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 نياية عصر السيادة!
في آفاؽ الصراع بيف سيادة الدكلة  تأصيمية تحميمية ناقدةدراسة 

 كالتدخؿ الدكلي
 
 

*د. جاسـ محمد زكريا
 

 
 

 الممخص
 حقان ما عادت ف السيادة ل  ة؛قترحمير ايمعأصبح التدخؿ الدكلي، كالتدخؿ اإلنساني، كالتدخمية 

في  أخفقتإذا ما  ؛عف سيادتياالدكؿ فييا نازؿ ي يجب أف تتالجكانب الت  بؿ إنيا تحدد، مطمقان 
ذا ك . فحماية سكانيا مف الجرائـ الجماعية الكحشية كانتياكات حقكؽ اإلنسا الدكلة في  أخفقتا 

يجب عمى المجتمع الدكلي استخداـ فإنو ىي في الكاقع مرتكب الجرائـ، كانت حماية سكانيا أك 
، كغيرىا مف الكسائؿ السممية لحماية السكاف مف ىذه الجرائـ ،الكسائؿ الدبمكماسية كاإلنسانية

كيجب أف يككف المجتمع الدكلي عمى استعداد التخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلؾ االستخداـ 
 الجماعي لمقكة مف خالؿ مجمس المف الدكلي.

لتشمؿ قضايا مثؿ  ـ؛1;;0منذ  ان جذريفيو قد تـ التكسع  ،لمقيـ اإلنسانية ا يشكؿ تيديدان فيـ مإف 
التيجير الجماعي، كمجمس المف الدكلي قد كالمفيـك الجديد لتقرير المصير، ك  حماية القميات،

كلكف  داخمية". صراعاتبأنيا " – سابقان  -نظر عدد مف الدكؿ يقد  استخداـ القكة في حاالتو  أجاز
مجمكعات مف الدكؿ التي لدييا قكة، كدكف الحصكؿ عمى دكلة؛ أك دد مف الحاالت تدخمت عفي 

 .عمى انتياكات متطرفة مزعكمة ردان  جزئيان؛إذف مسبؽ مف مجمس المف الدكلي، عمى القؿ 
 

 

                                                           
 أستاذ القانكف الدكلي كالعالقات الدكلية المساعد في جامعة دمشؽ. *
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 :المقدمة
عصفت المتغيرات الدكلية العاتية التي اندلعت في المرحمة االنتقالية بيف قرنيف كألفيتيف كحقبتيف؛ 
بجممةو مف الثكابت التي عرفيا التنظيـ الدكلي؛ بؿ أكدت بالثكابت جممةن كتفصيالن؛ كظمت عمى مدل ربع 

لقرف العشريف؛ فتركت ـ(( تيدـ بعمؽو كدقةو كأناةو ما شيد في مجمؿ ا5102-0;;0القرف الدامي ))
في االتجاىات الفقيية  -في جممة ما أثرت  –آثاران عميقةن في البنى كالفكار كالعالقات الدكلية؛  كأثرت 

إزاء السيادة؛ كبدا أف ىناؾ تكجياتو جديةن إلقصاء ىذا المفيـك في صكرتو التقميدية؛ أم النمط 
 كعىد   كليس حقان كامتيازان؛، كالتزاـو كمسؤكليةو  توبإعادة صياغتطالب  الكيستفالي؛ كنيضت تكجيات أخر

نما  ان؛مطمق سيادة الدكلة كامتيازو إلى نظر أال ييجب  وأنركاد ىذا الطرح  يمكف تعميقو إذا ما التزاـ كا 
حصكؿ عمى كينبغي لمدكؿ مف أجؿ ال ؛في أداء كاجباتيا كمسؤكلياتيا تجاه مكاطنيياالدكلة أخفقت 

أما إذا  ؛، كأف تيتـ برفاىية مكاطنييا كحمايتيـداخمييفحافظ عمى السمـ كالمف الأف ت امتيازات السيادة
ال فستتعرض أف أك " لمتدخؿ" فعمييا أف تدعك  ؛ذلؾعف القياـ بعجزت  ترحب بالمساعدة الخارجية، كا 

يقضي بالتدخؿ،  خارجيان  كاجبان  -أيضان  –السيادة يجب أف تتضمف  ؿلرد فعؿ كضغكطات خارجية، ب
 إف لـز المر، إذا أخفقت الدكؿ في تحمؿ مسؤكلياتيا".  كريان عس

