت معاهووودات جنٌوووؾ علوووى اختصووواص عوووالمً للقضووواء 

كوووات الجسوووٌمة للقوووانون الووودولً اإلنسوووانً ، فكووول دولوووة عضوووو بخصووووص االنتها الووووطنً

فوووً هوووذه المعاهووودات لهوووا صوووتحٌة محاكموووة مووون ٌفتووورض فٌوووه ارتكابوووه النتهاكوووات جسوووٌمة 

وٌوجد على ترابها مهما كانت جنسٌة ومكان ارتكابه لهذه االنتهاكات
(2)

. 

 عالمٌة حقوق اإلنسان ومقتضٌات سٌادة الدول:  -
 الدول من تدوٌل حقوق اإلنسان وفقا لما ٌلً : بمراتلقد تباٌنت         

إلووى القووانون الوودولً علووى قاعوودة أساسووٌة قوامهووا المسوواواة  االشووتراكٌةقامووت نظوورة الوودول  - أ
السوووابقة الفكووور القابلوووة بتجووواوز  االشوووتراكٌةٌوووبن الووودول صووواحبة السوووٌادة وعارضوووت الووودول 

لهووووذه النظوووورة  ة فطبقوووواً السووووٌادة وبتوسووووٌع دور المنظمووووات والتوووودخل فووووً الشووووإون الداخلٌوووو
 حماٌة حقوق اإلنسان مسالة داخلٌة خاصة بكل الدول . أنترى 

أي فواصووول  دالووودول الؽربٌوووة فوووً هوووده المسوووؤلة أنوووه ال ٌوجوووموقوووؾ الووودول الؽربٌوووة تووورى  - ب
بوووٌن الحماٌوووة الدولٌوووة لحقووووق اإلنسوووان وأعمالهوووا علوووً الصوووعٌد الوووداخلً حٌوووث رأت هوووذه 

تكوووون قوووادرة علوووى كفالوووة حقووووق القواعووود الدولٌوووة لهوووده الووودول أن الحماٌوووة الدولٌوووة وحووودها 
الحقووووق داخووول الووودول األعضووواء مووون هنوووا ٌكوووون مووون السوووابػ أن دولوووة مووواء أو عووودد مووون 
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الوودول تؤخووذ مبووادرة تنبٌووه لوودول أخوورى إلووى واجووب حماٌووة حقوووق اإلنسووان وأن موون ذلووك 
وأصوووودرت محكمووووة العوووودل  عتقووووات حسوووون الجوووووار أو العتقووووات الودٌووووة بوجووووه عووووام،

وانووودراج ذلوووك فوووً القوووانون الووودولً ،  اإلنسوووانالدولٌوووة أراء وأحكوووام تإكووود تووودوٌل حقووووق 
م ، فوووً النوووزاع بوووٌن بروكسووول 1970/نووووفمبر/05ومووون أبرزهوووا حكمهوووا الصوووادر بجلسوووة 

ومدرٌووود والوووذي أكووودت فٌوووه أن المبوووادئ والقواعووود المتعلقوووة بوووالحقوق األساسوووٌة لإلنسوووان 
لجماعووووة الدولٌووووة بؤسوووورها أي حٌووووال جمٌووووع تجوووواه ا تنشووووا علووووى عوووواتق كوووول دولووووة واجبوووواً 

الوودول األخوورى ، وبالتووالً فووإن لكوول دولووة مصوولحه مشووروعة فووً حماٌووة حقوووق اإلنسووان 
األموون  قوورار مجلووس اإلنسووانً وكووذلكتوودخل ، وموون هووذا الحكووم ٌتضووح لنووا ترسووٌخ مبوودأ ال

م فووووً معاملووووة رعاٌوووواه "مووووواطنً هووووذا البلوووود" 1991/ابرٌوووول/05ضوووود العووووراق بتووووارٌخ 
م بشان الصومال 1993/فبراٌر/03بتارٌخ 1794لقرار رقم وكذلك ا

(1.)
 

 التدخل الدولً اإلنسانً على سٌادة الدول. ثرأالمطلب الثانً : 

مووون اهتماموووات األموووم المتحووودة  واسوووعاً  لة التووودخل اإلنسوووانً شوووؽلت حٌوووزاً ؤن مسوووإ 

 – 1990فوووً تقوووارٌر األموووٌن العوووام لألموووم المتحووودة خوووتل أعووووام  وٌبووودو دلوووك واضوووحاً 

والتووووً تشووووٌر إلووووً تطووووور جوووودري فووووً منظووووور األمووووم المتحوووودة لموضوووووعً  م1991

السوووٌادة والشوووإون الداخلٌوووة للووودول، كموووا أن األموووٌن العوووام كووووفً عنوووان أشوووار فوووً تقرٌوووره 

ن التوووودخل إالخوووواص باأللفٌووووة الثالثووووة إلووووى معالجووووة مووووا أسووووماه معضوووولة التوووودخل بقولووووه " 

، وال ٌسووووهل إٌجوووواد أجوبووووة لهووووا، لة حساسووووة تكتنفهووووا صووووعوبات سٌاسووووٌةؤمسوووو اإلنسووووانً

ولكووون مووون المإكووود أنوووه موووا مووون مبووودأ قوووانونً حتوووى مبووودأ السوووٌادة نفسوووه ٌمكووون أن ٌحموووً 

الجووورابم المرتكبوووة ضووود اإلنسوووانٌة وحوووٌن ترتكوووب مثووول هوووده الجووورابم وتسوووتنفد المحووواوالت 

السووولمٌة الرامٌوووة إلوووى وقفهوووا ٌكوووون علوووى مجلوووس األمووون واجوووب أختقوووً بوووؤن ٌتصووورؾ 

عووون المجتموووع الووودولً ، وقووود طالبوووت مجموعوووة مووون الووودول العربٌوووة بقٌوووادة حٌالهوووا نٌابوووة 

الوالٌووات المتحوودة ومعهوووا األمووٌن العوووام لألمووم المتحوودة كووووفً عنووان بتعووودٌل مفهوووم سوووٌادة 

إنسوووانٌة األمووور  مبووودأ حوووق التووودخل فوووً الشوووإون الداخلٌوووة للووودول ألسوووباب الدولوووة ،وإقووورار

قوورار الجمعٌووة مووة وهووو مووا أسووفر عوون صوودور داخوول الجمعٌووة العا شوودٌداً  أثووار جوودالً  الووذي

القاضوووووً بضووووورورة  م1999دٌسووووومبر  17ب بتوووووارٌخ  116والبنووووود  168/54العاموووووة 

السووووٌادة الوطنٌووووة وعوووودم التوووودخل فووووً الشووووإون الداخلٌووووة للوووودول ،وبالمثوووول  أمبوووود احتوووورام

أكووودت الجمعٌوووة العاموووة لألموووم المتحووودة رفضوووها لمبووودأ حوووق التووودخل فوووً الشوووإون الداخلٌوووة 

لعوووووام  26/ 154ً دورتهوووووا السادسوووووة والخمسوووووٌن بموجوووووب قرارهوووووا رقوووووم للووووودول فووووو

السووووٌادة الوطنٌووووة وعوووودم التوووودخل فووووً الشووووإون  أ،الووووذي نووووص علووووى احتوووورام مبوووودم2000

لتعزٌووووز حقوووووق اإلنسووووان  الداخلٌووووة للوووودول فووووً عملٌاتهووووا االنتخابٌووووة بوصووووفها عنصووووراً 

وحماٌتها 
(2)

.
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دة قانونٌوووة عالمٌوووة ، وتووونص لقووود كووورس مٌثووواق األموووم المتحووودة عقٌووودة التووودخل كقاعووو 

ن األموووم المتحووودة تقووووم علوووى مبووودأ المسووواواة فوووً أمووون المٌثووواق علوووى  1ة الفقووور 2الموووادة 

التهدٌووود باسوووتعمال القووووة او  مووون 4الفقووورة  2السوووٌادة بوووٌن جمٌوووع أعضوووابها وتحوووذر الموووادة 

 2أو االسوووتقتل السٌاسوووً ألٌوووة دولوووة وتوووذكر الموووادة  اسوووتخدامها ضووود سوووتمة األراضوووً

لوووٌس فوووً المٌثووواق موووا ٌسووووغ لألموووم المتحووودة أن تتووودخل فوووً الشوووإون التوووً  هأنووو 7رة الفقووو

) األمووووون الجمووووواعً  42والموووووادة  –تكوووووون مووووون صووووومٌم السووووولطان الوووووداخلً لدولوووووة موووووا 

)الحووووق  51الموووورخص بووووه موووون قبوووول مجلووووس األموووون التووووابع لألمووووم المتحوووودة ( والمووووادة 

لوحٌوووودٌن للحظوووور علووووى ا االسووووتثناءٌنالطبٌعووووً فووووً الوووودفاع عوووون الوووونفس( تنصووووان علووووى 

هووووذا األموووور  أن . وفووووً حووووٌن 4الفقوووورة  2اسووووتخدام القوووووة المنصوووووص علٌووووه فووووً المووووادة 

ٌرسوووم صوووورة واضوووحة تماموووا للحظووور علوووى اسوووتخدام القووووة إال أن المٌثووواق ٌإكووود أٌضوووا 

لإلنسوووان" وفووً هوووذا الصوودد قووود كفوول المٌثووواق  األساسووٌة دٌباجٌوووة " اإلٌمووان بوووالحقوق علووى

حهوووا المناقشوووات والتضوووارب بوووٌن السوووٌادة ومسووواعدة المظلوووومٌن المعضووولة التوووً تطر أن

موووع ذلوووك وعلوووى الووورؼم مووون بعوووض الحجوووج المقدموووة التوووً تفٌووود ، تبقوووى حٌوووه بعووود تطبٌقوووه 

ن المٌثووواق لوووم ٌقصووود أ الووورأي السوووابد كوووان مفووواده دابمووواً  إنالقوووول العكوووس فمووون اإلنصووواؾ 

مووون قبووول دول تتصووورؾ  السوووماح باسوووتخدام القووووة لحماٌوووة السوووكان مووون األزموووات اإلنسوووانٌة

، وعوووتوة علووى ذلوووك لوووم ٌحووظ اسوووتخدام القووووة لحماٌووة السوووكان مووون  لموووا تووراه مناسوووباً  وفقوواً 

األزموووات اإلنسوووانٌة مووون قبووول المجتموووع الووودولً بوووؤي سوووابقة قانونٌوووة مقبولوووة علوووى نطووواق 

ن أمحكمووووة العوووودل الدولٌووووة رفضووووت إمكانٌووووة  نأواسووووع خووووتل هووووذه الفتوووورة . وبخاصووووة 

خل بووووالقوة متسووووقا مووووع القووووانون الوووودولً ، وأكوووودت محكمووووة العوووودل ٌكووووون الحووووق فووووً التوووود

ضوووومان احتوووورام حقوووووق  أوالدولٌووووة إن اسووووتخدام القوووووة لووووٌس األسوووولوب المناسووووب لرصوووود 

اإلنسان
(1)

. 

م  لٌإكووود 2001خووورج تقرٌووور اللجنوووة الدولٌوووة للتووودخل وسوووٌادة الووودول فوووً دٌسووومبر  

اسوووتخدام مفهووووم "المسوووإولٌة هوووو األول:  ثتثوووة مبوووادئ جدٌووودة فوووً فقوووه التووودخل اإلنسوووانً

وذلووووك لتجنووووب مووووا ٌثٌووووره تؽٌٌوووور  ًالدولٌووووة للحماٌووووة" بوووودال موووون مفهوووووم التوووودخل اإلنسووووان

ولٌة إ"التووووودخل اإلنسوووووانً" مووووون مخووووواوؾ السوووووٌطرة والهٌمنوووووة مقارنوووووة بتؽٌٌووووور "مسووووو

ولٌة إوضووووع مسووووالثااااانً:  ولٌة والمسوووواندة الدولٌووووةإالحماٌووووة" المتضوووومن لمعووووانً المسوووو

الوووووطنً فووووً ٌوووود الدولووووة الوطنٌووووة وعلووووى المسووووتوى الوووودولً  الحماٌووووة علووووى المسووووتوى

ٌركووووز علووووى عملٌووووة التوووودخل ألؼووووراض الثالااااث: وضووووعها فووووً سوووولطة مجلووووس األموووون 

علوووى سووولطة مباشووورة  "الحماٌوووة اإلنسوووانٌة" ٌجوووب أن ٌوووتم بجدٌوووة وكفووواءة وفاعلٌوووه وبنووواءً 

ولة إمسوووو
(*)
نٌن ولٌة حماٌووووة أرواح ورفاهٌووووة المووووواطإوأكوووود تقرٌوووور اللجنووووة علووووى أن مسوووو.
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الدولوووة  نأعلوووى عووواتق الووودول ذات السوووٌادة ، وإذا اتضوووح بووورؼم ذلوووك  وأخٌوووراً  تقوووع أوالً 

ؼٌووور راؼبوووة فوووً حماٌوووة مواطنٌهوووا ، أو أنهوووا هوووً نفسوووها الجوووانً  أوالمعنٌوووة ؼٌووور قوووادرة 

والمتسوووبب فٌموووا ٌتعووورض لوووه الموووواطنٌن مووون عنوووؾ، ففوووً هوووذه الحالوووة ٌجوووب أن تنتقووول 

أن  إلوووىتمثلوووة فوووً مجلوووس األمووون ، وانتهوووى التقرٌووور المسوووإولٌة إلوووى األسووورة الدولٌوووة الم

نووووه حالووووة أالتوووودخل العسووووكري ألؼووووراض الحماٌووووة اإلنسووووانٌة ٌجووووب أن ٌنظوووور إلٌووووه علووووى 

خاصوووووة واسوووووتثنابٌة لمواجهوووووة ضووووورر إنسوووووانً ال ٌمكووووون إصوووووتحه أو أصوووووبح وشوووووٌك 

 أوعووووداد كبٌوووورة موووون الضووووحاٌا علووووى نطوووواق واسووووع أسووووقوط  تالحوووودوث ،كمووووا فووووً حوووواال

 أنالمسوووتخدمة فوووً تنفٌوووذها وٌجوووب  الطرٌقوووة عرقوووً بصووورؾ النظووور عووونر ٌوووعملٌوووات تظه

ث دحوووٌال وأتوووتم عملٌوووة التووودخل فوووً إطوووار مبوووادئ الحووورص المتبوووادل والنواٌوووا الحسووونة، 

، كووووان هووووذا مووووا انتهووووً إلٌووووه جهوووود المجتمووووع الوووودولً أخٌوووورٍ  ذٍ كمووووتإال التوووودخل العسووووكري 

للتوفٌق بٌن حقوق األفراد
(1)

. 

السوووٌادة الوطنٌوووة بالتووودخل اإلنسوووانً فانوووه ٌمكننوووا  وعلوووى صوووعٌد بٌوووان مووودى توووؤثر 

القووووول إن مبوووودأ السووووٌادة المطلقووووة تعوووورض لتهتووووزاز منووووذ أن سوووومحت الوووودول الؽربٌووووة 

لنفسووها بالتوودخل العسووكري اإلنسووانً فووً العدٌوود موون الوودول أو أخوور القوورن التاسووع عشوور، 

وٌعوووود دخووووول مسووووتندة فووووً ذلووووك إلووووى فكوووورة الحماٌووووة اإلنسووووانٌة والحماٌووووة الدبلوماسووووٌة ، 

مسوووؤلة حقووووق اإلنسوووان فوووً نطووواق القوووانون الووودولً ثوووار الخوووتؾ القوووانونً حوووول مبووودأ 

وبالتوووالً ،بعووود التؽٌٌووورات الدولٌوووة الجدٌووودة  خصوصووواً  أم نسوووبٌاً  السوووٌادة باعتبووواره مطلقووواً 

ن التووودخل اإلنسوووانً اثووور فوووً مفهووووم السوووٌادة المطلقوووة للدولوووة نتٌجوووة للتفسوووٌر المووورن إفووو

ً الشووووإون الداخلٌووووة للوووودول ، ممووووا جعوووول طبٌعووووة العتقووووة بووووٌن لمبوووودأ عوووودم التوووودخل فوووو

االختصاص الداخلً واالختصاص الدولً لصالح األخٌر
(2)

. 

 ومبدأ السٌادة :  التدخل الدولً اإلنسانً• 

قووووانونً وهووووو ممنوووووع الن التوووودخل اإلنسووووانً ؼٌوووور أٌوجوووود اتفوووواق عووووالمً علووووى  

. ألنوووه ٌهوودد بالتحدٌووود سوووٌادة 7،4،2بشووكل واضوووح فووً شووورعٌة األمووم المتحووودة فوووً البنووود 

الدولوووة فمبووودأ السوووٌادة هوووو أسووواس القوووانون الووودولً واألموووم المتحووودة، وموووالم تتفوووق الووودول 

علوووى احتووورام سوووتمة أراضوووً الووودول األخووورى واسوووتقتلٌتها السٌاسوووٌة فإنوووه مووون الصوووعب 

 ن السوووووٌادة الإأن تتعووووواٌش بصوووووفتها دوال متسووووواوٌة بحسوووووب شوووووروط القوووووانون الووووودولً، 

علوووى الووودول أن تلتوووزم  هل الحوووق فوووً خووورق أو انتهووواك القوووانون الووودولً ، النووولووودولتعطوووً 

المواثٌووووق  بقواعوووود القووووانون الوووودولً ،سووووواء تلووووك القواعوووود الووووواردة فووووً المعاهوووودات أو

لدولووووة  ألي الدولٌووووة ، أو فووووً االتفاقٌووووات والبروتوكوووووالت الثنابٌووووة أو الجماعٌووووة وال ٌحووووق

 أن تتحلل من تلك االلتزامات.
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عمووول  م1990لصووودد تجووودر اإلشوووارة إلوووى أن مجلوووس األمووون قبووول عوووام وفوووً هووودا ا 

ت الطووابع ؼٌوور الوودولً اعلووى احتوورام سووٌادة الوودول ولووم ٌتوودخل فووً النزاعووات المسوولحة ذ

الفقووورة  2علوووى طلوووب الحكوموووات المعنٌوووة فوووً هوووده الووودول تطبٌقوووا إلحكوووام الموووادة  إال بنووواءً 

اتخووووووذ  م1990وبعوووووود ( 158)القوووووورار  م1950األزمووووووة الكورٌووووووة عووووووام  باسووووووتثناء 1

لوووك موووع صووودور قووورار ذنهجووواً مختلفوووا فٌموووا ٌتعلوووق سوووٌادة الووودول وبووودأ  ألمموووًاالمجلوووس 

بشووووؤن مشووووكلة أكووووراد العووووراق مووووع الحكومووووة  م1991عووووام  688مجلووووس األموووون رقووووم 

 ه سلسلة من القرارات نذكر منها .تلٌالمركزٌة العراقٌة 

هووواٌتً بسوووبب الصوووراع  بشوووؤن األزموووة السٌاسوووٌة فوووً م1994لسووونة  940القووورار رقوووم  -

بوووٌن الحكوموووة برباسوووة ) أرٌسوووتٌد( مووون ناحٌوووة والعسوووكرٌٌن الووودٌن انقلبووووا علٌوووه واسوووتولوا 

 علً الحكم من ناحٌة أخرى.

والمتعلووووق باألزمووووة الصووووومالٌة مووووع التؤكٌوووود علووووى  م1994لسوووونة  897القوووورار رقووووم  -

 احترام سٌادة الصومال .

فوووً قبووورص أكووود فٌوووه المجلوووس علوووى بشوووؤن األزموووة  م1998لسووونة  1179القووورار رقوووم  -

 احترام السٌادة واستقتل جمهورٌة قبرص . أهمٌة

وموون هنووا ٌتضووح أن التوودخل فووً شووإون الوودول الداخلٌووة ال ٌووزال ٌمثوول أهووم المبووادي التووً 

ٌقوم علٌها التنظٌم الدولً المعاصر وٌعتبر دلك انعكاساً لمبدأ السٌادة الوطنٌة 
(1)

. 

ٌخ حاااااق التااااادخل الااااادولً اإلنساااااانً علاااااى مبااااادأ المبحاااااث الثالاااااث : مضااااااعفات ترسااااا

 :السٌادة

لة عالمٌووووة ال تخضووووع العتبووووارات ؤأصووووبحت مسووووؤلة حماٌووووة حقوووووق اإلنسووووان مسوووو 

الحوووودود واالنتموووواء السٌاسووووً، األموووور الووووذي أعطووووى الحووووق لحماٌتهووووا موووون قبوووول الوووودول 

فوووً الشوووإون الداخلٌوووة للووودول ، خاصوووة موووع  ٌعووود ذلوووك تووودختً  أندون  والمنظموووات الدولٌوووة

إلووى مووا ٌعوورؾ بالجٌوول الثالووث موون  حقوووق اإلنسووان وصوووالً  مسووؤلة تطووور الووذي عرفتووهال

حقووووق اإلنسوووان ،والتوووً تشووومل الحوووق فوووً األمووون والسووولم الووودولٌٌن ،الحوووق فوووً التنمٌوووة ، 

والحووق فووً بٌبووة نظٌفووة ومووا ٌمٌووز هووذه الحقوووق إن حماٌتهووا تسووتدعى تكافوول الجهووود بووٌن 

ن الجٌوول الثالووث لحقوووق أا هووو جوودٌر بالووذكر مووجمٌووع الفواعوول علووى السوواحة الدولٌووة ، وم

اإلنسوووان ال ٌسووومح للوووودول بوووالتحجج بسوووٌادتها للمضووووً فوووً انتهووواك حقوووووق اإلنسوووان مووووع 

ذلوووك هوووً ال تقضوووً بوووذلك علوووى الدولوووة ، إنموووا تووودعو إلوووى ضووورورة تقوٌتهوووا لتكوووون أكثووور 

 قدرة على حماٌة حقوق رعاٌاها.

 مر لمبدأ السٌادة من ختل :التؤكٌد المست علىٌقودنا  إلً الحدٌث  هدا ماو
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 ألؼوووراضم نوووص الموووادة اسوووتعمال القووووة ضووود دولوووة أخووورى حووورّ  : 4الفقااارة  2الماااادة 

 ؼٌر الدفاع المشروع أو تطبٌق قرار أممً .

ٌعتبووور نصوووها أسووواس مبووودأ عووودم التووودخل فوووً الشوووإون التوووً تووودخل  : 7الفقااارة  2الماااادة 

 ضمن اختصاص  الدولة.

 تدعو إلى ترقٌة حقوق اإلنسان . لتاهما: وك 56و 55مادة ال

المتحووودة وال فووً االتفاقٌوووات المتعلقووة بحقووووق اإلنسوووان  األموووم فوووً مٌثوواق دال ٌوجوومووع ذلوووك 

نووص صوورٌح ٌجٌوووز اسووتعمال القوووة فوووً حالووة انتهوواك تلوووك الحقوووق موون قبووول الوودول ،كموووا 

الحفوووواظ علووووى األموووون توضووووح هرمٌووووة أهووووداؾ األمووووم المتحوووودة أولوٌووووة حماٌووووة السووووٌادة و

اإلنسان والسلم الدولٌٌن على حماٌة حقوق
(1)

. 

البوووود أن ٌكووووون التوووودخل اإلنسووووانً عملٌووووة تحركهووووا المعوووواٌٌر والقووووٌم واالعتبووووارات  

األختقٌووووة والمسووووإولٌة موووون جانووووب المجتمووووع الوووودولً النقوووواد الموووودنٌٌن الووووذٌن ٌتعرضووووون 

ن ٌحركهوووووا ظهوووووور هوووووذه النظووووورة الخارجٌوووووة حوووووول التووووودخل اإلنسوووووانً كوووووا إن للخطووووور

مناقشوووات قوٌوووة لحقووووق اإلنسوووان تطالوووب بحماٌوووة هوووإالء األشوووخاص الوووذٌن ٌعوووانون مووون 

انتهاكوووات خطٌووورة لحقووووق اإلنسوووان، ٌضووواؾ إلوووى ذلوووك أن اللجنوووة الدولٌوووة للتووودخل وسوووٌادة 

ٌعمووول علوووى تقووودٌم مبووودأ المسوووإولٌة للحماٌوووة حٌوووث إن هوووذا المبووودأ  الدولوووة أصووودرت تقرٌوووراً 

إذا فشووولت الووودول فوووً القٌوووام و الحوووق فوووً حماٌوووة مواطنٌهوووا  ٌووونص علوووى أن الووودول لهوووا

ل عوووون حماٌووووة وتووووؤمٌن وسووووإمن المجتمووووع الوووودولً ٌكووووون لووووه الحووووق أو إبالمسووووإولٌة، فوووو

نحقوق اإلنسا
(2)

. 

 المطلب األول : التدخل اإلنسانً بٌن الحق والواجب. 

 الواجوووب  نظووورا أوٌشوووٌر الفقهووواء إلوووى أن التووودخل اإلنسوووانً قووود ٌؤخوووذ صوووفة الحوووق  

لألهمٌووة القصوووى التووً ٌتمٌووز بهووا هووذا النوووع موون التوودخل خاصووة فووً وقووت تفاقمووت فٌووه 

المشووووواكل اإلنسوووووانٌة وازدادت فٌوووووه الحوووووروب والكووووووارث الطبٌعٌوووووة ، التوووووً أصوووووبحت 

تعصووووؾ بووووؤرواح األبرٌوووواء العووووزل والفقووووراء فووووً أنحوووواء العووووالم ولمووووا كانووووت الضوووورورة 

بوووالخطر فوووإن القوووول بؤعموووال التووودخل  تووودعو إلوووى وجوووود التووودخل لصوووالح اإلنسوووانٌة المهوووددة

م واجووبو ومووا أأصووبح ٌكتنفووه الكثٌوور موون التسوواإل حووول طبٌعتووه القانونٌووة فهوول هووو حووق 

موقؾ الفقه الدولً من هذه المسالة
(3)

. 

حووود أن "الحوووق فوووً التووودخل" ٌعنوووً أن تعطوووً بعوووض الووودول كفووواءة ألوووم ٌتصوووور  

ة مهووووددة فووووً دولووووة الحقوووووق الشخصووووٌ أناالختصوووواص بووووالرد العسووووكري عنوووودما تقوووودر 

وضوووع هوووذا الحوووق موضوووع التنفٌوووذ ٌووورتبط بعووودة شوووروط وفوووً الصوووؾ األول  إنأخووورى ، 
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ن الشوووورط الضووووروري إباختصووووار "منهووووا ، ٌوجوووود معٌووووار هوووودؾ التحوووورك العسووووكري ، 

الووووتزم للتوووودخل ألسووووباب إنسووووانٌة هووووو ان تسووووتهدؾ الدولووووة  التووووً تقوووودم نفسووووها كحامٌووووة 

تكوووون الحقووووق الشخصوووٌة  أن ٌنبؽوووً عمومووواً مووون جهوووة أخووورى  "المصووولحة اإلنسوووانٌة فقوووط

 ،للتمووورد المثوووال جووورابم شووودٌدة لدرجوووة تووودعوقووود انتهكوووت بصوووورة خطٌووورة علوووى سوووبٌل 

أو مجوووووازر مووووون  ... الحكوموووووة وتتركهوووووا بووووت عقووووواب معهوووواومتناهٌووووة القسووووووة  تتواطوووووؤ 

فقووود خووورج تقرٌووور اللجنوووة الدولٌوووة للتووودخل وسوووٌادة  البشووورٌة رتجووورح ضووومٌأن طبٌعتهوووا 

تثووة مبووادئ جدٌوودة فووً فقووه التوودخل اإلنسووانً وقوود كووان خروجووه نتٌجووة للتخوووؾ الدولووة بث

وللرفض السابد على الساحة الدولٌة تجاه التدخل اإلنسانً  
(1)

. 

 .  التدخل اإلنسانً حق للدول• 

مووون فقهووواء القوووانون والسٌاسوووٌٌن إن التووودخل اإلنسوووانً فوووً الحقٌقوووة  ٌووورى الكثٌووور  

لووودول قووود اكتسوووبت الحوووق فوووً إن تفوووتح األعوووٌن فٌجووووز ن اأ ههوووو حوووق ثابوووت للووودول ، كونووو

ظهوووورت تلووووك الوووودول أن إلهووووا إن تتسوووواءل عمووووا ٌجوووورى فووووً الوووودول األخوووورى ، حتووووى و

قووود وضوووعت للووودول آلٌوووات فوووً هوووذا فؼلوووب األحووووال ، أاسوووتٌابها مووون هوووذه الظووواهرة فوووً 

إلوووى لجنوووة  ا أساسووواً هووودَ الشوووؤن ة السوووٌما فوووً إطوووار المجلوووس االقتصوووادي واالجتمووواعً و عُ 

قووووق اإلنسوووان مهموووة مراقبوووة مووودى احتووورام حقووووق اإلنسوووانح
 
إن حوووق كووول شوووخص فوووً ،

هوووذا  قاعووودة إن، فانوووه معتووورؾ بوووه منوووذ زمووون طوٌووول ٌوووداً جد مسووواعدة إنسوووانٌة لوووٌس شوووٌباً 

الحوووق ٌمكوووون العثووووور علٌهوووا فووووً اإلعووووتن العوووالمً لحقوووووق اإلنسووووان والوووذي ٌوووونص فووووً 

تسووووتطٌع فٌووووه الحقوووووق  ٌسووووود العووووالم نظووووام أنكوووول شووووخص الحووووق فووووً ل (  "28مادتووووه )

تجووود لهوووا فاعلٌوووة" ان هوووذا الووونص ٌعبووور عووون  أنوالحرٌوووات الموجوووودة فوووً هوووذا اإلعوووتن 

ؼة بصوووورة مجوووردة فوووً اإلعوووتن مثووول الحوووق فوووً والربووواط الموجوووود بوووٌن الحقووووق المصووو

( 25)مووووادة  ( ومسووووتوى معٌشووووة كوووواؾٍ 5(  والسووووتمة الجسوووودٌة )مووووادة 3الحٌوووواة ) مووووادة 

واقوووع االسوووتمتاع بهوووذه الحقووووق وهوووو موووا ٌسوووتدعً ان ٌكوووون ن نسوووتطٌع فوووً الأوالحوووق فوووً 

هناك نظام تطبقه الدول 
(2)

  . 

ولكووون هووول ٌجووووز للووودول اللجووووء إلوووى حوووق التصووورؾ عنووودما ٌكشوووؾ حوووق الرقابوووة  

ن حوووق التووودخل مووون الحقووووق أقانونٌوووة ؼٌووور مقبولوووة ؟ نقوووول إذا موووا اعتبرنوووا  اكووواتعووون انته

ن تتصوورؾ فووً ألهووذا الحووق ٌجووب علٌهووا التووً تثبووت للوودول ولكوون الوودول عنوود ممارسووتها 

حووودود سوووٌادتها وان تمتنوووع عووون اسوووتخدام القووووة مووون اجووول التووودخل ،باسوووتثناء االلتزاموووات 

التوووووً تفرضوووووها االتفاقٌوووووات واألعوووووراؾ الدولٌوووووة علوووووى دولوووووة موووووا .إن مفهووووووم التووووودخل 

اإلنسوووانً الوووذي ٌجٌوووز فوووً مفهوموووه الواسوووع حوووق التووودخل المسووولح ألي دولوووة فوووً أراضوووً 

لوضوووع حووود لتنتهاكوووات الخطٌووورة والجسوووٌمة لحقووووق اإلنسوووان . وان كوووان ال  دولوووة أخووورى
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نوووه موووع ذلوووك ٌجوووب علوووى الووودول صووواحبة أٌووونص علٌوووه مٌثووواق األموووم المتحووودة صوووراحة إال 

عموووال مخالفوووة صوووراحة ألهوووداؾ األموووم ألال تتوووذرع بهوووا إذا موووا ثبوووت ارتكابهوووا أهوووذا الحوووق 

كثٌوووور موووون األحٌووووان فووووً الحووووق  ن ٌتخووووذ طبٌعووووةأن التوووودخل اإلنسووووانً ٌمكوووون أالمتحوووودة ،

فوووً  أوخاصوووة عنووودما ٌوجوووه لحماٌوووة حقووووق اإلنسوووان أو لحماٌوووة رعاٌوووا دولوووة فوووً الخوووارج 

 سبٌل تقدٌم مساعدات للدول الفقٌرة .

 التدخل اإلنسانً واجب على الدول :• 

جووول أعلوووى الووودول ٌحووودده مٌثووواق األموووم المتحووودة مووون  ٌعتبووور التووودخل اإلنسوووانً واجبووواً       

البشووورٌة والشوووعوب  ذنقووواإض وؼاٌوووات هوووذه المنظموووة التوووً آلوووت علوووى نفسوووها تحقٌوووق أؼووورا

ٌجووووب أن تطلووووع بووووه كوووول الوووودول ، وفووووً  مقدسوووواً  موووون وٌووووتت الحووووروب وجعلتووووه واجبوووواً 

أن نسوووتخلص مووون ذلوووك كلوووه واجوووب التووودخل بوووالقوة  حدالفووواالمقابووول قووود ٌكوووون مووون الخطوووؤ 

ة ، إذا أن تحلٌوووول خووووارج نطوووواق أنظمووووة األموووون التووووً تتماشووووى مووووع مٌثوووواق األمووووم المتحوووود

االلتووووزام بفوووورض حماٌووووة القووووانون الوووودولً اإلنسووووانً كمووووا هووووو منصوووووص علٌووووه بوجووووه 

خاص فً اتفاقٌات جنٌؾ 
(1)

. 

لوووم تجووود   "أعضووواء األمووم المتحووودة"ال تووزال توجووود مشووواكل عدٌووودة فٌمووا بوووٌن الووودول  

إرهاصووووات  دتخووووبعوووود وإزاء احتوووودام تلووووك المشووووكتت فووووً الحقبووووة الراهنووووة أ لهووووا حووووتً 

جدٌوووودة  فووووً الظهووووور موووون أبرزهووووا مبوووودأ التوووودخل اإلنسووووانً ومبوووودأ المسووووإولٌة  مبووووادئ

مووون القووورن العشووورٌن  الجنابٌوووة الدولٌوووة وقووود سووولطت وسوووابل اإلعوووتم فوووً العقووود األخٌووور

الضووووء علوووى مصوووطلحات مثووول حوووق التووودخل اإلنسوووانً وواجوووب التووودخل اإلنسوووانً حتوووى 

قٌل هنا بصدد نظام عالمً جدٌد
(2)

.
 

ل" بصوووووورة مؤلوفوووووة بواسوووووطة الحوووووق أو "واجوووووب التووووودخمفهووووووم لقووووود اسوووووتخدم  

مسوووإولً المنظموووات ؼٌووور الحكومٌوووة فوووً إطوووار أختقوووً، حٌوووث اسوووتنتجوها مووون قسوووم أبوووو 

"قوووراط" علوووى كووول طبٌوووب أن ٌوجوووه عناٌتوووه دون أن ٌؤخوووذ فوووً االعتبوووار جنسوووٌة مرٌضوووه 

وٌنبؽوووً علٌوووه إن كوووان دلوووك ضووورورٌاً، أن ٌوجوووه السووولطات التوووً تمنعوووه مووون أداء واجبوووه 

سووورعان موووا تحوووول هووودا المظهووور األختقوووً إلوووى مطالوووب علوووى مسوووتوى القوووانون الووودولً، ،

فووً البداٌووة لوودى دعوواة قٌووادة هوودا الحووق، علووى سووبٌل المثووال لووم تتووردد النمسووا فووً المطالبووة 

بتعووودٌل مٌثووواق األموووم المتحووودة بهووودؾ تقنوووٌن "الحوووق فوووً التووودخل" وكوووذلك أبووورزت الووودول 

السووووبع األكثوووور تصوووونٌعاً تصوووورٌحاً فووووً ٌولٌووووو هوووودا الجانووووب، فقوووود بثووووت مجموعووووة الوووودول 

م بعنووووووان "تووووودعٌم النظوووووام العوووووالمً الجدٌووووود" وٌمكووووون أن نقووووورا فٌوووووه "ال ٌمكووووون 1991

للمجتمووع الوودولً أن ٌضوول بووت حووراك عنوودما تصوول معانوواة عوودد كبٌوور موون البشوور، بسووبب 

الجوووووع أو الحوووورب أو االضووووطهاد أو نووووزوح التجبووووٌن أو األمووووراض أو الفٌضووووانات إلووووى 
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مووون الخطوووورة تقتضوووً إجابوووة عاجلوووة" وهكوووذا ٌجموووع الحوووق فوووً التووودخل القوووانون  درجوووة

واألختق بانسجام وٌشكل أحد المتمح المهمة للنظام العالمً الجدٌد
(1)

. 

تتحصووول علوووى مسووواعدة ، أو أن تووووفر لهوووا  أنفوووإذا كانوووت الووودول توووإمن بحقهوووا فوووً  

ة أخوووورى ضوووورورة الحماٌووووة أثنوووواء الكوووووارث والنزاعووووات المسوووولحة ٌقووووع علٌهووووا موووون جهوووو

اإلقووورار بواجبهوووا إزاء اإلنسوووانٌة وٌتقووورر ذلوووك فوووً فكووورة مووون ٌطالوووب بوووالحق ٌقوووع علٌوووه 

واجوووب عووودم اإلخوووتل بوووه اتجووواه الووودول األخووورى وبالتوووالً فوووان حوووق الووودول فوووً أن تعوووٌش 

تتعووودى علوووى ؼٌرهوووا مووون الووودول  أالمحمٌوووة وآمنوووة ٌقابلوووه واجبهوووا فوووً أن تعمووول مووون اجووول 

ضوووورورة تقوووودٌم المسوووواعدة اإلنسووووانٌة لموووون هووووم فووووً خطوووور وٌتحووووتم علٌهووووا فووووً المقابوووول 

كمقابل لحقها فً التدخل اإلنسانً لصالحها أو لصالح اإلنسانٌة 
(2)

. 

 حق أو واجب تدخل المنظمات اإلنسانٌة:  • 

فووووً مٌوووودان التوووودخل وٌعتبوووور  تلعووووب المنظمووووات اإلنسووووانٌة ؼٌوووور الحكومٌووووة دوراً    

 ًا ٌبوووورر هووووذا تووووارٌخ القووووانون الوووودولالتوووودخل اإلنسووووانً بالنسووووبة لهووووا حووووق واجووووب كموووو

جوووول تنظووووٌم المصووووالح أفقوووود بوووودأت الوووودعوة الووووى فكوووورة التجمووووع الوووودولً موووون  اإلنسووووانً

 أنالمشوووتركة للجماعوووة الدولٌوووة فوووً كتابوووات المفكووورٌن و الفتسوووفة ورجوووال الووودٌن ، ؼٌووور 

 هوووذه الفكووورة لوووم تجووود  خوووتل القووورون األولوووى التوووً تلوووت نشوووؤة المجتموووع الووودولً . مناخووواً 

ن الموووودنٌات القدٌمووووة كانووووت أل ول  نظووووراً ورها األُ ذوتربووووة خصووووبة تؽوووورس فٌهووووا بوووو ٌوووواً دول

كووان ٌنظوور إلووٌهم  يعلووى االنعووزال وعوودم الرؼبووة فووً االتصووال بالجانووب الووذ تقوووم أساسوواً 

خووووتل هووووذه العصووووور مبوووودأ السووووٌادة المطلقووووة  نظوووورة عووووداوة وبؽووووض ، كمووووا سوووواد أٌضوووواً 

ى الحرب لحل المشاكل الدولٌة كان من أهم متمحه شرعٌة اللجوء إل يوالذ
(3)

 . 

فووً الوقووت الووذي تطالووب فٌووه الوودول بسووٌادة ال حوودود لهووا ، ممووا ٌشووكل تراجووع فووً  

تطبٌوووق القوووانون الووودولً اإلنسوووانً فوووً النزاعوووات المسووولحة ، ٌقوووع مووون واجوووب المنظموووات 

اإلنسوووانٌة الحووود مووون هوووذا االنطوووتق فوووً السوووٌادة ، خاصوووة وان هوووذه المنظموووات ال تتقٌووود 

تنظوووٌم أعموووال  لوووىل هوووذه الووودول فوووً الكثٌووور مووون األحٌوووان عمووودود الوطنٌوووة لكوووً تحبالحووو

 تإكووووداإلؼاثووووة أو مكافحووووة الجفوووواؾ أو حماٌووووة البٌبووووة أو تحسووووٌن الشووووروط الصووووحٌة ، و

نقوواد أرواح البشوورٌة مووون إجوول أاللجنووة الدولٌووة للصوولٌب األحموور واجبهووا علووى العموول موون 

البشووورٌة  ةالوووذي ٌحووواول تووودارك معانوووا شوووبح المووووت كموووا ٌحووودده المبووودأ للصووولٌب األحمووور

وتخفٌفها فً جمٌع األحوال
(4)

. 

مثووول ؼٌوووره  ن مصوووطلح الحوووق أو الواجوووب ال ٌمكووون تحدٌوووده تمامووواً إموووا ٌمكووون قولوووه  

موون المصوووطلحات ففووً الواقوووع نجوود أن عبوووارة الحووق فوووً المسوواعدات تؽلوووب عبووارة الحوووق 
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وال ٌوجوووود بشووووؤنها  واجووووب التوووودخل ، ذلووووك ألنهووووا تووووؤتً فووووً أول مرحلووووة وأفووووً التوووودخل 

اخوووتتؾ عوووددي فوووً التسووومٌة والتوووً ٌمكووون أن ٌصوووطلح علٌهوووا اإلؼاثوووة ، أعموووال اإلؼاثوووة 

أو عملٌوووات المسووواعدة وبالتوووالً فوووان المسووواعدة اإلنسوووانٌة حوووق معتووورؾ بوووه باسوووم اإلنسوووانٌة 

علووووى الوووورؼم موووون تنوووووع المصووووطلحات المسووووتعملة فووووً القووووانون الوووودولً اإلنسووووانً وهووووو 

ن تتحوووول المسووواعدة أواجوووب التووودخل  اإلنسوووانً ذاتوووه ، وٌمكووون  ٌسووومو علوووى فكووورة حوووق أو

اإلنسووانٌة إلووى حووق فووً التوودخل أو واجووب إنسووانً قوود ال ٌرقووى إلووى القٌمووة القانونٌووة التووً 

إن المنظمووات الدولٌووة موورت فووً  ،تكفوول لووه الحماٌووة ولكوون ٌسوواعد علووى الحماٌووة البشوورٌة 

المووووإتمرات الدولٌووووة المإقتووووة مختلفووووة ، فموووون مرحلووووة  نشووووؤتها وتطورهووووا بمراحوووول ثووووتثٍ 

التووووً تعقوووود لؽوووورض خوووواص إلووووى مرحلووووة اللجووووان واالتحووووادات الدولٌووووة الدابمووووة التووووً ال 

ٌقتصووووور نشووووواطها علوووووى المسوووووابل السٌاسوووووٌة ، بووووول لٌشووووومل مسوووووابل أخووووورى اقتصوووووادٌة 

واجتماعٌة وثقافٌة 
(1)

 . 

ن التووودخل اإلنسوووانً ذو طبٌعوووة مزدوجوووة فهوووو حوووق و واجوووب فوووً نفوووس إفووو وأخٌوووراً  

ت ٌقوووع علوووى عووواتق كووول مووون الووودول والمنظموووات الدولٌوووة العمووول علوووى إثبوووات وجووووده الوقووو

وجدارتووووه وهووووو بالتووووالً بشووووكل قاعوووودة قانونٌووووة مزدوجووووة ٌمكوووون أن ترقووووى إلووووى مصووووؾ 

للووودول فوووً أن تنقووود رعاٌاهوووا الوووذٌن ٌشوووكلون  فهوووو ٌعتبووور حقووواً  ةاآلمووورالمبوووادئ الدولٌوووة 

نقووواد البشوورٌة مووون المخووواطر إهووا االمتووداد البشوووري لهووا مووون وٌووتت الحوووروب و واجوووب علٌ

، ٌوووتم فرضوووه علٌهوووا باسوووم اإلنسوووانٌة . أموووا عووون المنظموووات اإلنسوووانٌة فهوووو حوووق ثابوووت لهوووا 

جووول أبوووالخطر نتٌجوووة الشوووعور الووودولً بالتضوووامن مووون  ٌناألفوووراد المهووودد ذنقووواإفوووً سوووبٌل 

حٌوووواة البشوووورٌة ، والواجووووب ٌنطلووووق موووون إٌمانهووووا بضوووورورة العموووول علووووى التخفٌووووؾ موووون 

إلنسانٌة ختل الكوارث والحروب المروعةا اةالمعان
2

  . 

 المطلقة للدول:السٌادة  مبدأ تراجعالتدخل اإلنسانً والمطلب الثانً:  

ٌعتبوور مبوودأ عوودم التوودخل موون المبووادئ التقلٌدٌووة الراسووخة فووً القووانون الوودولً ، وقوود       

شوووإون انبثوووق عووون فكووورة السوووٌادة التوووً ترتوووب علٌهوووا منوووع أٌوووة دولوووة مووون التووودخل فوووً ال

لسوووٌادتها وٌعووورض النظوووام الووودولً للخطووور  الداخلٌوووة لدولوووة أخووورى باعتبووواره  ٌعووود انتهاكووواً 

وان التوووزام الووودول بووواحترام حقووووق بعضوووها الوووبعض ٌفووووض علٌهوووا واجوووب عووودم التووودخل 

فً الشإون الخاصة لؽٌرها 
(3)

  

كمووا أن تطووور القووانون الووودولً موون قووانون ٌحكووم العتقوووات بووٌن الوودول إلووى قوووانون  

وٌوووونظم المجتمووووع الوووودولً أدى إلووووى تطووووور فكوووورة السووووٌادة ذاتهووووا حٌووووت أصووووبحت  ٌحكووووم

السوووٌادة فوووً القوووانون الووودولً المعاصووور تفهوووم علوووى أنهوووا مجموعوووة السووولطات التوووً تتمتوووع 

                                                           
 .  61الطاهر أبو القاسم محمد فرج ، مرجع سبق ذكره ص  - 1
 . 226بوراس ، مرجع سبق ذكره ، ص  رعبد القاد - 2
  71ؼٌث مسعود مفتاح ، مرجع سبق ذكره ،ص  - 3



  

 

بهوووا الدولوووة فوووً الحووودود التوووً قررتهوووا القواعووود واألعوووراؾ الدولٌوووة ،وتوووم إزالوووة التعوووارض 

بووٌن سوووٌادة الدولووة وخضوووعها للقووانون، أصوووبح الووذي كووان قابموواً وفقووواً للنظرٌووة التقلٌدٌووة و

ن الوووودول صوووواحبة السووووٌادة مبوووودأ السووووٌادة ٌكموووول القووووانون الوووودولً وال ٌتعووووارض معووووه أل

فووً إطووار قواعوود ٌنظمهووا القووانون الوودولً  تضووع قواعوود القووانون الوودولً التووً تعتوورؾ بهووا

  .السٌاق نتطرق إلً هده االتجاهات هذا وفً

 السٌادة وتعزٌزها. االتجاه الفقهً المتمسك ببقاء -1

األموووم  ؤحكوووام المواثٌوووق الدولٌوووة ومنهوووا مٌثووواقٌنطلوووق أنصوووار هووودا االتجووواه فوووً التمسوووك ب

مواثٌووووق المنظمووووات اإلقلٌمٌووووة والتووووً نصووووت جمٌعهووووا علووووً أن الوووودول ك المتحوووودة وكووووذل

متسووواوٌة فوووً السووووٌادة ولهوووا حرٌووووة اختٌوووار نظامهوووا السٌاسووووً واالقتصوووادي وأن السووووٌادة 

التوووً تسوووتمدها الدولوووة مووون القوووانون الووودولً وأن احتووورام سوووٌادة  هوووً أحووود االختصاصوووات

على قدم المساواة كامتً  عاوناً تاألمم وحده كاؾ الن ٌضمن تعاون الدول كلها 
 (1)

. 