أنيا ستخسر كؿ شيء  ؛مف أغمب الدكؿ التي ترل عنيفةن  تمقى مقاكمةن مازالت مثؿ ىذه الفكار بيد أف 
فإننا سنككف إزاء كاقع ؛ كلكف حتى لك تـ التغمب عمى ىذه المقاكمة؛ كيذا مف نسؽو  دكف أف تفيد كثيران 

ال يمكنيا أف تمتـز بمعايير المسؤكلية الداخمية )كحتى الخارجية التي  ،أغمب دكؿ العالـ يشير إلى أف
يبرر يصٌعب مف الحديث عف نسؽ دكلي مكحد كمقبكؿ أمره كىذا  تتضمف التزامان إيجابيان بالتدخؿ(؛

صراعاتو يد دكؿ التي تشكثيره مف الف االنتقاؿ مف حظر التدخؿ دكليان إلى القبكؿ بو حقان أك كاجبان؛
حكؿ أىداؼو انفصالية؛  لما تقبؿ بذلؾ المفيـك  –في حقيقتو  –كنزاعاتو كحركبان أىميةن؛ يدكر أكثرىا 

لمسيادة فضالن عف التدخؿ؛ ظمت تتمسؾ بمبدأ عدـ التدخؿ؛ متكاريةن خمؼ خشيتيا مف تمؾ المقكلة 
 ...نع اإليطالييف"لقد صنعنا إيطاليا كاآلف سنص " الثيرة  في مالبسات صناعة الدكؿ؛

كأصبح التمسؾ بمبدأ عدـ التدخؿ مصدران لقمؽو عميؽو في التنظيـ الدكلي المعاصر؛ بسبب تنامي نزعات 
 -ـ 5102-0;;0في ربع القرف الدامي  –نيضت التفكؾ كالتجزئة في كثيرو مف الدكؿ القائمة؛ إذ 

ية، ك الككنفيدرالية، كتقييد الدكلة طركحات التقسيـ أك االنفصاؿ؛ كما برزت مجددان طركحات الفيدرال
بناء دكلة عمى يقرره مبدأ الفعالية؛ القائـ  ذمعدـ كاقعية الحؿ اللصالح المة؛ بيد أف الكقائع كشفت 

ىذا ك فكضى كبيرة في بنياف التنظيـ الدكلي؛ لف ذلؾ سيؤدم إلى  !تطالب بتقرير المصير ةجمكعملكؿ 
 –، بؿ إنيا تتمتع بقدرو de facto كأمر كاقعقائمةو  دكؿو ةو؛ كبنيكض كياناتو سياسي أمره بدأت نذره

 مف السيادة كاالعتراؼ.. -كبعضيا بقدرو كبيرو 
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ي كال مراء في أف ظاىرة التدخؿ الدكلي بمسمياتيا المختمفة؛ كالسي ما " التدخؿ اإلنساني" أعادت الركح ف
في  -شيد العالـ في مفيكماتو كثيرة ليس آخرىا مفيكـ الحرب العادلة؛ إذ  جدؿو بدا أنو خبا زمنان طكيالن 

كاقترنت بيا أكثر مف ألؼ مف التدخالت  مئات مف النزاعات تمبستيا،ـ 5102 – 92;0مف  السنكات
في كانت منحازة لمحككمة،  -بؿ غالبيتيا  -الدكلية؛ كبٌينت دراساته عٌدةه أٌف كثيران مف تمؾ التدخالت

في إطالة  أسيمتالتدخالت تمؾ  أف معظـلصالح المعارضة أك الحركات االنفصالية، ك ازت أقميا نحا حيف
 ه.تقصير مف  بدالن  عمر النزاع

مف أجؿ ذلؾ؛ كجدت الدكؿ أنيا تتبع السمكؾ كضده؛ ككقفت التنظيمات الدكلية اإلقميمية عاجزةن أف تقدـ 
في معالجتيا لممنازعات الدكلية، كغير الدكلية التي حمكالن؛ كعادت المـ المتحدة لتمارس االزدكاجية 

تتدخؿ فييا؛ كظير لنا أف سمككان دكليان مرفكضان بات يسيطر عمى آليات التنظيـ الدكلي المعاصر؛ كانبرل 
جانبه مف الفقو الدكلي يدافع عف مكاقؼ متناقضة خمقان كفكران كفمسفةن كقانكنان؛ كما عاد صكت الحؽ، أك 

إال كمضاتو عابرةن؛ أك كقفاتو نادرةن؛ قمما تصادفيا؛ لف مكنات المصالح الدكلية تمكنت،  إعالف الحقيقة
ككىف إمكانيات التنظيـ الدكلي خذؿ الشعكب، بؿ يمكف لذلؾ التمكيف كاليكاف، أف يعصفا بالدكلة ذاتيا 

تسعى دراستنا المتكاضعة  -بما يسمح بو المقاـ ىنا  –بعد أف أطاحا بمبدأ السيادة؛ كذلؾ عمى تفصيؿو 
 ىذه أف تقدمو؛ في المباحث الثالثة اآلتية:

 

 .المبحث الكؿ: حصانات السيادة كتحدياتيا
 .الدكلي الفقو ميزاف في الدكلي التدخؿ الثاني: مفيكـ المبحث

 كالفعالية. الميثاقية جدالية: الدكلي التدخؿ المبحث الثالث: مشركعية
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 :المبحث الكؿ
 :حصانات السيادة كتحدياتيا

قيؿ في نياية الحرب الباردة؛ مف أنيا تحكؿ استراتيجي في تاريخ العالقات الدكلية، كأنيا غيرت  مع ما
المنظمات  كالسيم ابنى النظاـ الدكلي؛ بؿ جاءت بنظاـو دكلي جديد؛ إال أنو كعمى صعيد التنظيـ الدكلي، 

الدكلية المؤثرة لما يحصؿ أم تغيير بنيكم؛ يميؽ بالمتغيرات التي شكمت فعميان كضعان جديدان؛ كىذا أمره ال 
تفسير لو بتقديرنا؛ إال باستمرار فمسفة النظاـ القديـ ببعض الكجكه كالشعارات الجديدة؛ لف ركح التغيير 

كفي ما يمكف فيمو كإشارة "  1ظيـ الدكلي المعاصر؛الحقيقي لما تتكافر لدل القكل المييمنة عمى التن
أحد كبار العارفيف بخفايا بنيات التنظيـ الدكلي دبمكماسية" إلى فكرتنا ىذه؛ يقكؿ الدكتكر بطرس غالي 

، قد حدد محكر مسار ما 0:02بنياية حركب نابميكف كاف اجتماع مؤتمر فيينا عاـ ) ): كنيات سدنتو
كأقيمت بمقتضاىا عصبة المـ،  فرسامعقدت معاىدة  الكلىرب العالمية بعد ىذه الحركب، كبعد الح

كبعد الحرب العالمية الثانية عقد مؤتمر ساف فرانسيسكك كتـ تكقيع ميثاؽ المـ المتحدة في عاـ 
رغـ مف انتياء الحرب الباردة كميالد مرحمة دكلية جديدة بمعطيات عمى الا ىذه المرة ك ، أم  92;0

معالـ ىذه  عفكمتغيرات غير مسبكقة، فمـ ينعقد مؤتمر دكلي كلـ تنعقد اإلرادة الدكلية بعد، 
 2(.(المرحمة

 :المطمب الكؿ
 :أصكؿ السيادة كمرتكزاتيا القانكنية

مف  أكؿبكداف؛ جاف  كيعدُّ الفيمسكؼ الفرنسي؛ السمطة السياسية في الدكلة بأنيا ذات سيادة،تتميز 
قائالن: " ىي السمطة العميا عمى المكاطنيف كالرعايا التي ال تخضع  فعرفيامسيادة، محددان ل ان مفيكمكضع 

لمقكانيف"، كاستطاع "بكداف" االنتقاؿ بمفيـك السيادة مف كسيمةو دفاعيةو سمبيةو إلى فكرةو قانكنيةو ىجكمية 
نما يتصؼ بيا كؿ مف  المضمكف، إذ كانت نسبيةن مف حيث القكة لككنيا غير قاصرةو عمى الممؾ ، كا 

متع بالسمطة سكاء كاف ممكان أك مف النبالء كأمراء اإلقطاع. كما كانت سياسية مف حيث التكييؼ، يت

                                                           
1 - See: Chomsky Noam, World Orders Old and New, AUCP, Cairo, 1994, pp 113-115. Koskenniemi 

Marti,  The Police in the Temple Order , Justice, and the UN: A Dialectical View, EJIL, VOL. 6, 

(1995) №.3, PP 335-344. 
 السياسة مجمة المشتركة((، كالمسؤكلية االنتقالية المرحمة متناقضات بيف المتحدة )) األمـ غالي، بطرس بطرس. دنظر: ا - 2