 االتجاه الفقهً المعارض لمبدأ السٌادة . -2

ٌووووورى أنصووووواره أن التنظوووووٌم الووووودولً بشوووووكله الحوووووالً ٌتنووووواقض موووووع مبووووودأ السوووووٌادة الن 

وجوووود هٌبوووات وقواعووود تعلوووو فووووق الووودول وعلوووى الووودول احتووورام  ٌوووة تعنوووًالمنظمووات الدول

هووودا وبالتوووالً ال مجوووال للقوووول بمبووودأ السوووٌادة الن القوووول ٌعنوووً تخلوووؾ التنظوووٌم الووودولً 
(2)

. 

كوووذلك هنووواك قسوووم مووون الفقهووواء ٌإٌووود عووودم المسووواواة فوووً السوووٌادة وٌوووذهب إلوووً القوووول بعووودم 

ز الوووودول الكبوووورى وضوووورورة إعطابهووووا المسوووواواة الوظٌفٌووووة وأنهووووا هووووً التووووً تبوووورر تمٌٌوووو

امتٌوووازات داخووول األموووم المتحووودة وأن المسووواواة فوووً السوووٌادة تعبٌووور ؼوووامض ٌحتووواج إلوووى 

توضوووٌح وأن عووودم المسووواواة فوووً السوووٌادة ٌبررهوووا قبوووول الووودول التوووً انضووومت إلوووً األموووم 

المتحدة وقبلت هدا الوضع
(3)

 

 

 

 تنازع االختصاص الداخلً واالختصاص الدولً .● 

التعرٌوووؾ بوووه حٌوووث  أوالً ٌووود طبٌعوووة مفهووووم االختصووواص الوووداخلً ٌسوووتدعً تحد إن 

، ولكووون ماهٌتوووه ومفهوموووهٌتعلوووق بتحدٌووود بموووا ٌختلوووؾ فقهووواء القوووانون الووودولً فٌموووا بٌووونهم 

النطوووواق  أواالختصوووواص الووووداخلً ٌقصوووود بووووه المجووووال  أنؼالبٌووووة التعووووارٌؾ تتفووووق علووووى 

كاملوووة ، ففوووً هوووذا النطووواق  الوووذي تتمتوووع فٌوووه الدولوووة بحرٌوووة االختٌوووار والتصووورؾ بصوووورة

تحاسوووب دولوووة أخووورى علوووى تصووورفاتها  أندولوووة موووا  أومنظموووة دولٌوووة ،  أٌوووةلوووٌس بمقووودور 

بؤنوووه  لمفهوموووهوقووود تبنوووى معهووود القوووانون الووودولً تعرٌفوووا بهوووا بخصووووص المسوووابل المتعلقوووة 
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 72غيذ يطؼٕد يفخاح ،يرجغ ضبك ركرِ، ص -
3

 87، يرجغ ضبك ركرِ ، صيضانًّ زايذ انفيخٕ ر -



  

 

المجوووال الوووذي تموووارس فٌوووه الدولوووة أنشوووطتها ، وال تتقٌووود سووولطاتها بقواعووود القوووانون الووودولً 

 مجموعوووة المسوووابل التوووً ال تخضوووع لتهتموووام الووودولً أو انوووهحوووٌن ٌووورى الوووبعض ، فوووً 

األجنبً بمعنى أنها ال تعنً أٌة دولة أخرى ؼٌر الدولة المعنٌة نفسها
(1)

. 

المجوووال الخووواص للدولوووة ٌوووتقلص  نأوٌنوووتج عووون هوووذا التعرٌوووؾ مسوووالة مهموووة وهوووً  

وٌمكووون القوووول بوووؤن المجوووال  عت التزاماتهوووا ذات الصوووٌؽة التعاقدٌوووة او العرفٌوووة .كلموووا وّسووو

عتقوووووات منظموووووة قانونٌوووووة موووووع الخووووواص للووووودول ٌوووووتقلص كلموووووا انخرطوووووت الووووودول فوووووً 

 األطووووراؾاآلخوووورٌن فووووً المجتمووووع الوووودولً كالتزامهووووا باالتفاقٌووووات المتعووووددة  األشووووخاص

تحقٌوووق مبوووادئ االعتمووواد المتبوووادل  أوحفوووظ السوووتم  أو سوووواء فٌموووا ٌتعلوووق بحقووووق اإلنسوووان

التنووووووازل عوووووون بعووووووض  إلووووووىمضووووووطرة بمقتضووووووى التزامهووووووا  ، وعووووووادة تكووووووون الدولووووووة

ضمن المجال المحفوظاالختصاصات التً كانت تندرج 
(2)

. 

التقووووارب بووووٌن الوووودول ودعووووم اإلحسوووواس بفكوووورة المصوووولحة الدولٌووووة المشووووتركة إن  

فووً بنٌوووة القوووانون الووودولً، وتخووص بالوووذات فكووورة السوووٌادة ،  جذرٌوووةالتووً أحووودثت تؽٌووورات 

الوووذي  األمووورالمصوووالح الوطنٌوووة الفردٌوووة بمواثٌوووق الدولٌوووة حٌوووث قبلوووت الووودول بموجوووب ال

بتحووورٌم اللجووووء إلوووى  اقتضوووى وضوووع قٌوووود علوووى مبووودأ السوووٌادة الوطنٌوووة سوووواء فٌموووا ٌتعلوووق

و بووووودور المنظموووووات أو االعتوووووراؾ بوووووالحقوق والحرٌوووووات األساسوووووٌة لألفوووووراد أالحووووورب 

وؼٌرها الدولٌة فً العتقات الدولٌة
(3)

. 

جوووول أموووون  موووون حقوووووق  السووووٌادة الوطنٌووووة شوووورطاً  لقوووود أصووووبحت التضووووحٌة بجووووزء 

اسووووتمرار الدولووووة نفسووووها واسووووتمرار الجماعووووة الدولٌووووة ، وإذا كووووان حسوووون سووووٌر العتقووووة 

للتنوواقض  ٌووة والحقوووق الدولٌووة منعوواً الدولٌووة ٌتطلووب وضووع حوود فاصوول بووٌن الحقوووق الوطن

ٌوووة منظموووة الحقووووق الدولب اإلعتوووراؾ الحقووووق الوطنٌوووة أخووودت تخسووور لصوووالح فوووإن منظموووة

 ، وقد ظهر نتٌجة هذا التدخل اتجاهان : 

لتضوووٌٌق المطووورد لنطووواق الحقووووق الداخلٌوووة والثاااانً  اتسووواع نطووواق الحقووووق الدولٌوووة األول

وكانوووت العتقوووات الدولٌوووة سوووابقاً مبنٌوووة بموووا ٌعنوووً االختفووواء التووودرٌجً للسوووٌادة الوطنٌوووة 

قوووات، وكوووان مبووودأ علوووى احتووورام سوووٌادة الووودول، باعتبارهوووا الفاعووول الوحٌووود فوووً هوووده العت

الفصووول موووا بوووٌن سوووٌادة الووودول وسوووٌادة القوووانون الووودولً واضوووحاً ومبٌنووواً وفوووق المعاهووودات 

والمواثٌوووق الدولٌوووة، ولكووون هووودا الفصووول لوووم ٌعووود واضوووحاً فوووً ضووول التطوووورات الهابلوووة فوووً 

)دٌروزٌووووول(   وسوووووابل االتصوووووال التوووووً ظهووووورت بوووووٌن النووووواس ،لوووووذلك اعتبووووور الموووووإر

Duroselle ًالقوووورن العشوووورٌن، وجوووودنا أن األحووووداث الخارجٌووووة  أنووووه كلمووووا توؼلنووووا فوووو
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تموووارس نفووووذاً علوووى الووودول مووون خوووتل العقلٌوووات الجموووة، حٌوووث لوووم ٌكووون فوووً بداٌوووة القووورن 

اضوووطرابات فوووً الهنووود وتشوووٌلً موووثت أٌوووة أهمٌوووة ولوووم ٌلتفوووت إلٌهوووا أحووود باعتبارهوووا أحوووداثاً 

ا تقووع فووً هوووذه عووابرة ،أمووا الٌووووم فنجوود أعووداداً كبٌووورة موون البشوور تتنووواحر موون أجوول قضووواٌ

الدول
(1)

. 
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لحماٌة حقوق الشٌعة  1991التدخل الدولً اإلنسانً فً العراق عام  : الفصل الثالث

 .واألكراد

أدت العملٌات العسكرٌة فً العراق أثناء احتتل القوات العراقٌة لدولة الكوٌت عام     

لصراعات الداخلٌة مما أدى إلً تفاقم األزمة اإلنسانٌة هناك األمر م من تصاعد ا1991

الذي ٌستوجب تدخل دولً لوقؾ تلك النزاعات، حٌت ٌعانً العراق مشكلة بناء الدولة 

المحلٌة والتقلٌدٌة حٌث ٌتصؾ النسٌج العراقً بالتعدد  تالقومٌة التً تسمو على الوالءا

ة إلً العرب كتً من األكراد والتركمان، واألرمن العرقً والدٌنً، فالعراق ٌضم باإلضاف



  

 

والفرس، واألشورٌٌن ما ٌتوزع مواطنٌه ما بٌن اإلستم والمسٌحٌة وقلة ٌهودٌة ،مع ما 

ٌنطوي علٌه كل دٌن من تعدد مذهبً وطابفً باإلضافة إلى إتباع بعض الدٌانات ؼٌر 

 السماوٌة
(1)

. 

مثلها األكراد فً الشمال والشٌعة فً ولكن أهم األقلٌات الموجودة فً العراق ٌ  

% من سكان العراق كما ٌعد التركٌز الدٌمجرافً 20الجنوب حٌث ٌشكل األكراد نحو 

لألكراد شمال العراق، وتواصلهم الجؽرافً مع أكراد الدول المجاورة أحد أهم عوامل 

فطٌة فً مناطق القوة السٌاسٌة لهم باإلضافة إلى أن المنطقة الشمالٌة تتمٌز بوجود حقول ن

كركوك والموصل وخطوط النقل التجاري ،أما الشٌعة العراقٌون فً الجنوب فهم ٌمثلون 

% من إجمالً الشعب العراقً ومعظمهم من العرب ،قد أدى هدا التنوع العرقً 55

والدٌنً فً العراق إلى نوع من الصراع بٌن النظام الحاكم وطابفة أو أكثر من العراقٌٌن 

دة الصراع عدم وجود ثقافة دٌمقراطٌة مما زاد من ح
(2)

  . 

ومن هنا وجدت قوات التحالؾ بقٌادة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة سنداً قانونٌاً  

ا القرار ذومبرراً للهجوم على العراق خاصة أن مجلس األمن لم ٌنعقد بعد تارٌخ صدور ه

سكرٌة الصادر عن القٌادة وكذلك أثناء استمرار القتال ، إال بعد إعتن وقؾ األعمال الع

/ 17على العراق فً  شامتً  جوٌاً  العسكرٌة األمرٌكٌة لهدا التحالؾ ، الذي شن هجوماً 

، حٌث استمر مدة أثنٌن وأربعٌن ٌوماً ثم فٌه تدمٌر البنٌة األساسٌة ومعظم  م1991ٌناٌر/ 

 ٌد من المدنٌٌن .فً العراق ، إضافة إلى تدمٌر المناطق المدنٌة وقتل العد المهمةالمواقع 

 :المبحث األول : الظروف المحٌطة بالتدخل اإلنسانً فً العراق 

ن عبر قرارات صادرة م بعد هزٌمة العراق فً حرب الخلٌج الثانٌة ثم إخضاعه

مجلس األمن الدولً  وحسب الفصل السابع الذي ٌسمح باستخدام القوة لتطبٌق القرارات 

مد عبر تدخل عسكري أمرٌكً برٌطانً فً شماله إلى نظام كامل من الوصاٌة طوٌلة األ

وجنوبه ، وإعتنهما مناطق محظورة على الطٌران العراقً ، كان ٌمكن للقوات األمرٌكٌة 

لكنهم  إلسقاط نظام صدام حسٌن، م1991وقوات التحالؾ الؽربً أن تستمر بحربها عام 

انتفاضة شعبٌة عفوٌة  لك وحٌن قامتذاختاروا أن ٌفرضوا نظام الوصاٌة هذا عوضاً عن 

رات الهلٌكوبتر كونها كانت طاب استخدام النظامضد النظام فً مناطق الجنوب والشمال ، 

جل نقل الضباط والجنود وقام بقمع أمن  من االتفاق حول وقؾ إطتق النار جزءً 

االنتفاضة وإعادة سٌطرته المطلقة على مناطق الجنوب ، بٌنما حمت األمم المتحدة 

الكردٌة فً الشمال بموجب نظام خاص ودعمتها باألموال التزمة عبر إعطابها المناطق 

فٌها عام  العمل التً بوشر بٌع النفط فً صفقة النفط مقابل الؽداء دخل% من 13حصة 
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 أحدات حلبجة وحرب الخلٌ  الثانٌة المطلب األول :

 :   أحدات حلبجة -1

لقد وجد األكراد فً هده الحرب فرصة لمواصلة ثورتهم ضد النظام العراقً  

بهدؾ  لقوات العراقٌة نحو شمال العراق ق النار توجهت اوبعد وقؾ إطت

ن األكراد قبل تدمٌرها ، حٌث  وعلٌها المقاتل استولىالسٌطرة على المناطق التً 

وبالرؼم من  تعرضت العشرات من القرى الكردٌة لهجوم باألسلحة الكٌمٌابٌة

ا ألثار مادٌة  نظراً لعدم تركهصعوبة تحدٌد ما إدا تم استعمال مثل هده األسلحة 

إال أن المــإٌدٌن للرأي القابل بمسإولٌة العراق استندوا إلً السٌاسة العراقٌة تجاه 

ٌتم إال  نعلى أساس إختء إقلٌم كردستان من سكانه ودلك ل المرتكزةاألكراد و

بتدمٌر المدن والقرى الكردٌة األمر الذي ٌدفع األكراد للجوء إلى مناطق أخرى 

سبق وأن أكًدت  ،فقدأي ٌتسنى للقوات العراقٌة مراقبة األوضاع خارج اإلقلٌم ، 

ا النوع من األسلحة فً رسالة لها إلى األمٌن العام لألمم ذه العراق إٌران استعمال

ثم استعمال  ةفً السنوات األربعة التحق نهأكما أكدت  م1983عام المتحدة 

مت بؤكبر عملٌة لها من هدا األسلحة الكٌمٌابٌة من قبل القوات العراقٌة والتً قا

واستؽلت إٌران والتً كانت ال تزال ،1988،النوع ضد قرٌة حلبجة فً مارس 

واعتبرت  اً أكثر منه مسلح اً نفسٌ اً فً صراع مع العراق بالرؼم من كونه صراع

تلك األحداث فرصة لتظهرها أمام الرأي العام العالمً لتشوٌه صورة خصمها 

سواء ، مناصراً  دٍ على ح والؽرب عتبر فً نظر العربالسابق والدي طالما كان ٌ

رضلتحا وللدٌمقراطٌة 
(193)

. 

هناك من حمل إٌران المسإولٌة وجاء ذلك من ختل التقرٌر الذي صدر عام  

م عن معهد الدراسات االستراتٌجٌة بكلٌة الحرب العسكرٌة فً الوالٌات 1990

لعراق من ارتكب جرابم المتحدة األمرٌكٌة والدي خلص إلى أن إٌران ولٌس ا

حلبجة ،وأكد ذلك كبٌر المحللٌن السٌاسٌٌن فً وكالة االستخبارات المركزٌة 

والمسإول األسبق عن مكتب العراق أثناء الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة "ستٌفن بلتٌر" 

حٌن وصؾ النتابج التً وصل إلٌها فرٌق عمله بشؤن ما حدث فً حلبجة ،وأكد أن 

ضحاٌا كما رأى المقررون والمراقبون مثل بهم وارتكبت ضدهم الؽالبٌة العظمى لل

فضابع وقتلوا بواسطة ؼاز هٌدروجٌن السٌانٌد ،لكن لم ٌكن العراق ٌستخدم تلك 

األسلحة الكٌماوٌة من قبل بل كانت تنقصه القدرة على إنتاجها ،فً حٌن كانت فً 

حوزة إٌران 
(194)

. 
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ر الحدود مع تركٌا حٌث ذكروا كردي بعبو لؾأ 6000وفً هده العملٌة قام  

ن بؽضب هذا االتهام ٌوللصحفٌٌن أنهم ٌهربون من الهجوم بالؽازات ،وأنكر العراق

ن لجنة أو ولكن وزٌر الخارجٌة األمرٌكً )شولتس( ادعً بؤنها صحٌحة،

العتقات الخارجٌة فً مجلس الشٌو  وبدون إجراء أٌة تحقٌقات اقترحت مشروع 

دة على العراق ،وأجج اللوبً الموالً إلسرابٌل نٌران قانون لؽرض عقوبات مشد

الصراع وتمت الموافقة على القانون وتمرٌره ،ولكن فً معسكرات التجبٌن  

األتراك كانت فرق األطباء الدولٌة اكتر تشككاً بادعاءات التجبٌن ، وذكروا أن 

حقوق الفحوصات لم تإكد استخدام الؽاز على اإلطتق ،أصدرت منظمة مراقبة 

دعاءات ااإلنسان عدة تقارٌر تشكل العمود الفقري لموضوع الؽازات السامة و

ن تقرٌرها الربٌسً كان عن اإلبادة الجماعٌة فً إو اإلبادة الجماعٌة فً العراق،

العراق ،إضافة إلى تقرٌر عنوانه )حملة األنفال ضد األكراد( لمنظمة أطباء 

منظمة مراقبة حقوق اإلنسان وتتعاون لحقوق اإلنسان وهً منظمة أطباء ملحقة ب

معها ولكن تقرٌرها لٌس على أساس من البرهان وإنما  واهً بشكل كبٌر وٌتكون 

بعد م 1993و1992األكراد فً كردستان فً عامً  من 350معمن لقاءات 

وخمس سنوات من وقوع األحداث ونبش للقبور فً ثتث قري وفحص  اأربع

كومة العراقٌة الذٌن ثم اعتقالهموظفً الحوثابق حصل علٌها األكراد من م
(195)

. 

قتٌل  معظمهم أكراد مدنٌون  5500وقد خلؾ الهجوم على حلبجة حوالً  

تؤكٌدا على  القوات العراقٌة ن منهم فقد توجهوا نحو معسكرات أعدتهاوأما الناج

وفقا السٌاسة العراقٌة المتمحورة حول إختء المنطقة الجبلٌة التً ٌقطنها األكراد ،و

لتقارٌر منظمة حقوق اإلنسان األمرٌكٌة والمإٌدة للفكرة المتعلقة "باإلبادة الجماعٌة 

محاولة ،وكان أول هجوم هو دلك  40ن العراق استخدم األسلحة الكٌماوٌة فً إ" ف

 5000 فً حلبجة ووصل عدد الضحاٌا حوالً م1988وقع فً مارس  الذي

اتهامات إلى العراق باستخدام  م1991ووجهت الصحؾ األمرٌكٌة عام ، شخص

األسلحة الكٌماوٌة ضد األكراد فً الوقت الذي الذت بالصمت قبلها دون أن تحمل 

إي من الطرفٌن العراقً واإلٌرانً مسإولٌة ما حدث وتشٌر الصحؾ ومنها 

نٌوٌورك تاٌمز إلى أن التهم التً وجهت للنظام العراقً بشؤن اإلبادة الجماعٌة 

م جمع تالكٌماوٌة فً حلبجة وقد توفرت األدلة بشؤنها ، حٌث  واستخدام األسلحة

فً قرٌة  انقنبلت وقعت فٌهاقرب الحفر التً  م1992عٌنات من التراب عام

ٌرجنً الكردٌة من قبل فرٌق "منظمة مراقب الشرق األوسط" وهً المعروفة 

ٌل على التربة بمختبر الالصرٌح والمكشوؾ ،وتشٌر التح بتوجهها األمرٌكً

آثار تشٌر إلى استخدام ؼاز الخردل وأخرى  تبروتون نٌفل فً انكلترا ،بؤنه وجد
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ؽاز السارٌن وفً اتهام ؼرٌب بت إثباتات أشارت الصحٌفة أن صدام اقترؾ هده ل

ن مدٌنة حلبجة تعرضت فعتً إلى ضربة أحد  ٌنكر أالجرٌمة ،هو لؽز إال أنه ال 

ران ؟ هذا هو األمر الذي ٌجب معرفته م إٌأكٌماوٌة لكن من الذي ضربها العراق 

 وتحدٌده ببراهٌن ثابتة ولٌس بؤقوال واتهامات ذات مؽزى وإٌماءات واضحة

طناً من 18على  م1991وٌدعً األكراد أنهم تمكنوا من الحصول بعد أحدات عام 

وثابق المخابرات والتً تتضمن معلومات مباشرة عن استخدام األسلحة الكٌماوٌة 

فة إلى أشرطة صوتٌة ومربٌة ،والؽرٌب أنها لم تعرض على األمم فً حلبجة إضا

عن أحدات  ولةإالمسالمتحدة ووكاالتها أو المنظمات اإلنسانٌة لتفكٌك األلؽاز 

حلبجة لؽرض فك التشابك ومنع خلط األوراق 
 (196)

. 

 حرب الخلٌ  الثانٌة : -2

ٌكن ؼزت القوات العراقٌة الكوٌت ،ولكن لم  م1990/أؼسطس/02بتارٌخ  

األمر مفاجباً ، إذا ما تفحصنا أسباب الؽزو خاصة بالرجوع إلى سنوات قبل ذلك 

سنوات حٌن أعلن العراق  الحرب على إٌران التً تحوي ثتثة 10وبالتحدٌد قبل 

ت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة "صدام حسٌن " وجعلت م،وقد دع هإضعاؾ شعب

زودت كت الجانبٌٌن باألسلحة لك ذمع ومنه حصناً ضّد نظرٌة تصدٌر الثورة 

استؽرقت الحرب ثمانً سنوات تركت خسابر لكل الطرفٌن وسجل مقتل حوالً  ،

فً كت الجانبٌن واللذان توصت إلى اتفاق ستم مشروط عبر منظمة 100.000

األمم المتحدة 
(197)

. 

بالنسبة للعراق فقد خرج منهكا خاصة من الناحٌة االقتصادٌة مع ذلك عرؾ  

 لٌةؤوبفٌما ٌتعلق بالمجال العسكري ،فخرج بجٌش متمرس  ملحوظاً  تطوراً 

النامٌةدول العسكرٌة حدٌثة ال مجال لمقارنتها مع 
 (198)

. 

وفٌما ٌلً سنعرض األسباب التً دفعت بصدام حسٌن الجتٌاح الكوٌت ثم  

 .التدخل العسكري لتحرٌر الكوٌت ، وأخٌراً  تٌاحجااللك ذالموقؾ الدولً من 
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 االجتٌاح العراقً للكوٌتأسباب 

 األسباب االقتصادٌة : –ا 

جاء الؽزو وسط أزمة اقتصادٌة حادة عان منها العراق بسبب تراكم الدٌون  

علٌه عقب انتهاء حربه مع إٌران ،وال ٌمكنه تسدٌدها إال إدا عادل سعر البرمٌل 

ملٌون  3.14دوالر  وقبل الحرب مباشرة ارتفع إنتاج النفط فً العراق إلى  25

 14برمٌل ٌومٌاً لٌمثل المرتبة الثانٌة بعد السعودٌة بٌنما كان السعر أنذاك ٌقارب 

ا لعدم التزام دولتً الكوٌت واإلمارات العربٌة دوالر فقط والدي زاد انخفاضً 

وبٌنما كان نصٌب الكوٌت المحدد من قبل منظمة الدول  المتحدة بحصص

 2.1فقد قامت بزٌادة حصصها إلى  اً ملٌون برمٌل ٌومٌ 1.5المصدرة للنفط هو 

عتبر العراق مثل هدا السلوك امن حصصها المقررة ف 0.6ملٌون برمٌل ما ٌعادل 

 ستفزاز بل وصؾ بؤنه حرب اقتصادٌةكنوع من اال
(199)

. 

 األسباب السٌاسٌة : –ب 

 إلىفً تلك الفترة شاهد العالم تفكك االتحاد السوفٌتً وتوجهت أنظار العالم  

ٌمقراطٌات فً الجمهورٌات السوفٌتٌة السابقة ،فسرها صدام حسٌن على ثورة الد

تصرؾ قد ٌصدر  أيأنها مإشرات على تردد الوالٌات المتحدة فً التدخل إزاء 

منه ،خاصة مع خروج إٌران من المعادلة اإلقلٌمٌة ، وفً حدٌث لسفٌر الوالٌات 

، م1990حسٌن " عام  "ابرٌل ؼتسبً " مع "صدام المتحدة األمرٌكٌة فً العراق

تحرك العراق فً اتجاه الكوٌت ٌعتبر مسؤلة خاصة بالعرب ، وبؤنه ال  إنفٌه  أكد

توجد اتفاقٌة دفاع بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والكوٌت 
(200)

 . 

 األسباب االجتماعٌة : –ج 

 أجهزة% من العراقٌٌن ٌعملون لحساب 2.5كان حوالً 1990فً عام  

ملٌون عراقً ،  4.5ما ٌعادل  أيامن داخلً (  –ابرات مخ –)شرطة  األمن

 أن% من عدد السكان ، كما 5.5بٌنما القطاع العسكري فكان ٌنشط فٌه نحو 

% من مجموع األسلحة التً سًوقت عبر العالم 10العراق كان مستوردا لحوالً 

 وأمام عسكرة المجتمع العراقً كان البد من مؽامرة عسكرٌة خارجٌة .

 الدولٌة إزاء االجتٌاح العراقً للكوٌت. المواقف

بعد ساعات قلٌلة من دخول القوات العراقٌة  إلى األراضً الكوٌتٌة اتخذ  

وطالب العرق بسحب جمٌع م 1990عام  660مجلس األمن باإلجماع القرار رقم 

قواته فوراً ودون قٌد أو شرط ،وكانت المعارضة أٌضا خارج مجلس األمن ، 

                                                           
 . 2006،مجلة الدفاع الوطنً ،  2003 – 1991العسكرٌة العراق فً حرب  االستراتٌجٌةمؤزق  - 199
فافة العام ،سرت سنة ، لٌبٌا ، مجلس التحالة الضرورة فً القانون الدوالً العام المغاٌرإٌمان محمد ٌونس ، - 200

 . 278،ص2006



  

 

جامعة الدول العربٌة  إلًعاون الخلٌجً للؽزو العراقً باإلضافة بإدانة مجلس الت

على  اأعربوومنظمة المإتمر اإلستمً والجامعة األوروبٌة والعدٌد من التجمعات 

،أما الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،فقد كانت تتخوؾ من السٌاسة معارضتهم 

حربه ضد إٌران ، العراقٌة فً المنطقة خاصة بعد خروج العراق شبه منتصر فً 

م إن العراق قد امتلك خبرات علمٌة وعسكرٌة ترشحه إلى امتتك برنامج تسلٌح ث

من إسرابٌل وقد برزت أهداؾ أمهم ٌهدد المصالح األمرٌكٌة فً نفط المنطقة و

للتحرك األمٌركً إزاء العراق من ختل خطاب الربٌس األسبق  استراتٌجٌة

 .وحددها كما ٌلً : م1990/أؼسطس/12بتارٌخ  "جورج بوش"

 تدمٌر القوات العسكرٌة العراقٌة. -

 القضاء على الربٌس العراقً صدام حسٌن. -

اً دكتاتورٌ اً تؽٌٌر النظام السٌاسً العراقً باعتباره نظام -
  ((201

 . 

 وكانت تلك الفترة مناسبة لطرح مفهوم النظام الدولً الجدٌد من قبل الوالٌات 

 11س األمرٌكً األسبق فً خطابه بتارٌخاألمرٌكٌة على لسان الربٌ المتحدة

أنها  .أهم ما جاء فٌه ورؼم خطورة األزمة فً الخلٌج العربً إال1990 /سبتمبر/

إن األحداث التً وقعت ،تتٌح فرصة اكبر للتحرك نحو فقرة تارٌخه من التعاون 

فً منطقة الخلٌج قد أظهرت انه ال بدٌل عن القٌادة األمرٌكٌة 
(202)

 . 

 ري لتحرٌر الكوٌت.التدخل العسك

بعد فشل المحاوالت الدبلوماسٌة لحل األزمة وضعت األمم المتحدة مهلة  

للعراق لتنسحاب من الكوٌت وفوضت جمٌع السبل الضرورٌة لذلك لتتزعم 

دولة أخد ٌضؽط على العراق  29الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تحالفاً دولٌاً ضم 

مجلس األمن الدولً وألول مرة وكؤنه وٌحاصره عبر الشرعٌة الدولٌة، وأصبح 

م 1990/نوفمبر/ 29فً حالة انعقاد شبه دابم حٌت اصدر ختل الفترة الممتدة من 

قراراً ٌشٌر إلى أحكام الفصل السابع من مٌثاق األمم المتحدة والتً تخول  12،

مجلس األمن سلطة تقدٌرٌة واسعة فً اتخاذ التدابٌر العسكرٌة وؼٌر العسكرٌة 

ظ على السلم واألمن الدولٌٌن وإعادتهما إلى نصابهما للحفا
(203)

 . 

والدي وضع حداً لحرب م 1991 وقؾ إطتق النار الذي أعلن فً فبراٌر إن 

الصادر بشؤن إختء القوات  687ق على القرار اكان ٌستند إلى موافقة العر الخلٌج

ل التً فً حوزته العراقٌة من الكوٌت ومطالبة العراق بإزالة أسلحة الدمار الشام

برعاٌة األمم المتحدة وبخصوص إختء القوات العراقٌة من الكوٌت ،فقد خول 
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والمؽالطة القانونٌة هنا  القرار األخٌر قوات التحالؾ اتخاذ أٌة إجراءات ٌرونها،

ن هذا القرار كان بمناسبة العدوان العراقً على الكوٌت ،وبذلك فقد كان القرار أ

للحلفاء حق اتخاذ اإلجراءات التً ٌرونها لتحقٌق  ىا أعطواضحاً ومحدداً عندم

ا القرار صالحاً بعد انتهاء ذاالنسحاب العراقً من الكوٌت فقط ،وبالتالً لم ٌعد ه

ن ٌستندون على هذا القرار لتقرٌر العمل ولك ظل األمرٌكٌذه المهلة ورؼم ذه

العسكري ضد العراق  مإخرا 
 (204)

. 

إدانة العراق ودعوته إلى االنسحاب من الكوٌت  وقد شملت هذه القرارات    

تم فرض الحصار االقتصادي والمقاطعة الدولٌة فً كافة ، ي شرط أدون  فوراً 

المجاالت التجارٌة المالٌة والمواصتت وعدم االعتراؾ باآلثار التً تنجم على 

 م1990/نوفمبر/29بتارٌخ  678ه القرارات القرار ذخر هآهذا الحصار وكان 

مهلة  فًدي أجاز لمجلس األمن استخدام القوة فً حالة عدم امتثال العراق وال

 م1991/فبراٌر/15أقصاها 
(205)

. 

 .م1991المطلب الثانً : انتفاضة الشٌعة واألكراد عام 

 / تعامل النظام العراقً مع األقلٌات :1

م التركمان الذٌن ثسكان العراق ،ٌلٌهم األكراد ، % من56ٌشكل الشٌعة  

بٌن ملٌون وملٌون ونصؾ وٌتمركزون خاصة فً شمال ووسط  ح عددهم ماٌتراو

ن بعدد ٌقارب الملٌون إال أن التركٌز سوؾ ٌنصب على كل وم السرٌانٌثالعراق ،

من الشٌعة واألكراد باعتبارهم األؼلبٌة والسبب الربٌسً فً تفعٌل حق التدخل 

 الدولً اإلنسانً .

 تعامل النظام العراقً مع الشٌعة : - أ

ٌنتمون عرقاً إلى ومن الشعب العراقً  اً أساسٌ ٌشكل شٌعة العراق جزءً  

رٌطة الفكرٌة والسٌاسة القدم فً الخ ذالعرب ومذهباً إلى طابفة الشٌعة المعروفة من

ؼلب شٌعة العراق من أصول عربٌة إال أنهم ٌعتبرون أقلٌة فً أوٌنحدر  اإلستمٌة

وبالتالً ظل ، ن المناصب الرفٌعةمنظر السلطة العراقٌة ومستبعدون تماماً 

الشعور باإلقصاء والتهمٌش ٌتعاظم لدٌهم بحكم األؼلبٌة فاستعاضوا عن المشاركة 

عندما الحظ الربٌس "صدام  هوالجدٌر بالذكر أن السٌاسٌة بالنشاط التجاري،

حسٌن" أن نسبة المهاجرٌن اإلٌرانٌٌن داخل المجتمع العراقً أصبحت تهدد 

اطً  لصالح هده الطابفة المدعومة من إٌران ،سارع الربٌس المٌزان الدٌمقر

من مٌل هذا المٌزان الطابفً بوقؾ  إجراءات من شؤنها الحدّ  اتخاذالعراقً إلى 
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إعطاء الجنسٌة العراقٌة لإلٌرانٌٌن الشٌعة، كما قام بطرد بعضهم إلى إٌران كما 

خاصة من مصر  عمل على توطٌن العدٌد من مهاجري الدول العربٌة فً العراق

والسودان والمؽرب ومنحهم الجنسٌة 
(206)

. 

 تعامل النظام العراقً مع األكراد: - ب

وهو التطلع إلى  األكراداالتجاه الؽالب لدى  أنهناك مإشرات تدل على  

 ،فٌدرالً عراقً إطارفً  أوعراق موحد  إطارالتمتع بحكم ذاتً حقٌقً فً 

بشؤن عدم االنفصال عن العراق  األكرادهذا التوجه العام لدى  أنوجدٌر بالذكر 

تجاه اٌعود إلى اعتبارات عدٌدة منها التحسب لرد فعل بؽداد الحالً والمستقبلً 

إلى ذلك فان المشكلة الكردٌة معقدة ومتشعبة  أضؾانفصال المناطق الكردٌة 

 أنومن المإكد  وإٌرانحٌث ترتبط بالسٌاسات الداخلٌة لكل من تركٌا  إقلٌمٌاً 

تٌن ترفضان قٌام دولة كردٌة مستقلة فً شمال العراق الن ذلك ستكون له الدول

ودولٌاً بارزاً  إقلٌمٌاً هناك اتجاهاً  أنتداعٌاته على المشكلة الكردٌة داخلهما كما 

 اإلقلٌمٌةن التوازنات أوهو ما ٌعنً  أراضٌهٌإكد على وحدة العراق وستمة 

لشٌعة ا ،أما كردٌة مستقلة فً شمال العراقوالدولٌة الراهنة ؼٌر مواتٌة لقٌام دولة 

العراق وبالتالً ال ٌمكن  أنفسهمٌعتبرون  ألنهمفهم ٌرفضون فكرة تقسٌم العراق 

هو الخروج  األساسًن مسعاهم إٌفكروا فً االنست  عن الجسد العراقً ولذا ف أن

ة من دابرة التهمٌش التً فرضها علٌهم نظام صدام حسٌن إلى دابرة مركز السلط

والحكم
.(207)

  

 :م1991قمع النظام العراقً النتفاضة الشٌعة واألكراد عام  - 2

قبل التطرق إلى تحرك المجتمع الدولً فً العراق ،البد من التطرق إلى  

 م1991عام  ةتنتفاضلالسبب المباشر إلى دلك التحرك وهو قمع النظام العراقً 

ا متوقعة بالنظر إلى حٌاة فً كل من جنوب وشمال العراق والتً ٌمكن اعتباره

 األقلٌات فً العراق

 

 

 : م1991انتفاضة الشٌعة عام  -أ 

على اثر هزٌمة القوات العراقٌة أمام قوات التحالؾ وبسبب تصاعد االنتهاكات  

الخطٌرة لحقوق الشٌعة ، شرع هإالء فً جنوب العراق وبالتحدٌد فً البصرة 

القوى الؽربٌة الراؼبة فً والناصرٌة والعمارة وكربتء والنجؾ وبدعم من 

وفً ، السلطة العراقٌة فً بؽداد ضد الخروجاإلطاحة بنظام " صدام حسٌن " فً 

. وبٌنما كان العراق ٌتعرض لقصؾ من قبل الحلفاء لتحرٌر م1991/فبراٌر/ 15
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الكوٌت أعلن الربٌس األمرٌكً األسبق جورج بوش : أن الشٌعة ثاروا ضد صدام 

لشٌعة فً جنوب العراق ضد النظام المركزي فً بؽداد حسٌن "فكانت انتفاضة ا

لمجلس لمن مظاهر النزعة االنفصالٌة لدٌهم، وقام الجناح العسكري  مظهراً 

فً  بعثبدر" بتصفٌة القٌادات المحلٌة لل بـ لواءاإلستمً العراقً المعروؾ "

 علٌها ،بالهجوم على مقرات حزبهم المدن والقرى التً تم السٌطرة
(208)

. 

 نتفاضة األكراد :ا -ب 

ٌعود توتر العتقة بٌن األكراد والسلطة المركزٌة فً العراق إلى بداٌة القرن  

التاسع عشر وقد توزع ذلك التوتر والتمرد واالنتفاضات على الحكومات العراقٌة 

بقٌادة الشٌخ  م1930ؼاٌة  إلى م1919انتفاضات من عام  على الشكل التالً:

 ان.محمود والشٌخ احمد البارز

 .م1935ثورة الشٌخ برزانً عام -

 م1945الى عامم  1943من عام  ًمصطفً البرازان تَ ثورة الم -

 انتفاضة الفتحٌن القبلٌٌن فً محافظة السلٌمانٌة -

 م1953وانتفاضة هورٌن ،والشٌخان ومحافظة دٌالً عام -

 الىم 1961 الثورة الكردٌة بقٌادة المتً مصطفى ا لبرزانً  والتً امتدت من عام -

 م 1975عام 
(209)

. 

وقد شهدت تلك العتقة الدابمة التوتر بٌن األكراد والحكومات العراقٌة  

النجاح ،باستثناء ما أسفرت عنه  المتعاقبة بعض المفاوضات والتً لم تلقَ 

المفاوضات  من حكم ذاتً لصالح األكراد سرعان ما انتهى ،لٌدخل األكراد سلسلة 

،واستؽلوا األحوال السٌاسٌة فً العراق  من الصدمات مع الحكومة المركزٌة

والتً م 1988-1980عام ثناء الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة ألمطالبة بحكم ذاتً ل

صادفت نهاٌتها تعرض أكراد حلبجة ألقسى عملٌة قتل ، ثم استؽل األكراد من 

جدٌد خسارة العراق فً حرب الخلٌج الثانٌة إلعتنها دولة مستقلة بحماٌة أمرٌكٌة 

رٌطانٌة وقوات التحالؾ ،أملٌن فً الحصول على حكم ذاتً طالما سعت إلٌة وب

سنوات مضت.  ةالحركات الكردٌة لعد
(210)

 

 : م1991قمع انتفاضة  -ج 

جاءت انتفاضة األكراد بعد أسابٌع من انتفاضة الشٌعة جراء القمع الذي  

ات له فً الثمانٌنات ، وبمجرد قمع المقاومة فً الجنوب اتجهت القو واتعرض
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 ةضد البشمرك م27/03/1991العراقٌة نحو الشمال لتقوم بهجوم مضاد بتارٌخ 

خاصة فً محافظات كركوك وإربٌل والسلٌمانٌة ، مستخدمة فً دلك قذابؾ 

 حدأستخدمها األكراد الدٌن تم وضع الفسفور ) النابالم ( مقابل أسلحة خفٌفة 

 .أسبوع فقط ا بعدذالنتفاضتهم نتٌجة عدم التكافإ بٌن الطرفٌن وه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 ٌ5112البطاقة التموٌنٌة عام  ةإحصاب : 

وتستند هذه اإلحصابٌة إلى البطاقة التموٌنٌة، وإحصاءات وزارتً 

التجارة والتخطٌط فً عهد النظام البعثً السابق، وإلى إحصاء سلطة 

 االتً :الحكم الذاتً الكردٌة فً الشمال. وتخلص هذه اإلحصابٌة إلى 
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 .%24 فً العراق  الشٌعةنسبة  -
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 أما عن األسباب التً كانت وراء إجهاض االنتفاضة فٌمكن  اب قمع االنتفاضة:أسب

 العامل الداخلً والعامل الخارجً. من كلالتمٌٌز بٌن 

 العامل الداخلً -

مه كافة األسلحة إضافة إلى انعدام التخطٌط ال فً قمع النظام واستخدثوٌتم 

 حة التً كانوا ٌستخدمونها.والتنسٌق بٌن قوات االنتفاضة السٌما عدم فعالٌة األسل

 العامل الخارجً -

ل فً الدعم المستمر لنظام صدام حسٌن من قبل قوات التحالؾ ، ثوٌتم 

وبالرؼم من توافرها على إمكانٌات لصد القوات العراقٌة إال أنها لم تفعل دلك 

القوات العراقٌة مرابطة طٌلة أٌام االنتفاضة وكؤنها واتقه من حٌاد الحلفاء  ت،وبقٌ

إزاء االنتفاضة
 (211)

. 

 :نتاج  قمع االنتفاضة 

استمر قمع االنتفاضة على مرأى قوات التحالؾ مع اإلشارة إلى أن قمع االنتفاضة  -

التً تبعت حرب الخلٌج الثانٌة خلفت ضحاٌا أكثر مما خلفته الحرب نفسها 

، 50.000،وحسب بعض التقارٌر فقد بلػ عدد الضحاٌا قمع االنتفاضة حوالً 

الحدود التركٌة أو اإلٌرانٌة وسجل  إلىمن الموت اضطر إلى اللجوء  ومن نجا

ملٌون نحو الحدود اإلٌرانٌة  1.5 و ،الجً نحو الحدود التركٌة 400.000نزوح 

ناهٌك عن تدمٌر اإلحٌاء بكاملها فً كل من البصرة وكربتء والنجؾ ،إلى جانب 

كل من سورٌا وإٌران  فقدان المجلس األعلى للثورة اإلستمٌة فً العراق دعم

هً إشهار حق التدخل  1991لقمع انتفاضة  مةهموكانت النتٌجة األساسٌة وال

وهدا ما سٌتم تناوله فٌما ٌلً اإلنسانً
(212)

.         

 بحث الثانً : مبررات التدخل اإلنسانً فً العراق وتقٌٌمها .مال        

اناة البشر فً كل خفٌؾ معلقد تطور مبدأ التدخل اإلنسانً الهادؾ إلى ت 
مما ٌستدعً التدخل إلؼاثة كل من تعرضت حقوقه لتنتهاك، واألمر  األحوال

الذي ٌسهل تطبٌق مبدأ التدخل اإلنسانً فً المٌدان هو أن حقوق اإلنسان ذات 
صفة عالمٌة مما ٌخرجها من المجال المحفوظ للدولة الذي ال ٌجوز التدخل فٌه، 

متدخلة فً العراق إلضفاء المشروعٌة على وذلك ما استندت علٌه الدول ال
  .تحركها
إن السٌاق الدي اتخذته الدول المشاركة لتبرٌر التدخل الدي حصل فً  

مستند على ذلك الى ان حقوق االنسان أصبحت  688العراق بموجب القرار رقم 
ال تعد مسؤلة داخلٌة وأنها خرجت عن المجال المحجوز للدولة مما ٌستدعً التدخل 
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ؾ اي انتهاك بشؤنها ،كما اعتبرت الدول المتدخلة فً العراق أن التدخل لوق
الحاصل ال ٌمس سٌادتها ألنه تم بناًء علً موافقتها ،ولكن فً الحقٌقة ان المصلحة 

   كما ٌتضح فٌما ٌلً.الذاتٌة للدول هً التً دفعت باألخٌرة الً التدخل 

 المطلب األول : الدافع اإلنسانً واألخالقً .

بعدم إمكانٌة الفصل عملٌاً  ان الكثٌر من الفقهاء القانونٌٌن والسٌاسٌٌن قالوإ 

بٌن الباعث السٌاسً و المصلحً والباعث اإلنسانً ألي تدخل ،فالدول المتدخلة 

بمجرد إقرار مبدأ التدخل تضع فً الحسبان مصالحها الخاصة ،فالتدخل إداً ال 

دوافع واإلبعاد السٌاسٌة والمصلحٌة ٌمكن تبربته بكونه ٌحمل معه العدٌد من ال

،لهدا ٌتحظ الٌوم أن المفهوم ٌتعرض إلً اعتداءات وتجاوزات ال حد لها من قبل 

قوى دولٌة ذات نفوذ كبٌر مستؽلٌن فً ذلك خلو مٌثاق األمم المتحدة من اي 

تعرٌؾ محدد له، إضافة إلى االفتقار ألي اتفاق عام على مستوى الفقه الدولً 

ه االعتبارات السٌاسٌة بشكل كبٌر جداً. تتدخل فٌ
(213)

. 
 

وبما أن ممارسات النظام العراقً ضد شعبه أدت إلى حرمانه من أبسط حق   

من حقوقه وهو الحق فً الحٌاة، فإن ذلك شكل مبرراً للتدخل فً العراق ألنقاد 

 ت الدولالمدنٌٌن العراقٌٌن وعلى رأسهم األكراد من خطر الموت وقد وصف

مهمة إنسانٌة مقدسة وٌملٌها تطور  بؤنهالتدخل اإلنسانً فً العراق  ةفتحالمال

قال عند متحظه انتهاكات  حٌنماالضمٌر األختقً، ذلك ما أكده الربٌس الفرنسً 

االنتهاكات، وهو ما ال  لتلكجسمٌة لحقوق اإلنسان ٌتعٌن واجب وضع حد 

حفاظ على عماد الهٌبات ال إلىٌتعارض مع كٌان الدولة المعنٌة بل إن ذلك ٌهدؾ 

وبالتالً فإن مشروعٌة التدخل اإلنسانً فً العراق،  ،السٌاسٌة للدولة وهو اإلنسان

نابعة من منطلق الشعور بالتضامن الدولً وأسبقٌة اإلنسانٌة ،خاصة مع الظروؾ 

المؤساوٌة التً عاشها األكراد والشٌعة فً العراق، فكان التدخل هو الحل 

من مجلس  688 رقم القرارعلى استصدار  الفةحمتالالدول  تلمعاناتهم، فعمل

إجراءات انفرادٌة فً إطار تحقٌق الضرورة اإلنسانٌة  اتخاذاألمن باإلضافة إلى 

استنادا إلى مبرر عالمٌة حقوق اإلنسان وفً مقدمتها الحق فً الحٌاة، السٌما وأن 

ل علٌها بمثابة تلك الحقوق مكرسة فً المواثٌق الدولٌة وتعتبر مصادقة الدو

اعتراؾ بطابعها العالمً وخروجها من االختصاص الداخلً للدول ،وقد لعبت 

 هاتدٌباجفً تلك، من ختل ما نصت علٌه فً  مهماً منظمة األمم المتحدة دوراً 

وفً العدٌد من مواردها ،لتواصل المنظمة األممٌة جهودها إلى ؼاٌة التوصل إلى 

ا اإلعتن العالمً لحقوق اإلنسان المتعلقة بالقضاء جملة من المواثٌق الدولٌة أهمه
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على كل أشكال التمٌٌز العنصري، والعهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والعهد 

الدولً الثانً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
(214)

. 
 

دول الت روعلى أساس خروج حقوق اإلنسان من المجال المحفوظ للدولة بر 

تدخلها اإلنسانً فً العراق، وقد أعتبر مجلس األمن النزاع بٌن كل من  ةتحالفمال

أجزاء من شعبه وما صاحبه من انتهاك لحقوق اإلنسان تهدٌداً والنظام العراقً 

ذلك وهً تدفق  لىلألمن والسلم الدولٌٌن مستنداً إلى اآلثار الدولٌة التً ترتبت ع

قوق اإلنسان بالربط بصفة ؼٌر مباشرة، بٌن التجبتٌن وبالتالً سمحت عالمٌة ح

انتهاكها وفكرة تهدٌد السلم واألمن الدولٌٌن وذلك ما اعتبرته دول التحالؾ عنصرا 

كفٌت بإلحاق صفة المشروعٌة على تدخلها فً إطار أممً جماعً بموجب قرار 

، إضافة إلى خروج حقوق اإلنسان التً تتصؾ بالعالمٌة 688مجلس األمن رقم 

المجال المحفوظ للدولةمن 
 (215)

 . 