كانظر : د. جاسـ محمد زكريا، مفيـك العالمية في التنظيـ الدكلي المعاصر:  .89ـ، ص 1994شير يكليك  ،117 العدد الدكلية،
جامعة عيف  -دراسة في العالقات الجدلية لمبدأ المساكاة في السيادة كفمسفة الحككمة العالمية، رسالة دكتكراه مقدمة إلى كمية الحقكؽ

 كما بعدىا. 73ـ، ص2006ىػ 1427قية، بيركت، ـ، منشكرة الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي الحقك 2001ىػ/1422شمس، 
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كسيمة يستعمميا الممؾ في صراعو التاريخي عمى ثالث جبيات في آف معان "ضد البابكية  بكصفيا
 3كاإلمبراطكرية الجرمانية كالنبالء".

نة العرش الفرنسي الذم كانت تتناىبو سمطات البابا كال مراء في أف " بكداف" أراد بنظريتو؛ بناء مكا
عندما حدد بكداف مالمح السيادة، كاف شديد الحرص عمى إطالقية تمؾ لذلؾ ك كاإلقطاع أك استرداده؛ 

المالمح أك الصفات، فالسيادة كاحدة ال تقبؿ التجزئة، دائمة كعميا، كفي السياؽ السياسي لذلؾ العصر، 
ممؾ كراثي. . إال أف نظرية السيادة بالمفيكـ الذم كضعو بكداف تغيرت  نتيجة أف تككف حكران ل ال بد  

 الفكارنظريات عدة، لـ تخرج بمجمميا عف ككضعت لألحداث التي تكالت في نطاؽ العالقات الدكلية، 
 4.بكدافالتي كضعيا 

كمآالتيا المركعة؛ كظمت الدكؿ تمارس سيادتيا " المطمقة" حتى بمكغ  الحرب الغربية الكلى نتائجيا 
 –حينذاؾ  –فنيضت عصبة المـ تنشد تقييدىا؛ كلكنيا لـ تستطع أف تحقؽ ىذا المر الذم بدا 

مستحيالن؛ ثـ تكررت الكارثة الكبرل باندالع الحرب الغربية الثانية التي كانت أشد ىكالن، كأعمؽ أثران مف 
كحاكؿ النظاـ الدكلي الجديد الذم تككف في رحـ تمؾ الحرب، أف يبني نظامان مقيدان لمسيادة؛  5سابقتيا؛

حيث سعت منظكمة المـ المتحدة منذ كالدتيا؛ أف تكازف بيف المصالح المتناقضة لمقكل الدكلية 
 6لممساكاة بيف الدكؿ مف جيةو أخرل. –غير الكاقعية  –المتنافسة مف جيةو،  كالفكار 

أف ميثاؽ المـ المتحدة ينص عمى أف مبدأ المساكاة في السيادة ىك القاعدة في التنظيـ الدكلي  عكم
 في المساكاة مبدأ عمى الييئة تقكـ: " الكلى فقرتيا في الميثاؽ مف الثانية المادة إذ تنصالمعاصر؛ 

لف بال ريب؛ تثناء ىي االس  -في كاقع الحاؿ  -كلكف ىذه المساكاة ؛ "أعضائيا جميع بيف السيادة
آليات عمؿ المنظمة الدكلية ظمت مرىكنةن، أك محتكرةن مف قبؿ الخمسة الكبار الذيف استأثركا بصياغة 

                                                           
3 - See: GELBER "G.H”, Sovereignty through interdependence, Kluwer law international, London, 

1998, pp34-41.  
 -دكتكراهد. نبيؿ محمد نكر الديف بشر، مدل مالءمة سمطات مجمس األمف لمتطكر المعاصر لممجتمع الدكلي، رسالة نظر: ا - 4

 .231-229، ص 1977كمية الحقكؽ،  -جامعة القاىرة
 1939ـ كالثانية 1919ػ  1914/ مف كسـ الحربيف الغربيتيف األكلىنؤكد ىنا عدـ مبايعتنا لما شاع تداكلو بيف العامة كالخاصة؛  - 5
الطاحنة؛ لتي لـ تشترؾ في تمؾ الحركب العالـ، ا وـ؛ بميسـ العالمية لما في ذلؾ؛ مف افتئاتو عمى حقكؽ معظـ أمـ كشعكب1945ػ 

أك أقحمت أقاليميا قيران؛ في ذينؾ الحربيف الغربيتيف؛ كنعتيما بالغربية مف قبمنا ليس رغبةن كال شماتةن، كلكف  أك  أرغـ أبناؤىا قسران 
 ربي حتى النخاع. بحسب ظركؼ النشأة كعكامؿ االستمرار كما تمخض عنيما مف نتائج غ تسمية األشياء بأسمائيا؛ فكالىمال