لكن البد من إلقاء نظره تقٌٌمٌه على مبرر حماٌة حقوق اإلنسان ، لمعرفة مدى 

 .ه بعٌن االعتبارذإمكانٌة أخ

 حماٌة حقوق اإلنسان : اتمبرردوافع تقٌٌم   

دول التحالؾ بؤن التدخل اإلنسانً فً العراق ٌجد جذوره ضمن  ادعاءإن  

سان كان من الممكن قبوله لو أن هذا المنطق أخد به إثر إٌدٌولوجٌة حقوق اإلن

واألمثلة على ذلك  االنتهاكات المتكررة التً عانى منها الشعب العراقً منذ سنوات

 63وتدمٌر  اً كردٌ اً قابد 227قام النظام العراقً بإعدام م 1975ففً عام  كثٌرة،

م 1985وبر من عام ، وقام ختل شهر أكتقرٌة كردٌة تقع على الحدود مع إٌران

ناهٌك عن أحداث حلبجة التً أشرنا إلٌها، إداً  مواطن كردي 300بإعدام حوالً 

؟ مع أن وسابل اإلعتم جعلت م 1991لماذا لم ٌتم التدخل فً العراق إال فً 

إلى الظروؾ التً سبقت  ما تطرقنامقدمة نشراتها اإلخبارٌة، إدا  فً مؤساة حلبجة

أن قمع النظام العراقً األسبق لتنتفاضة الداخلٌة كانت  التدخل فً العراق، ندرك

مناسبة للتدخل فً إطار توسٌع سلسلة العقوبات المفروضة على العراق مند 

ٌعتبر مبرر حماٌة حقوق اإلنسان مقنعاً نظراً لتطبٌقه  اجتٌاحه للكوٌت، وبالتالً ال

ٌتبمهم  ما الفقط عندما ٌكون ذلك مناسباً لدول التحالؾ، وعدم تطبٌقه عند

الوضع، خاصة وأنهم لم ٌهتموا قبل ذلك بمصٌر الشعب العراقً، وٌإخذ أٌضا 

اإلنسان عدم تمكنه من تبرٌر موقؾ المجموعة الدولٌة  حقوق على مبرر حماٌة

التً تدخلت لحماٌة أكراد العراق بٌنما لم تتدخل لحماٌة نفس األقلٌة وما تعرضت 
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لك فإن انتهاك النظام التركً لحقوق ذمن  له من اضطهاد فً تركٌا، بل أكثر

بموافقة المجتمع الدولً بقٌادة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  ٌحظىأكراده 
(216)

. 

  على موافقة العراق :688تركٌز القرار رقم 

موافقة الحكومة العراقٌة التً احترام على ضرورة  688 رقم أكد القرار 

عماله فً الفقرة  الثالثة من متنه عبارة ٌجب أن تكون منطلق التدخل، من ختل است

"ٌصر على أن ٌسمح العراق بوصول المنظمات اإلنسانٌة الدولٌة وٌوفر جمٌع 

التسهٌتت التزمة لها." كما استند فً القرار على بعض المصطلحات التً تفٌد 

استبعاد المجلس ألسلوب اإلكراه إزاء النظام العراقً، ومن تلك المصطلحات ] 

بناشد،.....[ كما دعم المجلس أألممً إصراره على موافقة  -ٌطلب -سمحٌ -ٌصر

العراق، عن طرٌق التؤكد على احترام سٌادة العراق من ختل الفقرة الثامنة من 

/ 18م االستناد على مذكرة التفاهم الموقعة بتارٌخ ت. وقد  688دٌباجة القرار 

 م1991/ ماٌو/25اتفاق  كدلٌل على موافقة العراق، إضافة إلى م1991برٌل/أ

المتعلق بنشر وحدة األمم المتحدة للحراسة 
(217)

. 

 مبررات التدخل اإلنسانً فً العراق :دوافع و المطلب الثانً : 

 تقـٌٌم موافقة العراق على التدخل اإلنسانً . -1

إذا تمعنا فً اإلطار العام لموافقة العراق حٌث أنها بلد مهزوم بل منهار بعد  

ؾ مجموعة من الدول وعلى رأسها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مواجهته لتحال

وبالتالً تؤخذ الموافقة طابع اإلذعان، إضافة إلى كون حكومة العراق  اوبرٌطانٌ

 عبرت رسمٌاً عن موقفها الرافض للتدخل اإلنسانً الذي وقع على إقلٌمها.

ا جاءت عقب وما ٌإكد تمٌز موافقة الحكومة العراقٌة بطابع اإلذعان هو أنه 

الدمار الذي خلفته عملٌة زوبعة الصحراء فً إطار حرب الخلٌج الثانٌة، وبالتالً 

الموافقة التً تؤتً فً مثل تلك الظروؾ لٌست إال رضو  لألمر الواقع، إذا ال 

ٌعقل لدولة خرجت لتوها منهزمة من الحرب أن تواجه بالرفض مرة أخرى لتلك 

تها ألن رفضها معناه تعرضها للدمار من جدٌد، الدول التً برهنت لها عن مدى قو

وما على العراق سوى اإلذعان إلرادة الجماعات الدولٌة بصوره عامة ولدول 

   .التحالؾ بصفة خاصة، مما ٌجعل الموافقة مجرد إجراء شكلً

 التعبٌر الرسمً عن رف  العراق للتدخل اإلنسانً : -

من ختل  الرسالة التً  ٌتضح موقؾ العراق الرافض للتدخل اإلنسانً 

المتضمنة   م،1991برٌل/أ/21وجهتها الحكومة العراقٌة إلى األمم المتحدة بتارٌخ 
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رفضها للتدخل الذي ٌجري على إقلٌمها واعتبرته ؼطاء للتدخل فً شإونها 

الداخلٌة وتهدٌداً لسٌادتها الوطنٌة ووحدة أرضٌها 
(218)

. 

 :الموافقة على تدخل المنظمات األممٌة فقط  -

إن مضمون الموافقة العراقٌة ٌقتصر فقط على تدخل منظمة األمم المتحدة  

لكونها تستند فً تدخلها إلى قرار صادر عن الجهاز المخول له بالتدخل وهو 

مجلس األمن عندما ٌتعلق األمر بممارسات اختصاصاته فً إطار الفصل السابع 

لم ٌكن مشموال بمجال الموافقة أما التدخل االنفرادي للدول فً العراق ، من المٌثاق

لك ما تبٌنه كل من مذكرة التفاهم الموقعة بٌن الحكومة العراقٌة واألمم المتحدة ذ، و

بشؤن المساعدات اإلنسانٌة ،واالتفاق التحق بها المتعلق بنشر وحدة األمم المتحدة 

ٌٌن دون للحراسة ، كتهما ٌشٌر إلى دور األمم المتحدة فً مساعدة المدنٌٌن العراق

ذكر لدور الدول 
(219)

. 

 تأخر موافقة العراق عن موعد التدخل : -

دول التحالؾ تبرٌر تدخلها اإلنسانً فً العراق فت بدا من لحتى ٌمكن  

الطبٌعً أن ٌكون صدور تلك الموافقة قبل بداٌة عملٌة التدخل ، وللتؤكٌد على ذلك 

لقد تم صدور قرار علٌه  ،اقالبد من الرجوع إلى المقارنة بٌن توارٌخ موافقة العر

وشرعت الوالٌات المتحدة  م1991برٌل /أ/ 05بتارٌخ  688مجلس األمن رقم 

األمرٌكٌة وبرٌطانٌا وفرنسا فً استعمال طابراتها الحربٌة لقذؾ مساعداتها 

وبالتالً حتى م، 1991/ابرٌل /08الؽذابٌة أٌدانا ببدء التدخل االنفرادي بتارٌخ 

برٌل/ أ/05راق جاءت فً أوانها ،ٌجب أن تكون قد تمت قبل نعتبر إن موافقة الع

، لكن أول تعبٌر عن الموافقة كان م1991برٌل أ/08أو على األقل قبل  م1991

لتؤتً بقٌة الموافقة   ، أي بعد التدخل بثتثة عشر ٌوماً م1991/ابرٌل /18بتارٌخ 

 أي ما ٌناهز الشهر من التدخل .م  1991/ماٌو/25بتارٌخ 

مقارنة السابقة بٌن التوارٌخ توضح أن التدخل اإلنسانً فً العراق تم إن ال 

فً الوقت الذي كانت ال تزال تجري فٌه المفاوضات بٌن كل من األمٌن العام 

األسبق لألمم المتحدة والحكومة العراقٌة من اجل الحصول علً الموافقة بشؤن 

 ى التدخل فً العراق  .هناك مصالح دفعت بالدول ال أنّ  الـتدخل،  وعلٌه حتماً 

 .المصالح هً المحرك الرجٌسً للتدخل الدولً فً العراق  -

بعد التمعن فً مبررات التدخل اإلنسانً فً العراق تؤكدنا أنه ال مبرر  

لحماٌة حقوق اإلنسان وال مبرر لموافقة الحكومة العراقٌة، مما ٌإدي بنا إلى القول 
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اساً من اعتبارات سٌاسٌة مصلحٌه دفعت فً العراق أنطلق أس اإلنسانًأن التدخل 

 التدخل فً العراق باسم حماٌة حقوق اإلنسان. إلىالدول 

 مصالح التدخل اإلنسانً فً حقوق العراق . -

سٌضل العراق ولعقود قادمة مركز شد وجدب دولٌٌن للعدٌد من االعتبارات  

 ةها الحضارٌ، ومنةاستراتٌجٌوومنها الجٌ واألسباب المتنوعة ، منها االقتصادٌة

، إذ شهد التارٌخ السٌاسً للعراق الكثٌر من المتؽٌرات كانت نتٌجة  ةوالثقافٌ

تداخل وتشابك المصالح اإلقلٌمٌة والدولٌة فً منطقة تعتبر من أشد المناطق 

احتٌاطً العالم  %11فمن الناحٌة االقتصادٌة ٌشكل العراق  ،حساسٌة فً العالم 

أنه حجر األساس لمكونات االقتصاد العراقً،  من النفط والذي ٌنظر إلٌه على

ومن هذه الزاوٌة بالتحدٌد سعت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى تفعٌل وتركٌز 

مكوناتها السٌاسٌة واالقتصادٌة باتجاه العراق سعٌاً لتسوٌق ما تعتبره أساساً 

لحضورها الدولً و إستمرارٌته 
(220)

.
 

 : تًكاالوسوؾ نتطرق إلى بعض هذه المصالح 

 للعراق . االستراتٌجًالموقع  -

للوالٌات  االستراتٌجًالعراق من المناطق الحٌوٌة التً تحظى باالهتمام  

ه على مسرح الحٌاة السٌاسٌة الدولٌة ٌالمتحدة األمرٌكٌة، بسبب الدور الذي تإد

ات ٌحجم اإلمكان فً وتنبع من المقدرات القومٌة التً تمتلكها الدولة والمتمثلة

ة ومستواها، فالقوة تتضمن عناصر منها ما ٌرتبط بالمكان الجؽرافً ومنها المتاح

من صنع اإلنسان وتقنٌاته) االقتصادٌة والسٌاسٌة والوضع العسكري(،  وه ما

القوة و : ) القوة الجؽرافٌة  االتًوعلٌه فإن عناصر قوة الدولة وأهمٌتها تتمثل فً 

كبٌرة نابعة من هذه رٌة( وللعراق أهمٌة القوة العسك و القوة البشرٌة و االقتصادٌة

ممٌزاً فً منطقة الشرق  استراتٌجٌاً من ناحٌة الموقع ٌحتل موقعاً  والمعطٌات، فه

األوسط ومن الناحٌة االقتصادٌة ٌمثل أهمٌة كبٌرة ال فً المنطقة فحسب بل على 

ألمنٌة فإنها من امتتكه النفط، أما الناحٌة العسكرٌة وا مستوى العالم أٌضاً انطتقاً 

ال تقل أهمٌة من سابقتٌها، وقد ٌكون االحتتل األمرٌكً للعراق خٌر دلٌل على 

 استراتٌجٌةأهمٌة هذا البلد بمثابة قاعدة عسكرٌة 
(221)

. 
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 النفط العراقً . -ثانٌاً 

لنفطً فً العراق هو ثانً ا االستراتٌجًمن المعروؾ أن االحتٌاطً  

السعودٌة ، وهو بذلك هدؾ كبٌر لمصالح  فً العالم بعد استراتٌجًاحتٌاطً 

الوالٌات المتحدة وٌعزز كونه هدفاً لمجموعة مصالح الدول ومنها روسٌا وفرنسا 

 والصٌن وألمانٌا وإٌطالٌا التً تضمنتها اتفاقٌات ومشارٌع مع العراق وذلك انطتقاً 

ٌات من رؼبة االستقرار األمرٌكً بالسٌطرة على النفط ، ومن المإكد أن الوال

المتحدة تسعى للسٌطرة على أركان االقتصاد العالمً ألهداؾ اقتصادٌة وسٌاسٌة 

وفً مقدمة هذه األركان الطاقة ومصادرها والنفط على وجه  واستراتٌجٌة

الخصوص 
(222)

. 

 تنشٌط تجارة األسلحة . -ثالثاً 

قد هٌمنت صناعة العسكرة والستح منذ الحرب العالمٌة الثانٌة على السٌاسة  

لخارجٌة األمرٌكٌة وبالتالً على المإسسات السٌاسٌة فبٌع الستح وتجارته ٌمثل ا

الٌوم أهم سلعة دولٌة وٌحتل مركزاً متقدماً للؽاٌة فً قابمة أكثر السلع تؤثٌراً فً 

مركز االقتصاد العالمً، أمرٌكا هً دولة اإلنتاج والتصدٌر األولى، وبهذه الصفة 

لح به اآلخرون من حٌث النوعٌة ومن حٌث الكم، تستطٌع التحكم بدقة فٌما ٌتس

ؼالباً ما تتم عملٌة بٌع الستح تحت إشراؾ وتدرٌب خبراء أمرٌكٌٌن، وٌشٌر عدد 

كبٌر من الخبراء إلى أن حروب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، تؤتً عادة بعد حالة 

وٌضرب ركود وأزمة اقتصادٌة تكون الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة قد مرت بها، 

هإالء مثلها بالحربٌن اللتٌن خاضتهما الوالٌات المتحدة، فحرب تحرٌر الكوٌت 

كانت قد سبقتها أزمة اضطراب وركود وكذلك حرب أفؽانستان  م1991سنة 

لك كانت الحرب طرٌقاً للخروج من مؤزق ذاألخٌرة وما جرى من احتتل العراق ل

اقتصادي 
(223)

. 

مصلحة ووراء كل امتناع عن التدخل نصل إلى أن وراء كل تدخل  بهذاو 

مصلحة مما ٌعنً أن انتقاء حاالت التدخل هو المصلحة ولٌس خطورة األحداث 

وضرورة انقاد الضحاٌا ، وعلٌه فإن التدخل اإلنسانً ٌتحرك دابماً وأبداً بدافع 

بالبعد األختقً وما  معتبارات السٌاسٌة وإن كانت تتصادالمصلحة النابعة من اال

 ًإلشارة إلٌه هو أن المستفٌد األكبر من التدخل اإلنسانً فً العراق هتجدر ا

فكان تدخلها نابعاً من تضامنها مع حلٌفها  االمتحدة األمرٌكٌة، أما برٌطانٌ الوالٌات

الدابم للوالٌات المتحدة، بٌنما فرنسا وجدت نفسها مضطرة للتدخل حتى تساهم فً 
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ن والخٌانة، فً حٌن روسٌا قبلت التدخل تتهم بالجبالإطار التضامن الؽربً كً 

تقوى على معارضة واشنطن خاصة بعد أن خرجت الفً العراق باعتبارها 

منهارة من الحرب الباردة، بٌنما الصٌن لم تعبر عن موقفها من ذلك التدخل، حٌث 

، وٌرجع ذلك لسعٌها إلى قلب 688امتنعت حتى عن التصوٌت على القرار 

ارة اهتمام المجتمع الدولً ، كما أن منطقة الخلٌج تبعد عنها األنظار عنها وعدم إث

وعن اهتماماتها األساسٌة
 (224)

. 

ومن المتحظ لصدور هذا الكم الهابل من القرارات لم ٌكن لٌصدر لوال  

 واالستراتٌجٌةحدوث األزمة فً منطقة تعج بالمصالح األمرٌكٌة السٌاسٌة 

ألول فً هذا الجهد الدولً المكثؾ الذي والبترولٌة، فعناصر األزمة هً المحرك ا

 -حركته الوالٌات المتحدة وأهمها ثتثة هً :

طبٌعة المعتدي العراقً ودوره اإلقلٌمً وعتقته بمٌزان القوة المتصل بإسرابٌل  -1

 واستخدامه رموزاً وإن كانت دعابٌة تتناول إسرابٌل.

 اعها وثروتها.حساسٌة المنطقة وما ٌمثله العراق من تهدٌد ألنظمتها وأوض -2

 توقٌت األزمة فً اإلطار العربً والعالمً. -3

كل هذا أدى إلى إجماع دولً تقوده الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من ختل األمم 

حدد الطبٌعٌة التفاوضٌة لقرارات مجلس ترض )الشرعٌة الدولٌة( وتفالمتحدة ل

 -األمن بٌن اتجاهٌن:

 اءات صارمة.ٌهدؾ إلى استخدام لؽة واضحة وإجر -األول:

ٌهدؾ إلى تخفٌؾ اإلجراءات واستخدام لؽة هادبة ما دام األمل فً التسوٌة  -الثانً:

السلٌمة قابماً ومادامت فرصة هذه التسوٌة ممكنة، ولكن االتجاهٌن متفقان على أن 

لؽة القرارات ٌجب أن ترعب العراق 
(225)

. 

 :التدخل فً العراق لتنفٌذ قواعد القانون الدولً اإلنسانً 

( تإكد م1991) 688تجدر اإلشارة إلى أن الدراسة الدقٌقة لنص القرار  

وٌل أٌة دولة عضو فً األمم المتحدة الحق الفردي فً خعدم وجود أٌة نٌة لت

من  7الى الفقرة ) 688استخدام القوة المسلحة فً شمال العراق، حٌث أشار القرار

ل فً الشإون الداخلٌة للدول من المٌثاق( التً تكرس مبدأ عدم التدخ 2 -المادة

األعضاء، فضتً أنه ٌإكد التزام جمٌع الدول األعضاء باحترام سٌادة العراق 

وجمٌع دول المنطقة وستمتها اإلقلٌمٌة واستقتلها السٌاسً على ختؾ القرارات 

وٌل الدول خاألخرى التً اتخذت فً ظل حرب الخلٌج الثانٌة والتً تضمنت ت
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الطرق الضرورٌة منها استخدام القوة المسلحة، وتبقى الفقرة األعضاء باستعمال 

الوحٌدة التً تسمح إلجراء فردي من قبل الدول بإضافة المنظمات الدولٌة ما جاء 

فً الفقرة السادسة من القرار أعته التً جاءت بصٌؽة المناشدة ولٌست بصٌؽة 

قرار
(226)

. 

 688رار مجلس األمن رقم وأستند التدخل اإلنسانً الدولً فً العراق إلى ق 

الدي جاء فٌه "أن مجلس األمن إذ ٌساوره شدٌد م و1991أبرٌل 5المإر  فً 

القلق إزاء القمع الذي ٌتعرض له السكان المدنٌون العراقٌون فً أجزاء كثٌرة من 

العراق والذي شمل مإخراً المناطق السكانٌة الكردٌة وأدى الى تدفق التجبٌن على 

لحدود الدولٌة، والى حدوث ؼارات عبر الحدود بما ٌهدد األمن نطاق واسع عبر ا

والسلم الدولٌٌن فً المنطقة، وإذا ٌشعر بانزعاج بالػ لما ٌنطوي علٌه ذلك من أالم 

مبرحة ٌعانً منها البشر هناك، فإنه ٌدٌن القمع الذي ٌتعرض له السكان المدنٌون 

مإخراً المناطق السكانٌة والذي شمل ،العراقٌون فً أجزاء كثٌرة من العراق 

هدد السلم واألمن الدولٌٌن فً المنطقة، وٌطالب بؤن ٌقوم العراق والدي ٌالكردٌة 

على الفور كإسهام منه فً إزالة الخطر الذي ٌهدد السلم واألمن الدولٌٌن بوقؾ هذا 

 القمع
 (227)

. 

إن تدخل مجلس األمن إلصدار قرارات متعلقة بحقوق اإلنسان والتً  

ا حفظ السلم واألمن الدولٌٌن بدورها تثٌر كثٌر من المشكتت حول ما إذا ٌقتضٌه

كانت تعد تدختً فً الشإون الداخلٌة للدول األعضاء، إن مسؤلة التدخل ؼٌر 

إال بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجلس بموجب الفصل السابع  تثارالمشروع ال 

تمٌٌز بٌن ما إدا كانت القرارات من المٌثاق لما لها من إلزام . وعلٌه ٌتعٌن ال

تحتوي على تدابٌر قمعٌة أم ال ذلك أنه فً الحالة الثانٌة ال ٌنطوي األمر على 

تدخل ؼٌر مشروع فً الشإون الداخلٌة للدول، بحسبان ذلك متضمنا فً االستثناء 

، ولذا فإن قراراته بالتدخل العتبارات إنسانٌة بتطبٌق تدابٌر 2/7الوارد للمادة 

مع الواردة فً المادة تكون من صتحٌات مجلس األمنالق
 (228)

. 

بات الٌوم  "بطرس بطرس ؼالً"لألمم المتحدة  األسبقٌقول األمٌن العام  

علٌنا أن نسلم بؤن معظم المنازعات التً ٌتعٌن على األمم المتحدة ممثلة فً مجلس 

، وعلى األمم بداخلها ناشبةاألمن تسوٌتها، لٌست نزاعات محتدمة بٌن الدول بل 
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المتحدة أن تجابه فً كل ٌوم الحروب األهلٌة  وعملٌات االنست  والتجزبة 

والحروب القبلٌة كما دعً السٌد كوفً عنان األمٌن العام  ثنٌةاإلواالنقسامات 

ٌجب  أنهالسنوي المقدم إلى الجمعٌة العامة  إلى  هاألسبق لألمم المتحدة فً تقرٌر

"ٌجب  بؤنهنسان وتهدٌد السلم واألمن الدولٌٌن وأضاؾ الربط بٌن انتهاك حقوق اإل

إعطاء دور لمجلس األمن للتدخل لمنع هده االنتهاكات ومن األسباب التً دفعت 

دخل فً المجال اإلنسانً هً تزاٌد المصادر التً تهدد السلم تمجلس األمن لل

ن الدولً واألمن الدولٌٌن وكذلك تزاٌد انتهاكات الفبات المحمٌة بموجب القانو

اإلنسانً 
(229)

. 

 المبحث الثالث : مدى تحقٌق هدف التدخل اإلنسانً فً العراق .

كل من األكراد  أيالبد من معرفة حالة الفبة التً تم التدخل بدافع حماٌتها ، 

 688القرار رقم  والشٌعة ، لكن بعد التفصٌل عن النتابج التً ترتبت على ضوء

 . 688القرار  صدورعلى المطلب األول :النتاج  المترتبة  -

،صرح ممثل الوالٌات المتحدة ان القوة 688بعد التصوٌت على القرار رقم  

الجوٌة األمرٌكٌة ستشرع قرٌباً فً إمداد شمال العراق بالؽداء وكافة االحتٌاجات 

نؤمل أن ال تلقً تلك العملٌات اى عوابق من قبل الحكومة العراقٌة 
(230)

. 

 . ما ٌلً 688رتبت من ختل القرار رقم وكانت أهم النتابج التً ت -

 

 على الصعٌد العراقً :  -أ  

،شرعت مختلؾ الدول 688تخاد مجلس األمن القرار رقم ابعد ٌومٌن من  

فً إرسال مساعداتها اإلنسانٌة عن طرٌق الطابرات إلى شمال العراق فً إطار 

 لً :عملٌة أطلق علٌها تسمٌة توفٌر الراحة ،وقد صاحب العملٌة ما ٌ

 نشر القوات العسكرٌة لدول التحالف . -

ثم إرسال مجموعة من القوات العسكرٌة التابعة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  

 6000جندي من بٌنهم  22000وقد وصل عددهم فً البداٌة إلً ما ٌقارب  ،

عسكري أمرٌكً ،وقد زودت هده الدول بعثاتها العسكرٌة بكافة الوسابل التً 

رأسها ترسانة من الطابرات  ىداء المهام التً أرسلت ألجلها ،وعلتمكنها من أ

واكس ،طابرات من نوع أالحربٌة مختلفة الطراز ، منها طابرات من نوع بوٌنػ 

إن  ،كول هريطابرات هجوم بري ،وحدة طابرات من نوع  16ؾإو 15ؾإ

ة عملٌة التنوع فً الوسابل العسكرٌة دلٌتً على إصرار الدول المتدخلة على تؽطٌ
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 درجتوما ،المساعدة اإلنسانٌة من الجو لضمان توصٌل اإلعانات إلى مستحقٌها 

إن استخدام الدول األنؾ ذكرها لقواتها ووسابلها العسكرٌة لم ٌكن  هإلٌاإلشارة 

باألمر الصعب نظراً لتواجدها أصت فً ضواحً العراق بمناسبة حرب الخلٌج 

وات إلى العراق وفً إطار عملٌة المساعدة الثانٌة ولم ٌحدث سوى تحوٌل تلك الق

اإلنسانٌة قامت قوات التحالؾ بقذؾ المواد الؽذابٌة واألدوٌة فعلً سبٌل المثال ثم 

أطنان من المواد الضرورٌة للحٌاة 10قذؾ حوالً  م1991/ابرٌل/09بتارٌخ :

ٌوماً وصل حجم المواد المقذوفة إلى العراقٌٌن ما ٌقارب 15وفً ؼضون 

طن 700
(231)

. 

 إنشاء مراكز وأروًقة إنسانٌة فً العراق : -

لقد أسفر منطق عودة التجبٌن إلى العراق لمساعدتهم فً دٌارهم على  

مبادرة فرنسا إلنشاء مراكز وأروقة إنسانٌة تنظم من قبل القوات العسكرٌة 

الفرنسٌة والعدٌد من المتطوعٌن المدنٌٌن ،وقد اقترحت الحكومة الفرنسٌة فكرتها 

ألمٌن العام لألمم المتحدة وعلى باقً الدول التً شاركتها فً التدخل على ا

االنفرادي فً العراق وقد تمت العملٌة بتعاون دول التحالؾ ،حٌت تكفلت بتنظٌم 

ٌطالٌة تلك األروقة كل من القوات العسكرٌة األمرٌكٌة والفرنسٌة والبرٌطانٌة واإل

جندي أمرٌكً فً العملٌة والمتحظ  2100ثم تجنٌد حوالً  بؤنه،علماً  سبانٌةواإل

األروقة الفرنسٌة المتمركزة فً أعالً الجبال ألنهم  ونؼلب التجبٌن ٌفضلأهو أن 

ٌرونها هً الطرٌق األسلم من بطش النظام العراقً
 (232)

. 

وبنفس االتجاه أصدرت الجمعٌة العامة قرارها الخاص بإنشاء ممرات إنسانٌة  

ٌعٌة والحاالت المماثلة من ختل إمكانٌة القٌام بصفة سرٌعة لضحاٌا الكوارث الطب

منسقة بٌن الحكومات والمنظمات  هلك وبطرٌقذمإقتة وحٌث ٌقتضً األمر 

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة المعنٌة باألمر بؽٌة تجدٌد سبل تٌسٌر وتوجٌه المساعدة 

لة بما اإلنسانٌة المخصصة إلى ضحاٌا الكوارث الطبٌعٌة وحاالت الطواري المماث

والؽذابٌة العاجلة وتدعو  الطبٌةفً دلك إنشاء قنوات الطواري لتوزٌع المعونة 

جمٌع الدول التً ٌكون سكانها بحاجة إلى هده المساعدات اإلنسانٌة إلى تٌسٌر 

عمل هده المنظمات فً تنفٌذ عملها وعندما عرض نفس الموضوع أمام الجمعٌة 

النتٌجة التً تم  لٌإكد على نفس م1991 ( لعام363/143العامة جاء قرارها )

بٌة االتوصل إلٌها فً القرارٌن السابقٌن ، ودعا إلى احترام السٌادة والوحدة التر
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والوطنٌة للدول التً تقدم إلٌها المساعدات ،والتً ٌجب أن تقدم بموافقة البلد 

المعنً 
(233)

. 

 : ةاآلمنإنشاء المناطق  -

مرٌكٌة إلى جانب فرنسا قبل انسحابها قد استندت كل من الوالٌات المتحدة األ 

(إلنشاء مناطق أمنه فً كل من الشمال 688من التحالؾ الدولً ،على القرار رقم)

 عاد السلطة العراقٌة عن هده المناطق .ب،وإ ًجنوب العراقالو

 

 فً الشمال : ةآلمناالمنطقة  -

 ضد نظام الربٌس العراقً اضطر الكثٌر من األكرادم 1991بعد انتفاضة  

الفرار والنزوح من البتد لٌصبحوا الجبٌن فً المناطق الحدودٌة مع إٌران  الى

ر الطٌران بعد حرب الخلٌج الثانٌة فً عام حظوتركٌا وأنشبت فً الشمال منطقة 

 ٌسهل عودة التجبٌن األكراد كما واصل األكراد مما شكل متذا أمناً م 1991

كل من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  لك أعلنتذوبموجب  ،محاربة القوات الحكومٌة

بؽٌة السماح م 1991/ابرٌل/07وبرٌطانٌا وفرنسا إنشاء منظمة حماٌة " بتارٌخ 

إلى إٌران وتركٌا هرباً من الهجوم الواسع  انزحولما ٌقارب الملٌونً كردي الدٌن 

 إلى دٌارهم لتؤمٌن و حماٌة المنطقة البالؽة مساحتها وان ٌعودأللقوات العراقٌة 

كلم 40.000حوالً
2
ملٌون كردي ، إن القوات الجوٌة  3.5وٌقطنها حوالً  

دة لها والتً كانت تظم حتى شهر دٌسمبر قاعالدولٌة التً اتخذت من تركٌا 

سربا من الطابرات الفرنسٌة وكان الهدؾ األساسً للؽرب هو إراحة  م1991

مبات اآلالؾ من  هامقو اجه تدفقاً مضراً باستقرارهاحلٌفهم تركٌا والتً كانت تو

األكراد العراقٌٌن التجبٌن إلى المناطق التً كانت تشهد قبل هذا النزوح 

 .اضطرابات فً كردستان التركٌة 

من  من قبل العراق الذي سحب ابتداءً  مقاومة ولم تلق تلك المبادرة آٌة 

 كإدارته المدنٌة من محافظات "منطقة الحماٌة "الثتث وهً دهو م1991أكتوبر 

ربٌل والسلٌمانٌة كما أوقفت األجور والتعوٌضات للموظفٌن الدٌن قرروا البقاء أو

الجً كردي من قبل الحلفاء 850.000فٌها وقد تم إقامة معسكرات لحوالً 
(234)

. 
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،لتآمٌن °36بمنطقة حظر جوى فً الشمال خط  اآلمنةوتم دعم المنطقة  

لدول ومن المنظمات عبر المقدم من ا اإلنسانًوتسهٌل العمل  اإلمداداتوصول 

 الحكومٌة ولتوفٌر الحماٌة لهم ولتجبٌن قصد تسهٌل عودتهم إلى أراضٌهم

 فً الجنوب : اآلمنةالمنطقة  -

بهجومها ضد الشيعة  م 1992 عقب اتهام الحكومة العراقية في أغسطس 

  في اوفرنس االمتحدة بموافقة بريطانيقررت الواليات   ,  جنوب العراق

خطة لحماية الشيعة تتضمن إنشاء منطقة حظر الطيران جنوب  م 18/8/1992

 ألف ك م  150  بمساحة تزيد علي م 1996 عام  34 إلي  عدلت  32  خط عرض
2
 

وقد تصدت الدول الغربية لمحاوالت العراق    أي ثلث مساحة العراق تقريبا  

ثالث  إليفعل وبذلك انقسم العراق بال  , المتكررة رفضه العملي إلنشاء هذه المنطقة

ثم   , وهي منطقة الشمال وبها األكراد  ,  مناطق وتكاد المناطق أن تكون متساوية

 ىومرة أخر  وأخيرا منطقة الجنوب ويسكنها الشيعة  ,  منطقة الوسط وبها العرب

إلنشاء منطقة حظر الطيران في   688 استندت واشنطن وحليفتاها علي القرار

 .  الجنوب

أن إنشاء المناطق اآلمنة شمال العراق وجنوبه ال يستند  ليإنخلص مما تقدم  

عدوان خطير علي هو لعراق ا التدخل في إنف لذلك  , إلي أي أساس قانوني صحيح

ن تصدي العراق لهذا فإ لذلكو   وهو يعد تقسيما بالقوة  , أراضيهسيادة وسالمة 

دعمه مادامت ويجب علي العالم العربي أن ي  , العدوان المستمر عمل مشروع

محكمة العدل  إليويبدو لنا أن لجوء العراق  سياسته هي رفض تقسيم العراق

الدولية من خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة سيكون فرصة إلدانة العدوان من 

 ولن تجد المحكمة لتصرف الدول الغربية سندا    , خالل مناطق الحظر علي العراق

وأدي موقفها إلي سحب أمريكا قبولها   , مثلما فعلت في قضية نيكاراجوا

نميز بين حق  أنيجب  أننا إليونشير في النهاية  الختصاص المحكمة الدولية

بغير سند  في الشمال والجنوبالعراق في تأكيد سيادته علي مناطق الحظر 

.قانوني
(235)

. 

 

 

 على الصعٌد أألممً : -ب 
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 . م1991ابرٌل 18اتفاقٌة

ن أً العراق ،ما كان لٌستمر مدة  أطول ،خاصة وف دول التحالؾإن تواجد  

العالمً  لك على انه إشهار أو دعاٌة للمسؤلة الكردٌة على الصعٌدذتركٌا فسرت 

تفعٌل دور منظمة األمم المتحدة فٌما ٌتعلق بتوزٌع المساعدة اإلنسانٌة،  أمن هنا بد

فً  ة العراقٌةموالحكو لٌتم توقٌع وثٌقة اتفاق بٌن المنظمة األممٌة

بموجبها أوكلت المهام اإلنسانٌة التابعة لألمم المتحدة إال أن م 1991برٌل/أ/18

 ّ  م أي1992تّم تؤجٌل التطبٌق إلى ؼاٌة  هأن تطبٌق الوثٌقة مر بصعوبات السٌما

أكثر من سنة كاملة ،مع مراقبة توزٌع المساعدات فً الشمال وفً الجنوب على 

:وقد تم 135/47ق التبحة رقم ن القبعات الرزم 455حد سواء من قبل 

اعتماد البحة من قبل الجمعٌة العامة تحمل رقم  م1992/دٌسمبر/18بتارٌخ

حول إعتن حقوق األشخاص المنتمٌن إلى أقلٌات قومٌة أو أثنٌة أو   135/47

ن ٌخص الدول ؤدٌنٌة أو لؽوٌة وهدا من جهته ٌعتبر تعرضاً لش
(236)

. 

 أيالتدخل لحماٌتها  سمهاابلة الفبة التً تم حا إلى وبالتالً بجدر بنا التطرق 

 حالة الشٌعة واألكراد ما بعد التدخل اإلنسانً .

 

 أوال: الشٌعة ما بعد التدخل الدولً اإلنسانً :

لقد قدم أول دلٌل على انتهاك حقوق اإلنسان فً جنوب العراق من ختل  

بعد ٌوم  م1992/أؼسطس11تقرٌر لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بتارٌخ :

واحد من إعتن وقؾ إطتق النار فً حرب الخلٌج بدأت االنتفاضة ولكن القوات 

ٌل لصالح تلك مالموالٌة لنظام صدام ردت بوحشٌة على الثوار وبدأت الكفة ت

أٌام ،حٌث قامت دبابات الحرس الجمهوري بالتقدم نحو المدٌنة  ةالقوات بعد ثتث

لتً ٌتواجد فٌها المنتفضون، وبعد استعادة القوات البناٌات ا بهدموإحاطتها وقامت 

ً الخوبً لٌظهر فً الٌوم عٌالحكومٌة سٌطرتها على المدٌنة اعتقل المرجع الش

مع صدام حسٌن مستنكراً العنؾ الذي حصل وداعٌا  التلفزٌونالثانً على شاشة 

على  )الحفاظ على اإلستم ومراعاة مقدساته والحفاظعلى ا مفً بٌانٌن ٌنص أوله

الناس وأموالهم وإعراضهم ألنها ملك للجمٌع( أما البٌان الثانً )لجنة علٌا  اتكممتل

 تكون منافسة للحكومة األمر الذي حدا بالسلطة آنذاك لوضعه تحت اإلقامة

( ،حٌث تعرضت مدٌنة كربتء والمقاومٌن إلى تدمٌر كبٌر واختفاء الجبرٌة

األسلحة ،ووقع أول هجوم على دابرة  بهلتخبالمنتفضٌن فٌها  وجعلوها قاعدة لهم 
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ولٌن إٌان األخرى وقد قتل العشرات من كبار المسااألوقاؾ الدٌنٌة لٌمتد إلى البن

وأعضاء ٌنتمون إلى  حزب البعث  من ونابب المحافظأمنهم ضباط 
(237)

. 

 اإلنسانً : الدولً ثانٌا : األكراد ما بعد التدخل

م لم ٌرؼب الحلفاء فً إدارة شإون 1991بعد التدخل اإلنسانً الذي تم عام  

م فً 1995األكراد عبر إدارة خاصة أو نوع من المحمٌة الدولٌة كما فعلو عام 

، أرادو تشجٌع قٌام حكومة كردٌة محلٌة فعلٌة ، وهذا بضؽط من تركٌا  وكوسوف

 التً كانت تخشى قٌام دولة كردٌة مستقلة .

ماٌتهم من هجمات الجٌش العراقً لكن وعلٌه عند عودة األكراد إلى دٌارهم تتم ح

علٌهم تدبٌر شإونهم وإدارتهم وإعادة إعمار بتدهم المدمرة هكذا وجد األكراد 

% من 90أنفسهم أمام تحد كبٌر : إدارة بلد تعادل مساحته مساحة سوٌسرا دمرت 

قراه الخمسة آالؾ إضافة إلى عشرٌن مدٌنة بنٌتها التحتٌة واالقتصادٌة تتعرض 

% ممن هم فً 80وأراضٌها الزراعٌة للكساد ووصلت نسبة البطالة إلى  للخراب

سن العمل ، إضافة إلى أن بؽداد فصلت الكهرباء عن مناطق األكراد وفرضت 

حظرا على البنزٌن 
 (238)

. 
 

 

ه الظروؾ المشوشة ،اضطر األكراد البرهنة على قدراتهم ،فً ذوضمن ه 

حدة فً كردستان" وهً تضم األحزاب البداٌة تسلم الحكم المحلً "الجبهة المو

السٌاسٌة المحلٌة الثمانٌة وعملت على التحضٌر ألجراء انتخابات فً 

إنشاء برلمان مكون  عنتحت حماٌة دولٌة ،أسفرت االنتخابات  م1992/ماٌو/19

نفس السنة  فً ٌونٌو 3عضواً تّم إنشاإها بتارٌخ 16نواب وحكومة تظم  105من 

اعتبر  م1992/أكتوبر/04من قبل المجتمع الدولً ،بتارٌخ لم ٌعترؾ بها  أنهإال 

كردستان العراق بمثابة فدرالٌة ملحقة بالعراق وفرض كل من البرلمان والحكومة 

% من إقلٌم كردستان العراقً اى ما ٌناهز 70واإلدارة الكردٌة السٌطرة على 

كم 55000
2
ٌن كردي ٌمت 4والدي ٌضم حوالً  

(239)
 . 

 

 

العلم العراقً بعلم خاص باألكراد ،مع منح جمٌع األقلٌات وتم استبدال  

األرمن.. الحق –التركمان  –العرب  –ن والمتواجدة فً إقلٌم كردستان السرٌانٌ

 26فً المواطنة فً جمٌع إرجاء اإلقلٌم ، وعقب تشكٌل حكومة جدٌدة بتارٌخ :

 ءعتدالت، 36، تعرضت بعض المدن الكردٌة الواقعة شمال خط م1994برٌل أ

وزاد تدهور األوضاع خاصة بٌن الحزب الدٌمقراطً  القوات العراقٌة من
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مات مسلحة اووصل األمر إلى صدم 1996واالتحاد الوطنً الكردستانً عام 

ؾ والمتحظ هو خوض األالخلفت عدة ضحاٌا وتسببت فً نزوح عشرات 

منطقتهم شكال أال مركزٌه اإلدارٌة حٌث جرى تقسٌم أاألكراد لتجربة شكل من 

 المحمٌة من قبل القوات الؽربٌة إلى قسمٌن :

  القسم األول الشمالً : وهو األكثر ازدهاراً واألفضل إدارة ،تم تشكٌل حكومة

ابتتؾ مركزها اربٌل بقٌادة الحزب الدٌمقراطً الكردستانً وثلث أعضابها 

 (وندٌٌوالز -الكلدان –ن وٌنتمون إلى األحزاب الصؽٌرة واألقلٌات )األشورٌ

 ٌم الحكومة التً ٌقودها االتحاد الوطنً الكردستانً ضالقسم الثانً الجنوبً :و

لك ذ،وما ٌتحظ هو تدهور األوضاع فً هدا القسم مقارنة مع القسم الشمالً مع 

ط والتً ٌقطنها حوالً فبقٌت محافظات كركوك وسنجار وخانقٌن الؽنٌة بالن

ملٌونً كردي خاضعة لسلطة النظام العراقً
(240)

 . 

  

 : المطلب الثانً :مضاعفات التدخل اإلنسانً على سٌادة العراق  

      لقد حد التدخل اإلنسانً فً العراق من سٌادته فً عدة جوانب ٌمكن       

 إجمالها فً ما ٌلى:

 ترسٌم جدٌد لحدوده مع الكوٌت. -

 فرض الحظر التجاري. -

 فرض مناطق حظر جوي. -

 مركزٌة العراقٌة.خروج المنطقة الكردٌة عن السلطة ال -

 إحكام الرقابة على التسلح -

 لقد كان لهده الجوانب بالػ التؤثٌر على سٌادة العراق وهذا ما سٌتم توضٌحه.

 ترسٌم جدٌد للحدود العراقٌة الكوٌتٌة . -1

/ابرٌل 16وقد تمت عملٌة ترسٌم الحدود بقرار من األمم المتحدة بتارٌخ  

كراد وبعض القوى الؽربٌة إال أن ذلك مع تعاون المنظمات اإلنسانٌة واأل م1992

الترسٌم قوبل برفض السلطة المركزٌة ،ألنه من شانه إضعاؾ مبدأ السٌادة الصلبة 

ن ترسٌم الحدود لم على أوالمدافع عنها دوماً من قبل العراق ولقد دلت المإشرات 

فً بالنسبة للحلفاء إال انه تبٌن بعد استكمال الترسٌم  المهمةٌكن من المسابل 

ن عدة مراكز خاصة بالشرطة العراقٌة باإلضافة إلى أ م1992دٌسمبر من عام 

بعض فوهات أبار النفط ، ومنطقة من مدٌنة أم قصر العراقٌة موجودة فً 
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للسٌادة اإلقلٌمٌة  اً لك انتهاكذعد ٌاألراضً التً أصبحت خاضعة للكوٌت ، و

 العراقٌة .

 

 

 فر  الحظر التجاري . -2

فً إطار حرب الخلٌج الثانٌة مجموعة من القرارات لم  اصدر مجلس األمن  

حٌن  م1990/ أؼسطس 06تشٌر إلى عقوبات اقتصادٌة ضد العراق إلى ؼاٌة :

بموجبة تم فرض عقوبات اقتصادٌة على العراق وكان  661صدر القرار رقم 

والقرار  665الهدؾ وهو االنسحاب من الكوٌت وبعد هدا القرار جاء القرار رقم 

لٌتحول نظام العقوبات إلى حصار شامل، ورؼم نهاٌة حرب الخلٌج  670رقم 

الثانٌة استمر تطبٌق القرارات األنفة وكان الشعب العراقً هو الضحٌة ،فالحرب 

لم تصٌب البنٌة التحتٌة العراقٌة فحسب بل مست الشعب العراقً فً احتٌاجاته 

الضرورٌة من الؽداء والدواء 
(241)

. 
 

 

اإلنسانً الصعب فً العراق خولت لجنة العقوبات فً وتحت ضبط الوضع  

اسمٌاً إلؽاء تجمٌد ملٌار دوالر من األرصدة  م1991األمم المتحدة فً ماٌو 

العراقٌة المحتجزة فً المصارؾ األمرٌكٌة والسوٌسرٌة والبرٌطانٌة والٌونانٌة 

ر أخر فً لتتمكن بؽداد من شراء التجهٌزات اإلنسانٌة ،وجاء بعد هذا اإلجراء قرا

 لألؼراضملٌار دوالر  3.75قطراً بإطتق   31بالسماح ل  م1991ٌونٌو 12

نفسها ،ؼٌر أن اللجنة اشترطت أن إطتق أٌة مبالػ ٌنبؽً أن ٌكون بحسب تقدٌر 

وهذا ٌعنً فً الواقع عدم تؤمٌن سوي قلٌل من هذه المبالػ  الحكومة المعنٌة ،

لمحدودة كان عدد المطالبٌن كبٌراً على لألؼراض اإلنسانٌة ا العراقٌة اتللحكوم

جزء من األرصدة العراقٌة وتصرؾ بعضهم بحسن نٌة ومن أجل المساعدة ولم 

ٌكن مإكداً حتى بعد رفع التجمٌد عن األرصدة العراقٌة أنه ٌمكن للشعب العراقً 

أن ٌرى نهاٌة سوء التؽذٌة واألمراض والجوع 
 (242)

 . 
 

 

وقد أمن العراق  م1996فً أوابل عام  أء بدبرنامج النفط مقابل الؽدا إن  

ملٌار  58وصل إلى  دختً من مبٌعاته النفطٌة المشروعة حسب هذا البرنامج 

ملٌار ،وتم اقتطاع الباقً لتموٌل  34الإدوالر ،إال أن العراق لم ٌستلم منها 

ق عملٌات األمم المتحدة فً العراق وإلدارتها وللؽداء لألكراد فً الشمال، ولإلنفا
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 م1990الحرب من جراء الؽزو العراقً للكوٌت عام  متضرريعلى تعوٌضات 

وبدأت الوالٌات المتحدة بالضؽط على روسٌا وفرنسا والصٌن عبر التهدٌدات 

بشكل ؼٌر مباشر فً تصرٌحات المعارضٌن العراقٌٌن من واشنطن  مباشرة أو

وإال فإن  جل اإلطاحة بنظام صدام حسٌنأن على هده الدول التعاون من أ،

التً ابرمها نظام صدام حسٌن. العقودالحكومة التً ستخلفه لن تحترم 
(243)

 

عثات الدولٌة التً جاءت تتقصى أحوال البلد البلك رحب العراق بكل ذمع  

هو تعزٌزها  دثرفع العقوبات ،إال أن ما حالرأي الؽالب هو وبٌنما كان  ومواطنٌه

قابل الؽداء ، والدي وقعت مذكرة التفاهم من ختل ما عرؾ الحقاً ببرنامج النفط م

والتً قضت  م1996بٌن العراق ومنظمة األمم المتحدة فً مارس  هتصٌؽحول 

بٌع العراق لكمٌة من النفط مقابل الحصول على الؽداء  986على القرار رقم  بناءً 

والدواء والحاجات األساسٌة للشعب العراقً إال أن التخفٌضات التً أبداها العراق 

على بعض اإلحكام التً تمس سٌادته الوطنٌة أخرت تنفٌذ القرار ، خاصة فٌما 

من الذهب والعمتت األجنبٌة  جوداتهومٌتعلق بإلزامه بتقدٌم كشؾ شهري عن 

ستمابة ،ونفقات اللجنة الخاصة من المبلػ العابد من بٌع النفط المحدد بملٌار و

ؼاثة اإلنسانٌة كانت تمول من إن نفقات اإلبملٌون دوالر كل ستة أشهر علماً 

أموال العراق المجمدة
(244)

. 
 

 

لٌتم ضخ النفط العراقً عبر األراضً  م1996نهاٌة التنفٌذ الفعلً فً  أوبد 

بالمابة من إٌرادات بٌع النفط البالؽة ملٌاري  66التركٌة ،مع تخصٌص نسبة 

بالمابة الباقٌة  21 بالمابة للمحافظات الشمالٌة و13دوالر لإلمدادات اإلنسانٌة منها 

بتنفٌذ كافة قرارات األمم المتحدة  مرتبطاً لدفع التعوٌضات ،وبعدما كان الحصار 

نه وبعد إٌفاء العراق بكافة التزاماته تم ربط رفعة بزوال النظام العراقً الذي أإال 

ٌرأسه صدام حسٌن وهو ما أعلن عنة الربٌس األمرٌكً األسبق )جورج بوش( 

قر بعدم رفع الحصار التجاري مادام صدام حسٌن أ.حٌن 1991//ماٌو20بتارٌخ :

على رأس السلطة العراقٌة 
(245)

. 

 فر  مناطق حظر جوي : -3

األمم المتحدة وما نجم عنها من حصار ، فإن كت من  تفضتً عن قرارا 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا فرضتا مناطق حظر جوي دون االستناد فً 

م  أن 1991/أبرٌل/10ألمم المتحدة ، وأعلنت واشنطن فً  ذلك إلى منظمة ا
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الطابرات العراقٌة ممنوعة من التحلٌق فوق أجواء األراضً الكردٌة فً الشمال  

، وبعد تمدٌد المنطقة المحمٌة فً الجنوب من قبل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مع 

قصؾ تلك  إقرار حظر الطٌران العراقً فوق أجواء تلك المنطقة ، تواصل

م وبصورة متقطعة فٌما 1993-1992المناطق خاصة ختل الفترة الممتدة من 

 8م سقط 2001/سبتمبر/9م وبتارٌخ 1996بعد من ذلك الهجوم العسكري عام 

كم 170جرحى حٌن استهدؾ قصؾ منطقة الصلٌحٌة الواقعة على بعد  3قتلى و

متٌٌن جنٌه  4طانٌا وحدها أنفقت برٌ 2002جنوب بؽداد  ، علما بؤنه فً سنة 

على تلك العملٌات األمر الذي دفع بالعراق إلى مطالبة األمٌن العام لألمم المتحدة 

بإٌقاؾ العدوان المستمر بمنطقتً الحظر الجوي اللتٌن فرضتهما واشنطن ولندن 

بقرار منفرد دون أي أساس قانونً والذي انعكس سلبا على االقتصاد العراقً 
(246)

..

. 

 

مرار حظر الطٌران شمالً العراق وجنوبه أهمٌة كبرى فً اكتسب است 

الوقت الذي تفكر فٌه إدارة الربٌس األمرٌكً )جورج بوش (فً ؼزو العراق 

 وٌمكن تحدٌد األهداؾ العسكرٌة لواشنطن من هدا الحظر فً النقاط التالٌة:

 % من سٌادتها الجوٌة على أرضٌها40حرمان القوات الجوٌة العراقٌة من  -ا 

استمرار حصولها بشكل دابم على معلومات مصورة عن دفاعات العراق  -ب 

 ومدى تطوٌر قواته المسلحة.

 تحركات عسكرٌة عراقٌة كبٌرة أيتوفٌر اإلنذار المطلوب عن   -ج 

لٌفتها القوات حاستمرار التعاون العسكري بٌن القوات الجوٌة األمرٌكٌة مع  -د 

ن أقدرة العسكرٌة العراقٌة باستمرار بدلٌل باإلضافة إلى أضعاؾ النٌة البرٌطا

طابرات األمرٌكٌة ال الرادار لرصد العراقٌٌن توقفوا تماماً عن تشؽٌل أجهزة

والبرٌطانٌة المشاركة فً تنفٌذ الحظر خوفاً من صوارٌخ )هارم( التً تسعى نحو 

بعض المحللٌن من أن تإدي  قد حذرو ،الموجات التً تصدرها شبكات الرادار

كردٌة فً الشمال وسنٌة : تقسٌم العراق إلى ثتث دوٌتت  إلىه ذق الحظر همناط

سٌطرة الوالٌات المتحدة على ه فً الوسط وشٌعٌة فً الجنوب وهو ما ٌحقق بدور

منابع ومخزون النفط العراقً فً الشمال حٌث مناطق األكراد ، إضافة إلى أن 

لٌة فً بؽداد من أن تشكل حكومة مستقب أيتفتٌت العراق بهده الطرٌقة سٌمنع 

خطراً على جٌرانها من دول الخلٌج أو تهدٌد إسرابٌل الحلٌؾ االستراتٌجً األول 

 م1991األمرٌكً فً الشرق األوسط كما حدت فً حرب الخلٌج الثانٌة عام 
(247)

. 
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وتعتبر فرنسا دولة رابدة فٌما ٌتعلق بتكرٌس التدخل اإلنسانً وٌشهد لها   

 688فع المسؤلة العراقٌة الى مجلس األمن الستصدار القرار بدورها البارز فً ر

ن الوالٌات المتحدة ؤلك شذنها فً ؤ،وال ٌخلو مجهودها من االعتبارات السٌاسٌة ،ش

لك لم ٌمنع ارتباطه بالعامل اإلنسانً واألختقً والذي سعت ذاألمرٌكٌة ،لكن 

لجمعٌة العامة من فرنسا إلضافته على سٌاستها الخارجٌة ،من ختل تحرٌكها ل

اجل إصدار حملة من التوصٌات المتعلقة بالمساعدة اإلنسانٌة وحفاظاً على هده 

السمعة أصبح لزاماً على فرنسا االلتزام بموقؾ ٌتفق مع منطلقاتها اإلنسانٌة التً 

عن عدم رؼبتها فً تجدٌد م 1996ما نادت بها ،لتعلن فً دٌسمبر عام  كثٌراً 

تزام العراق بالحظر المفروض على األراضً الكردٌة مشاركتها فً مراقبة ال

،وفى أعقاب تلك العملٌة العسكرٌة أعلن الربٌس األمرٌكً األسبق )كلٌنتون( بما 

ٌفٌد أن ما حدت للعراق ٌجب أن ٌتعلمه كل من ٌفكر فً الخروج عن حدود النظام 

ن على تلك والذي رسمته الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،  وقد علق الخبراء العسكرٌ

ار أسلحتها الجدٌدة بالعملٌة بؤن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة قامت  بها بؽرض اخت

ر العدٌد من لتحدٌد مدى فاعلٌتها ،لكن  على حساب مدنٌٌن سقطو ضحاٌا مع تدمٌ

المستشفٌات والمدارس
(248)

. 

لك فقد تعرض العراق إلى ؼارات جوٌة كثٌرة  قادتها طابرات ذإضافة إلى  

الكثٌر من  هحظر الطٌران فً الشمال والجنوب ولحق ب ذتنفلتحالؾ التً ادول 

 قتلو عراقً 1500كتر من أالخسابر العسكرٌة والمدنٌة ،فقد ذكر العراق أن 

مند تطبٌق الحظر وقد بلػ عدد الطلعات الجوٌة  آخرون 1400وأصٌب 

من  رأكث  1991البرٌطانٌة واألمرٌكٌة فوق العراق مند تطبٌق الحظر عام 

البرٌطانً –ن منظمة التفاهم العربً عطلعة جوٌة وفقاً للتقرٌر الصادر 199541

المعروفة اختصاراً باسم هٌبة كابو ومقرها لندن
 (249)

. 

 خروج المنطقة الكردٌة عن السلطة المركزٌة العراقٌة  : -4

فرض ٌق على النحو الذي كان ابعدما تفاقمت األزمة فً إقلٌم كردستان  العر 

جل وقؾ العنؾ وتوفٌر الحماٌة لسكان اإلقلٌم وهنا ألتدخل الدولً من ضرورة ا

من لألكراد ،فؤعلن الربٌس األمرٌكً )جورج اآل ىقامت الدول الؽربٌة بتقدٌم المؤو

عن اتفاق الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة م 1991ابرٌل  17بوش األب ( فً 

منة شمال العراق وتحت آوبرٌطانٌا وفرنسا على تجمٌع أكراد العراق فً مخٌمات 

الحماٌة العسكرٌة للدول الثتث بهدؾ توصٌل المساعدات اإلنسانٌة العاجلة لهم  

ن بتعاطؾ دولً وه هً المرة األولى التً حظً بها األكراد العراقٌذفكانت ه
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التركٌز  تضعفأولكن االعتبارات السٌاسٌة للقوى المتدخلة  وإقلٌمً واسع النطاق،

ً لها على البعد اإلنسان
(250)

. 
 

 

 هلٌاإلشارة إ جدرٌ، وما م1992حٌث تم تشكٌل حكومة خاصة باألكراد فً  

نجاز ،وذلك ال ٌعنً ؼٌاب األسس القانونٌة اإل اذهب نفرادتلسعى الوالٌات المتحدة 

فحسب بل جعل كردستان العراق مجاال مفتوحاً أمام تدختت الدول وكذا القوى 

ضعؾ السلطة المركزٌة فً أكردٌة، وهدا ما الخارجٌة وحتى أمام الحركات ال

تركٌا فً  تتدخل م1991ما ٌدل على ذلك مند العراق فً حدودها الشمالٌة و

كما تدخلت إٌران  شمال العراق ولعدة مرات ونتج عن ذلك خسابر بشرٌة ومادٌة ،

منة آن تشكٌل مناطق أكما ،  م1993عسكرٌاً فً المنطقة خاصة مند بداٌة عام 

 688عن نص القرار رقم  اً بالسٌادة اإلقلٌمٌة للعراق ،وخروج اً اسٌعتبر مس

ومات السٌادة الداخلٌة ستقلة سمح لهم بالحصول على كل مقوبمجرد إقامة حكومة م

ولم ٌنقصهم سوى اعتراؾ الجماعة الدولٌة ،ولكن كل ذلك عل حساب السٌادة 

العراقٌة 
(251)

. 

ا ذتطبٌق العراق ألحكام ه نشى القرار آلٌة معٌنة تشرؾ علىكذلك لم ٌُ  

وقبل معرفة رد فعل الحكومة العراقٌة تم إرسال قوات  هذا  وعلى أساس القرار

منة فً شمال العراق آأمرٌكٌة ،وفرنسٌة ،وبرٌطانٌة لضمان  تنفٌذ وجود ممرات 

قامت الدول الؽربٌة أ 688إلمداد األكراد بالمعونة اإلنسانٌة ،واستناداً إلى القرار 

ا :األولى شمال خط مآمنتٌن ٌحظر على الطابرات العراقٌة التحلٌق فوقهمنطقتٌن 

لحماٌة الشٌعة وكانت النمسا  32لحماٌة األكراد ،والثانٌة جنوب خط 36عرض 

( وزٌر Bakerأول دولة دعت إلنشاء تلك األماكن اآلمنة ،كما دعً بٌكر )

تدخل من جانب  أي خارجٌة الوالٌات المتحدة وقتها إلى أن واشنطن لن تتسامح مع

ه ذحكومة بؽداد فً شإون عملٌات اإلؼاثة ه
(252)

. 

 إحكام الرقابة على التسلح : -5

مام أ،فتح العراق المجال 688ر المشروطة على القرار رقم ٌبعد الموافقة ؼ 

بٌن  بعثة منها ما 12خبراء الوكالة الدولٌة للطاقة النووٌة ،وقد سجل توافد 

ة فً امتتك الستح النووي فً تصرٌح ٌا العراق،وقد تؤكدت النواٌم1991-1999

،أهم ما ورد فٌه  "فً م1980أدلى به الربٌس األسبق )صدام حسٌن( عام 

ؼٌر متحضرٌن  السنوات السابقة سخر الصهاٌنة فً أوربا من العرب وقالوا أنهم

والٌوم كٌؾ ٌقولون إن العراق على وشك إنتاج قنبلة نووٌة"، وتجدر  ن ،ٌومتخلف
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ارة إلى أن العراق استمر فً إعادة بناء قدراته النووٌة والكٌماوٌة والبٌولوجٌة اإلش

النووي  هوالصاروخٌة طول الثمانٌنات بعد تعرضه ألول ضربة إجهاضٌة لبرنامج

وبٌنما أشارت العدٌد من المصادر إلً وجود تعاون بٌن العراق  ،م1981عام 

ودونالد " "صدام حسٌن"بٌن  وعدة قوى ؼربٌة من ذلك صفقة األسلحة المبرمة

ن كان من شؤنه منح ٌالربٌسٌت،إال أن نهاٌة الصرع الدولً بٌن القوتٌن  "رامسفٌلد

الفرصة لقوى إقلٌمٌة للسٌطرة والهٌمنة على المنطقة وكان العراق على رأس 

المرشحٌن بل وربما المرشح الوحٌد 
(253)

. 
 

 

الربٌس األسبق صدام  سلحة كٌمٌابٌة هو خطابألوما أكد امتتك العراق  

ٌن العراقٌٌن من صنع ث،والذي أعلن فٌه تمكن الباح م1990/ابرٌل/1حسٌن فً 

مما  ا ما عاودت الهجوم على العراق ،ذستح كٌماوي جدٌد سٌوجه ضد إسرابٌل إ

للدولة  ةولٌن األمرٌكٌٌن وأعلنوا رفضهم للتهدٌدات الموجهإأثار ؼضب المس

ة لراق وحتى عشٌة الؽزو العراقً للكوٌت لحمالحلٌفة إسرابٌل، لٌتعرض الع

نه ٌمثل أواعتبر العراق  ؼربٌة إعتمٌة وشبه رسمٌة عنٌفة ضد برامج تسلحه ،

مصدر خطر وتهدٌد للمصالح الؽربٌة فً بؤٌدٌولوجٌته وقٌادته وقدراته العسكرٌة 

رة وقد كان التصدي النتشار أسلحة الدمار الشامل  ضمن أولوٌات اإلدا ، المنطقة

، وبالفعل بدأت الوالٌات المتحدة  الم ما بعد الحرب الباردةفً عاألمرٌكٌة 

لً جانبها برٌطانٌا فً تنفٌذ تلك األولوٌة فً إطار األمم المتحدة إاألمرٌكٌة و

، م1991/ابرٌل/18البداٌة قرار مجلس األمن الصادر بتارٌخ: وكانت وخارجها

الكٌماوٌة  إمكانٌاتهلة عن ٌطلب من العراق تقدٌم تقرٌر بمعلومات كام

جلس طلب ماستجابت الحكومة العراقٌة لم، وقد والصاروخٌة مع بٌان مواقعها 

األمن وقدمت القابمة المطلوبة منها مع  ذلك تم إعتن الحرب ضدها فً مارس 

م 2003
(254)

. 
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 الخاتـــمة

ل اإلنسانً من جهة وسٌادة قام الباحث على بحث عتقة التؤثٌر بٌن التدخ

الدول من جهة أخرىة وٌمكن القول إن هذه العتقة لها أبعاد عدٌدة تإكد عدم 

 وضوح أو ثبات العتقة بٌن المتؽٌرٌن فً كل الحاالت.

إلى طبٌعة التؽٌٌر السلمً للنظام الدولً الذي حدث بعد تفكك االتحاد  فنظراً 

ً تحكم التفاعتت الدولٌة بعد الحرب الباردة السوفٌتً، مازالت القواعد القانونٌة الت

هً نفس القواعد القانونٌة التً حكمتها أثناء نظام القطبٌة الثنابٌة، وقد أوجد هذا 

الوضع حالة تناقض بٌن القواعد القانونٌة التً تحكم التفاعتت الدولٌة التً أفرزها 

ً النظام الدولً الراهن النظام الدولً ، وبٌن النمط الجدٌد لتوزٌع مقومات القوة ف

ولذلك تحاول منظومة الدول الرأسمالٌة والسٌما الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تؽٌٌر 

القواعد القانونٌة الدولٌة لتتءم واقع توزٌع مقومات القوة فً عالم ما بعد الحرب 

تً الباردةة بما ٌحقق مصالحها الوطنٌة وٌخدم أهدافها العالمٌة، بٌنما تحاول الدول ال

تضررت مصالحها الوطنٌة من تؽٌر النظام الدولً والسٌما الدول النامٌة، التمسك 

بالقواعد القانونٌة السابقة التً جسدها مٌثاق األمم المتحدة  السٌما مبدأ عدم التدخل 

مادامت توفر الحماٌة لمصالحها وتدعم مكانتها الدولٌة أمام  ،ومبدأ السٌادة 

 الرأسمالٌة الكبرى.

ل هذا التناقض حالة من الفوضى فً العتقات الدولٌة، نظراً إلى عدم وقد شك

تمكن القواعد القانونٌة من التحكم بالتفاعتت الدولٌة وحل الصراعات واألزمات 

م مع التؽٌر فً مٌزان بالداخلٌة والدولٌة، األمر الذي ٌتطلب وجود قواعد جدٌدة تتت

جدٌدة تعد فاقدة للشرعٌة الدولٌة وفقاً القوى الدولٌة، السٌما أن بعض القواعد ال

ألسس مٌثاق األمم المتحدة وهنا ترفض الدول الكبرى المهٌمنة القواعد الجدٌدة ألنها 

تضر بمصالحها الوطنٌة بٌنما تصر الدول الصؽرى علٌها مادامت تعبر عن قٌمتها 

 وتعكس توازن القوى الدولٌة.

راً للجدل السٌاسً والقانونً وضمن هذا اإلطار أصبح التدخل اإلنسانً مثا

خصوصاً مع زٌادة االهتمام الدولً بحقوق اإلنسان وانتشار الصراعات الداخلٌة 

التً تتفاقم فٌها انتهاكات حقوق اإلنسان األساسٌة لتشمل ارتكاب جرابم دولٌة ضد 

اإلنسانٌة وأعمال إبادة الجنس البشري، فتحاول الدول العظمى المهٌمنة انتقاص 

الوطنٌة لمصلحة اإلرادة الدولٌة وتعمل على إٌجاد السوابق التً تتحول عبر  السٌادة

التكرار إلى قواعد قانونٌة عرفٌة ملزمة، بٌنما تحاول الدول الصؽرى من حٌث هً 

محل لهذه التدختت اإلنسانٌة أن تتمسك بمٌثاق األمم المتحدة، ألنه ٌحد من حرٌة 

إلى احترامه مبدأ المساواة فً السٌادة بٌن  الدول الكبرى فً تحقٌق أهدافها، نظراً 



  

 

الدول ومبدأ عدم التدخل فً الشإون الداخلٌة للدول، ورفضه استخدام القوة إال فً 

حالتً الدفاع الشرعً أو صدور قرار من مجلس األمن وفقاً للفصل السابع الذي 

 ٌجٌز استخدام القوة.

متحدة األمرٌكٌة تسخٌر وهنا تحاول الدول العظمى وعلى رأسها الوالٌات ال

األمم المتحدة لتؽٌٌر مبدأ السٌادة ومبدأ عدم التدخل من ختل تسوٌػ التدخل 

وذلك بقٌام مجلس األمن بمعالجة القضاٌا الدولٌة  للممارسة العملٌة اإلنسانً، نظراً 

والداخلٌة وفقاً لمصالح الدول المسٌطرة على النظام الدولً، مادامت تركٌبته وآلٌة 

تعكس مٌزان القوى الدولً، بحٌث أصبح باستطاعة الوالٌات المتحدة  عمله

األمرٌكٌة تسخٌر مجلس األمن لخدمة مصالحها وتحقٌق أهدافها من ختل ضبط 

تفاعتت النظام الدولً وهذا ما حصل فً الصومال وكوسوفا والعراق وؼٌرها من 

عد قانونٌة دولٌة الدول التً تعرضت للتدخل الدولً اإلنسانً وهو ما ٌفرز قوا

تحمً مصالحهاة ألن القانون الدولً ٌمثل انعكاساً لتوازن القوى وتعبٌراً عن أفكار 

وبناء على ما سبق ٌمكن أن  .وقٌمها االجماعة الدولٌة المسٌطرة ومصالحاه

 استعرض بعض النتابج التً توصل إلٌها الباحث ومنها:

 النتاج  :    

وقضاٌا حقوق اإلنسان، وإن تمت بصفة عامة إن إثارة فكرة التدخل اإلنسانً  .1
فً وجه الدول التً كانت وتزال نظرٌاً تنتمً للمعسكر الذي خسر الحرب 
الباردة، فإن إثارة قضاٌا حقوق اإلنسان ٌنطبق علٌها جمٌعاً أي ٌشهر فً وجه 
كل هذه الدول، أما فكرة التدخل اإلنسانً، فٌنصرؾ للدول الصؽٌرة منها، وال 

 فً مواجهة القوى المتوسطة، ناهٌك عن الكبرى منها. ٌرد مطلقاً 
إن هناك ختفاً فقٌهاً حول مدى مشروعٌة استخدام القوة من جانب دولة أو عدة  .2

دول، ضد دولة أخرى إلٌقاؾ انتهاكات حقوق اإلنسان بها، وذلك فً ضوء 
ٌما مٌثاق األمم المتحدة وؼٌره من مصادر القانون الدولً، فقد اختلؾ الفقهاء ف

بٌنهم فً هذا الشؤن اختتفاً كبٌراً، وال ٌوجد بٌنهم حول ما إذا كان التدخل 
 اإلنسانً ٌتمتع بالشرعٌة القانونٌة أم ال.

إن العتقة بٌن انتهاكات حقوق اإلنسان والتدخل اإلنسانً لٌست واضحة، ففً  .3
بعض األحٌان ٌحجم المجتمع الدولً عن التدخل فً حاالت تتصؾ انتهاكات 

ق اإلنسان فٌها بالجدٌة، وفً أحٌان أخرى ٌقبل على التدخل فً حاالت أقل حقو
 جدٌة.

السبب الربٌس الذي ٌراه الباحث فً فشل التدخل اإلنسانً هو الحالة السلبٌة  .4
التً تعٌشها األمم المتحدة فمنذ نشؤتها لم ٌتم إدخال إصتحات تواكب التطور 

لدول الكبرى تقوم بتموٌل األمم المتسارع على الساحة الدولٌةة وذلك ألن ا
المتحدة بجانب كبٌر من األموال التً تحتاجها لتسٌٌر العمل داخلها ونتٌجة لذلك 
كله ال تستطٌع األمم المتحدة اتخاذ قرار بالتدخل أو عدمه إال وفقاً لرؼبات تلك 



  

 

الدول، وهذا ما ٌدعونا إلى المناداة بإعادة النظر فً األمم المتحدة وإدخال 
 تفادى ما حصل فً الماضً.نصتحات التً تجعلنا اإل

ارتباط قرار التدخل من عدمه بمصالح الدول الكبرى باألساس بمعنى تسٌٌس  .5
 التدخل اإلنسانً، وكذلك ارتباط فاعلٌة التدخل أو عدم فاعلٌته بمصالحها أٌضاً.

مم قٌام الدول األعظم باتخاذ قرار التدخل اإلنسانً األحادي، وذلك عند فشل األ .6
المتحدة فً الوصول إلى قرار التدخل، كما حدث فً كوسوفا، مما قد ٌإدي إلى 
عودة سٌاسة مناطق النفوذ، حٌث تتدخل كل دولة كبرى فً المنطقة التً لها 

 فٌها مصلحة دون أي اعتبار لألهداؾ اإلنسانٌة من وراء التدخل.
ن أكثر فاعلٌة، التدخل بالقوة العسكرٌة قبل اللجوء إلى وسابل أخرى قد تكو .7

وعدم دراسة طبٌعة الحالة المتدخل فٌها وما تحتاجه من وسابل وإمكانٌات 
إلنجاح عملٌة التدخل، مما أدى إلى عدم فاعلٌة التدخل فً الحاالت التً تم 

 التدخل فٌها كما حدث فً العراق وؼٌرها من الدول المتدخل فٌها.

 التوصٌات :
وابط وقابٌة مثل تقرٌر دولة الحق حتى ال ٌقع التدخل ٌجب توافر عدة ض .1

والقانون والمقررة لحقوق وحرٌات الناس واقعا معٌشا تتساوى فٌه كل فبات 
 المجتمع فً جو دٌمقراطً حر.

احترام حقوق وحرٌات االقلٌات الدٌنٌة والعرقٌة وضمان مفهوم المواطنة فً  .2
 الدولة مع احترام وكفالة خصوصٌة هذه األقلٌات .

األكثر عرضة لهده االخطار فً منظمات إقلٌمٌة تتبنى إجراءات  أن تتكتل الدول .3
 اإلنذار المبكر التً من شؤنها رصد أخطار الصراعات ومعالجتها فً المهد.

ٌنها ٌمكن تطبٌقها على نحو ٌجب تبنً معنى عالمً حقٌقً لحقوق االنسان وح .4
 عادل 

اٌة االنسانٌة ندعو إلى ضرورة االستعمال العقتنً للتدخل وتوجٌهه نحو الؽ .5
 التً وجد ألجلها 

أن ٌستند التطبٌق علً تقٌٌم جماعً للحاالت التً تستدعً التدخل من جانب  .6
المجموعة الدولٌة وال ٌتحقق ذلك اال بانفصال إرادة مجلس األمن عن إرادة 

 أعضابه الدابمٌن أي بؤستقتلٌتة وباحترام الدول الكبرى للقانون الدولً.
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 صة الخال
إن جملة التحوالت التً حدثت فً نظام بعد الحرب الباردة خاصة فً طبٌعة  

النظام وتحوله من الثنابٌة القطبٌة إلى االحادٌة القطبٌة، والتحول فً المفاهٌم 

الخاصة بحقوق اإلنسان ومبدأ السٌادة وهو ما عجل فً ظهور التدخل االنسانً 

ع بؤنه لجوء شخص من أشخاص من جدٌد والدي صار ٌعرؾ فً مفهومه الواس

القانون الدولً إلى وسابل االكراه السٌاسٌة أو االقتصادٌة وحتى العسكرٌة ألجل 

اٌقاؾ االنتهاكات الجسٌمة لحقوق اإلنسان السٌما الحقوق المتعلقة بالحٌاة 

والوجود ومنع االبادة الجماعٌة على أن ٌكون دلك عن طرٌق قرارات صحٌحة 

إذن فت مجال ألعمال القوة من اجل حماٌة االختٌارات من المنتظم الدولً  

الدٌمقراطٌة للشعب فً صورة التدخل الدٌمقراطً ،كدلك فإن التبرٌر الخاص 

بحماٌة السلم واألمن الدولٌٌن كتؤسٌس ألعمال التدخل اإلنسانً هو فً الحقٌقة 

 من قبٌل التبرٌر ؼٌر المباشر والعرضً.

ٌعد كما فً السابق عدٌم الشرعٌة تماماً فقد  كذلك فؤن التدخل اإلنسانً لم 

 ي4/ح4شرع مٌثاق منظمة االتحاد االفرٌقً مثتً للتدخل االنسانً بموجب المادة 

م من ختل اللجنة الدولٌة للتدخل وسٌادة  2001لتنتقل فكرة التدخل االنسانً سنة 

 الدول إلى مقاربة جدٌدة تحت عنوان مسإولٌة الحماٌة التً تضمن حقوق

اإلنسان دون أن تفرط فً مبدأ السٌادة ،حٌث تعنً مسإولٌة الحماٌة أن الدولة 

فً البدء هً المسإولة عن حماٌة مواطنٌها من الكوارث الطبٌعٌة واإلنسانٌة 

وأن الدولة حالما ال تستطٌع أو ال ترؼب فً منع هده االنتهاكات الجسٌمة 

  مسإولٌة الحماٌة الدولٌة.   لحقوق االنسان فإن مبدأ عدم التدخل ٌتنحى لصالح

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Conclusion 

  

The inter transformations that have occurred in the system 

after a private in the nature of the regime of the Cold War 

and the transformation from a bipolar to unipolar, and a 

shift in their own human rights concepts and the principle 

of sovereignty, which precipitated in Dour humanitarian 

intervention again and my dad became known in the 

broad concept that asylum someone from people 

international law and to the means of political coercion, 

economic and even military in order to stop the gross 

violations of human rights, especially the rights related to 

life and existence and the prevention of genocide to be 

knead by incorrect decisions of the international 

community, and Laden there is no room for acts of force 

in order to protect the democratic choices of the people in 

the form of intervention Democrat, Kdlk the special 

justification to protect international peace and security as 

establishing acts of humanitarian intervention is, in fact 

by the justification of indirect and incidental. 

Also, the humanitarian intervention is no longer as 

previously lacking legitimacy altogether has embarked 

Charter of the African Union Organization, for example 

humanitarian intervention under Article 4 / H 4 J to move 

the idea of humanitarian intervention in 2001 through the 

International Committee of the intervention and state 

sovereignty to a new approach under the title of the 

responsibility to protect, which guarantees human rights 

without the over-the principle of sovereignty, which 

means the responsibility to protect the country in the 

beginning is responsible for protecting its citizens from 

natural and humanitarian disasters and the country as 

soon as the cannot or do not want to prevent this topic 

gross violations of human rights, the principle of non-

interference to step down in favor of the responsibility of 

international protection. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمراجعالمصادر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 : المراجع و المصادر

 : االستراتٌجٌة والملفات التقارٌر/  أوال

 . القاهرة باألهرام االستراتٌجٌة الدراسات مركز ، 2003-2002 العربً االستراتٌجً التقرٌر .1
 اإلنسان لحقوق العربٌة اللجنة تقرٌر فً(( العراق على االقتصادٌة العقوبات)) داؼر، فٌولٌت .2

 .م1999اإلنسان،سنة لحقوق العربٌة اللجنة ،بارٌس
 إلؼاثة المتحدة األمم وكالة بشؤن م1988 دٌسمبر 6 فً 73/57 رقم العامة الجمعٌة قرار .3

 . الفلسطٌنٌٌن أالجبٌن وتشؽٌل
 .م1987،سنة العربً الوطن فً اإلنسان حقوق حالة عن ،تقرٌر اإلنسان لحقوق العربٌة المنظمة .4

 : الكتب قاجمة/  تانٌا

 والبحوث العربً الشراع ،مإسسة العربً الخلٌ  فً الدولً الصراع حسن، محمد إبراهٌم .5
 .م1996 ،الكوٌت، واالجتماعٌة اإلنسانٌة

 .م 1984الخلٌل، دار دمشق، ،والحرب السلم فً العام الدولً القانون مبادئ هندي، إحسان .6
 سلسلة ، الدولة سٌادة مفهوم فً النضر إعادة ٌعنً هل الدولً التدخل حق حسن، الرشٌدي أحمد .7

 م 2005 أؼسطس ، األولى السنة ، الثامن العدد ، القاهرة، للمعرفة، العلمٌة األسس مفاهٌم
 دار ، طرابلس ،2ط ، خلؾ ومحمود شهٌوة أبو مالك ترجمة ، الدولة نظرٌات ، فتسنت أندرو .8

 .م 2001 سنة ، الرواد
 ، العام التفافة مجلس ، لٌبٌا ،المغاٌر العام الدوالً القانون فً الضرورة حالة، ٌونس محمد إٌمان .9

 .م2006
 للنشر الجماهٌرٌة ،دار مؽٌث ،أنور المكٌالٌن وسٌاسة الدولً القانون، وآخرون هارمن باترٌك .10

 .م1995،طرابلس، والتوزٌع
 األمن مجلس على  وانعكاساتها الدولً النظام  فً الصاعدة القوى ، ألعرٌفً امحمد بسمة .11

 .م2010 لبنان، هادي، دار ،منشورات
 دار العابد، ،محمود جوالق عمار ،ترجمة الخلٌ  أزمة وبعد قبل ما أسرار، القادة وودرو، بوب .12

 .م1991، بٌروت ، الجلٌل
  العربٌة الوحدة دراسات ،ترجمة والعدالة والقانون العقوبات بالعرق التنكٌل سٌمونز، جٌؾ .13

 .م1998 العربٌة، الوحدة دراسات مركز بٌروت
 .م1987 العربٌة، النهضة ،دار القاهرة ، العام الدولً القانون ،  ،وآخرون سلطان حامد .14
 القانون قواعد ضوء فً وتطبٌقٌة فقهٌة دراسة ، اإلنسانً الدولً ،التدخل هنداوي احمد حسام .15

 .العربٌة النهضة دار القاهرة الدولً،
 . م2004 لٌبٌا،. للنشر الجماهٌرٌة دار ،سٌاسٌة قضاٌا ،وآخرون بودبوس، رجب .16
 م1989 لٌبٌا، ،دار السلم فً الدولٌة العالقات زٌر، بن رمضان .17
 للجٌوسٌاسٌة، الدولً المعهد بارٌس، ، االنسان حقوق وحماٌة الدولً القانون، كاسان رٌنٌة .18

 .م2000
 .م2000 سنة للنشر، وابل دار عمان، الدولٌة، العالقات مبادئ ،توفٌق حقً سعد .19
 العربٌة الوحدة دراسات مركز ، لبنان ، الوطنٌة السٌادة وحدود اإلنسان حقوق ، الصدٌقً سعٌد .20

 .م2006 ،
 ضوء فً دراسة ، القاهرة ، االستثناجٌة الظروف فً اإلنسان لحقوق الحماٌة ، خلٌل فهٌم سعٌد .21

 .اإلنسان لحقوق الدولً القانون أحكام



  

 

 اٌترٌك ، القاهرة ،المعاصر الدولً القانون فً العامة المبادئ ، الخٌر أبو احمد مصطفى السٌد .22
 . م 2006 والتوزٌع، والنشر للطباعة
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 (1الملحق رقم ) 

 م 1991نٌسان/أبرٌل 5( المإر  : 1991)688القرار 

 إن مجلس األمن :

سبة لصون السلم إذ ٌضع فً اعتباره واجباته ومسإولٌاته بموجب مٌثاق األمم المتحدة بالن

 واألمن الدولٌٌن 

 من المٌثاق . 2من المادة  7وإذ ٌشٌر إلى أحكام الفقرة 

إزاء القمع الذي ٌتعرض له السكان المدنٌون العراقٌون فً أجزاء كثٌرة وإذ ٌساوره شدٌد القلق 

من العراق والذي شمل مإخرا المناطق السكانٌة الكردٌة وأدى إلى تدفق التجبٌن على نطاق 

واسع عبر الحدود الدولٌة وإلى حدوث ؼارات عبر الحدود بما ٌهدد السلم واألمن الدولٌٌن فً 

 المنطقة .

 زعاج بالػ لما ٌنطوي علٌه ذلك من آالم مبرحة ٌعانً منها البشر هناك .وإذ ٌشعر بان

وإذ ٌحٌط علما بالرسالتٌن الموجهتٌن إلى ربٌس مجلس األمن من الممثلٌن الدابمٌن لتركٌا 

 على التوالً . م1991نٌسان/أبرٌل  4و3وفرنسا لدى األمم المتحدة والمإرختٌن 

جهتٌن إلى األمٌن العام من الممثل الدابم لجمهورٌة إٌران وإذ ٌحٌط علما أٌضا بالرسالتٌن المو

 .م 1991نٌسان / أبرٌل  4و3اإلستمٌة لدى األمم المتحدة والمإرختٌن 

وإذ ٌعٌد تؤكٌد التزام جمٌع الدول األعضاء تجاه سٌادة العراق وجمٌع دول المنطقة وستمتها 

 اإلقلٌمٌة واستقتلها السٌاسً .

 .م1991/أدار/مارس20التقرٌر الذي أحاله األمٌن العام المإر  وإذ ٌضع فً اعتباره 

ٌدٌن القمع الذي ٌتعرض له السكان المدنٌون العراقٌون فً أجزاء كثٌرة من العراق والذي شمل  .1

 مإخرا المناطق السكانٌة الكردٌة وتهدد نتابجه واألمن الدولٌٌن فً المنطقة . 

منه فً إزالة الخطر الذي ٌتهدد السلم واألمن ٌطلب بؤن ٌقوم العراق على الفور كإسهام  .2

الدولٌٌن فً المنطقة بوقؾ هدا القمع وٌعرب عن األمل، فً السٌاق نفسه، فً إقامة حوار 

 مفتوح لكفالة احترام حقوق اإلنسان والحقوق السٌاسٌة لجمٌع المواطنٌن العراقٌٌن .

إلى جمٌع من دولٌة على الفور مات اإلنسانٌة الٌصر على أن ٌسمح العراق بوصول المنظ     -1

 ٌحتاجون إلى المساعدة فً جمٌع التسهٌتت التزمة لعملٌاتها .

ٌطلب إلى األمٌن العام أن ٌواصل بذل جهوده اإلنسانٌة فً العراق، وان ٌقدم على الفور، وإذا    -2

اقتضً األمر على أساس إٌفاد بعثة أخرى إلى المنطقة تقرٌرا عن محنة السكان المدنٌٌن 

العراقٌٌن وخاصة السكان األكراد الدٌن ٌعانون من جمٌع أشكال القمع الذي تمارسه السلطات 

 العراقٌة .

ٌطلب أٌضا إلى  األمٌن العام أن ٌستخدم جمٌع الموارد الموجودة تحت تصرفه بما فٌها    -3

ة موارد وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة للقٌام على نحو عاجل بتلبٌة االحتٌاجات الملح

 لتجبٌن وللسكان العراقٌٌن المشردٌن.

ٌناشد جمٌع الدول األعضاء وجمٌع المنظمات اإلنسانٌة أن تسهم فً جهود اإلؼاثة اإلنسانٌة    -4

 هذه .

 ٌطلب العراق بؤن ٌتعاون مع األمٌن العام من اجل تحقٌق هذه الؽاٌات.  -5

 ٌقرر إبقاء هده المسؤلة قٌد النظر.  -6



  

 

 

 

 (2ملحق رقم )

 م1991كانون الثانً/ٌناٌر 21( المإر  1991) 685القرار 

 إن مجلس األمن

( 1988م) 619و 1987تموز/ٌولٌه 20( المإر  م1987) 985إذ ٌشٌر إلً قراراته 

 642. و 1989شباط/فبراٌر 8( المإر  م1989) 631. و1988أب /أؼسطس  9المإر  

أٌلول /مارس  27( المإر  م1990) 681. و1989أٌلول/سبتمبر  29( المإر  م1989)

 .م1990تشرٌن الثانً/نوفمبر  28( المإر  م1990) 676و 1990

كانون  28وقد نظر فً تقرٌر األمٌن العام لألمم المتحدة العسكرٌٌن إلٌران والعراق المإر  

 وإذ ٌحٌط علما بالمتحظات المعرب عنها فٌه . م1991الثانً ٌناٌر 

العسكرٌٌن إلٌران والعراق لمدة أخرى قوامها  ٌقرر تمدٌد والٌة فرٌق مراقبً األمم المتحدة -1

 ،كما أوصى األمٌن العام .م1991شباط/ فبراٌر  28شهر واحد أي حتى 

تقرٌرا عن مشاوراته التحقة  م1991ٌطلب إلى األمٌن العام أن ٌقدم ختل شهر شباط /فبراٌر  -2

 مسؤلة.مع األطراؾ بشؤن مستقبل الفرٌق ، مشفوعا بتوصٌاته فٌما ٌتعلق بهده ال

 

 (3الملحق رقم ) 

 م1991أدار/مارس  2( المإر  1991) 686القرار 

 إن مجلس االمن 

 من مٌثاق االمم المتحدة. 25وإذ ٌشٌر الى التزامات الدول االعضاء بمقتضى المادة 

(فٌما ٌتعلق بتقدٌم المساعدات الى م1990) 661من القرار  9وإذ ٌشٌر أٌضا الى الفقرة 

)ج( من ذلك القرار فٌما ٌتعلق باإلمدادات المخصصة بالتحدٌد 3الفقرة  حكومة الكوٌت والى

 لألؼراض الطبٌة والمواد الؽذابٌة المقدمة فً ظروؾ إنسانٌة.

الموجهتٌن الى ربٌس  م1991شباط/فبراٌر  27وإذ ٌحٌط علما بالرسالتٌن المإرختٌن فً 

خارجٌة العراق ،واللتٌن  مجلس االمن والى االمٌن العام من نابب ربٌس الوزراء ووزٌر

تإكدان موافقة العراق على االمتثال التام لجمٌع القرارات المذكورة أعته ، وبرسالته التً 

تحمل نفس التارٌخ والموجهة الى ربٌس مجلس االمن والتً تنص على نٌة العراق إطتق 

 سراح جمٌع أسرى الحرب على الفور.

التً تقوم بها قوات الكوٌت والدول االعضاء  وإذ ٌتحظ توقؾ عملٌات القتال الهجومٌة

 ( .م1990) 678المتعاونة مع الكوٌت عمت بالقرار 



  

 

وإذ ٌضع فً اعتباره ضرورة التؤكد من النواٌا السلمٌة للعراق، وضرورة التؤكٌد من تحقٌق 

 ( بشؤن استعادة السلم واالمن الدولٌٌن فً المنطقة.م1990)678الهدؾ الوارد فً القرار 

ٌبرز أهمٌة اتخاد العراق للتدابٌر الضرورٌة التً من شؤنها ان تسمح بوضع نهاٌة حاسمة  واذ

 ألعمال القتال.

وإذ ٌإكد التزام جمٌع الدول االعضاء باستقتل العراق والكوٌت وسٌادتها وستمة اراضٌها واذ 

من  2قرة ٌتحظ النٌة التً أعربت عنها الدول األعضاء المتعاونة مع الكوٌت بمقتضى الف

( لوضع نهاٌة لوجودها العسكري فً العراق فً اقرب وقت ممكن بما م1990) 678القرار 

 ٌتفق مع تحقٌق أهداؾ ذلك القرار .

 واذ ٌتصرؾ بمقتضى الفصل السابع من المٌثاق .

 ٌإكد استمرار السرٌان الكامل لمفعول وأثر كافة القرارات االثنً عشر المذكورة أعته. .1

العراق بقبوله لكافة القرارات االثنً عشر المذكورة أعته وان ٌضطلع العراق ٌطالب بتنفٌذ  .2

 بصفة خاصة بما ٌلً.

 ان تقوم على الفور بإلؽاء إجراءاته الرامٌة الى ضم الكوٌت.  ( أ)

أن ٌقبل من حٌت المبدأ مسإولٌته بموجب القانون الدولً عن أٌة خسارة او ضرر أو أضرار  ( ب)

ثالثة ورعاٌاها وشركاته نتٌجة لؽزو العراق للكوٌت واحتتل ؼٌر ناجمة بالنسبة للكوٌت ودول 

 الشرعً لها .

أن ٌقوم على الفور ،وتحت رعاٌا لجنة الصلٌب االحمر الدولٌة ، أو جمعٌات الصلٌب االحمر  ( ت)

أو جمعٌات الهتل األحمر ، بإطتق سراح جمٌع الكوٌتٌٌن ورعاٌا الدول الثالثة الذٌن احتجزهم 

عٌد أٌة جثث للموتى من الكوٌتٌٌن ورعاٌا الدول الثالثة الذٌن احتجزهم على ذلك العراق وأن ٌ

  .النحو 

أن ٌبدأ على الفور فً إعادة كافة الممتلكات الكوٌتٌة التً استولى علٌها العراق وأن ٌنتهً من  ( ث)

 .إعادتها فً أقصر فترة ممكنة  

 ٌطالب أٌضا أن ٌقوم العراق بما ٌلً :  -3

وانٌة أو االستفزازٌة التً تقوم بها قواته ضد جمٌع الدول األعضاء ، بما فً وقؾ األعمال العد ( أ)

  .ذلك هجمات الصوارٌخ وطلعات الطابرات المقاتلة 

تحدٌد قادة عسكرٌٌن لكً ٌجتمعوا مع نظرابهم من قوات الكوٌت والدول األعضاء  ( ب)

( التخاذ ترتٌبات تتعلق بالجوانب العسكرٌة م1990)678المتعاونة مع الكوٌت عمت بالقرار 

  .لوقؾ أعمال القتال فً أبكر وقت ممكن 

اتخاذ ترتٌبات من أجل تٌسٌر الوصول الفوري إلى جمٌع أسرى الحرب وإطتق  ( ت)

سراحهم تحت رعاٌة لجنة الصلٌب األحمر الدولٌة وإعادة أٌة جثث للموتى من أفراد قوات 

  .( م1990)678المتعاونة مع الكوٌت عمت بالقرار الكوٌت والدول األعضاء 

تقدٌم كل ما ٌلزم من معلومات ومساعدة فٌما ٌتعلق بتحدٌد مواقع األلؽام والشراك  ( ث)

الخداعٌة وؼٌرها من المتفجرات العراقٌة فضت عن أٌة أسلحة ومواد كٌمٌابٌة وبٌولوجٌة فً 

قوات الدول األعضاء المتعاونة مع  الكوٌت وفً أنحاء العراق التً توجد فٌها بصفة مإقتة

  .( ، وفً المٌاه المجاورة م1990)678الكوٌت عمت بالقرار 



  

 

ختل الفترة  م( ستظل سارٌة المفعول1990)678ار من القر 2ٌسلم بؤن أحكام الفقرة  -4

 المذكورتٌن أعته . 3و2المطلوبة المتثال العراق للفقرتٌن 

 المتعاونة مباشرة مع الكوٌت عمت بالقرار  ٌرحب بقرار الكوٌت والدول األعضاء -5

( بتٌسٌر الوصول إلى أسرى الحرب العراقٌٌن وبدء إطتق سراحهم ، حسبما م1990)678

آب/اؼسطس 12تقضً شروط اتفاقٌة جنٌؾ المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المعقودة فً : 

 تحت رعاٌة لجنة الصلٌب األحمر الدولٌة :   1949

دول األعضاء فضت عن األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة وؼٌرها من ٌطلب إلى جمٌع ال -6

المإسسات الدولٌة فً منظومة األمم المتحدة أن تتخذ كافة اإلجراءات المتبمة للتعاون مع 

 .حكومة وشعب الكوٌت فً إعادة تعمٌر بلدهما 

تخذ اإلجراءات ٌقرر أن ٌقوم العراق بإخطار األمٌن العام ومجلس األمن عندما ٌكون قد ا -7

 .الواردة أعته 

ٌقرر اٌضا أن ٌعمد ، بؽٌة ضمان وضع نهاٌة سرٌعة وحاسمة ألعمال القتال إلى إبقاء هذه  -8

 المسؤلة قٌد نظره التخاذ التزم .

أعضاء عن 3صوتا مقابل صوت واحد )كوبا( وامتناع 11بؤؼلبٌة  2978اتخذ فً الجلسة 

 التصوٌت )الصٌن والهند والٌمن( .

 

 (4الملحق رقم )

 م.1990آب / أؼسطس  2المإر  بتارٌخ  - 660قرار رقم 

 إن مجلس األمن

إذ ٌقرر م و1990أؼسطس/آب  2ٌر جزعه ؼزو القوات العسكرٌة العراقٌة للكوٌت فً شإذ ٌ 

وإذ ٌتصرؾ بموجب .أنه ٌوجد خرق للسلم واألمن الدولٌٌن فٌما ٌتعلق بالؽزو العراقً للكوٌت

 .من مٌثاق األمم المتحدة 40و 39المادتٌن 

 .ٌدٌن الؽزو العراقً للكوٌت .أ 

ٌطالب بؤن ٌسحب العراق جمٌع قواته فورا ودون قٌد أو شرط إلى المواقع التً كانت تتواجد  .ب 

 م.1990أؼسطس/آب  1فٌها فً 

ٌدعو العراق والكوٌت إلى البدء فورا فً مفاوضات مكثفة لحل ختفاتها وٌإٌد جمٌع الجهود  .ج 

 .وبوجه خاص جهود جامعة الدول العربٌة ,هذا الصددالمبذولة فً 

 .ٌقر أن ٌجتمع ثانٌة حسب االقتضاء للنظر فً خطوات أخرى لضمان االمتثال لهذا القرار .د 

)من مجموع أصوات مجلس األمن  شًءصوتا مقابل ال  14بؤؼلبٌة  2932اتخذ فً الجلسة 

 .صوتا( ولم ٌشترك عضو واحد )الٌمن( عن التصوٌت 15البالؽة 

 

 

 