6 - “Sovereign equality as a „Secondary rule‟ of the international legal system”, See: ELIAS “O.A” & 

LIM “C.L”, the paradox of consensualism law, K.L.I, London, 1998, pp 235-245. 
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الميثاؽ، كانفردكا بإعماؿ آليات القسر كاإلكراه؛ كلذلؾ ظمت قضية المساكاة في السيادة أمران تثار فيو 
 7راء الفقو ككاقع القضاء الدكلييف.الشككؾ ليس في ميداف التطبيؽ العممي؛ بؿ حتى في آ

كاممة  تعدُّ فيناؾ مف يرل أف الدكلة مف أجؿ ذلؾ؛ تنكعت اآلراء كتعددت المذاىب بشأف السيادة؛ 
 ،السيادة إذا كانت تتمتع بكامؿ مظاىر سيادتيا الداخمية كالخارجية، كبأف تككف حرة في كضع دستكرىا

 كتعدُّ ليا،  كتبني النظاـ االقتصادم كاالجتماعي الذم تراه مناسبان  ،كاختيار نظاـ الحكـ الذم ترتضيو
، كأف ناقصة السيادة إذا شاركتيا دكلة أجنبية أك ىيئة دكلية في ممارسة اختصاصاتيا الساسية

ف تمؾ الشركط تعدُّ مكجكدةن حكمان مف خالؿ إقرارىا مف لدف  المساكاة تتحقؽ حاؿ تكافر تمؾ الشركط؛ كا 
لدكلي؛ كثمة مف يرل أف المساكاة في السيادة ىي مساكاة قانكنية؛ بحسباف أف ىذه المساكاة التنظيـ ا

 8كثمة مف يدلؿ عمى المساكاة ببعض تمؾ المظاىر ...في الشكميات، كىي متحققة عمى نحكو ما؛ 
ة ىي كذلؾ كٌمو؛ كيال يقر أكلئؾ المفتكنكف بأصكؿ القانكف الدكلي الغربي؛ بأف المساكاة في السياد

أٌما بالنسبة إلينا فالمر محسكـه بأف ، أسطكرة مف أساطير الكليف تربعت في سناـ منظمات اآلخريف .. 
ال يتعدل؛ مبدأ المساكاة الذم قرره أركيؿ في ركايتو  -في عالـ الحقائؽ كالكقائع  –نصيب ىذا المبدأ 

كبيتانيا كضالليا التي كاف  كشؼ زيؼ الشعاراتل ؛تصدل فيياالشييرة " مزرعة الحيكانات" التي 
بأسمكب أبف المقفع في "كميمة يرفعيا كاحده مف أظمـ النظـ السياسية التي عرفتيا البشرية..؛ كلكف 

كدمنة"، كما ييمنا ىك تناكلو لقضية المساكاة، إذ تظير في أكؿ الركاية الفتة كبيرة كتب عمييا: "كؿ 
تصؿ إلى نيايتيا، حتى تجد أف الالفتة قد ك ا الشائقة كما تكاد تفرغ مف أحداثي؛ الحيكانات متساكية"

  9كلكف بعضيا أكثر مسػػػاكاة مف اآلخػريف"....تغيرت ككتب عمييا: "كؿ الحػيكانات متسػػاكية 
 :المطمب الثاني

 :فصؿ المة عف الدكلةكفكرة السيادة تحدم 
المعاصر؛ ىك حؽ تقرير المصير تنيض فكرة فصؿ المة عف الدكلة عمى مبدأ أثيرو في التنظيـ الدكلي 

(( Self – Determination  ؛ ذاؾ المبدأ الذم حققت بمكجبو معظـ الدكؿ القائمة استقالليا، كأعمنت))
                                                           

7 - See: Bertrand Maurice, The UN as an Organization. A Critique of its Functioning, European 

Journal of International law, VOL. 6, (1995) №.3, PP 351-358. 
8 - See: Shaw (M.N), International Law, 4th ed., Grotius Publications, Cambridge, 1996, pp 245-261. 
Robert A. Denemark, “World System History: From Traditional International Politics to the Study of 

Global Relations,” International Studies Review, vol. 1, no. 2 (Summer 1999), pp. 55-66; 
جكرج أركيؿ ىك اسـ الشيرة لمكاتب البريطاني المبدع ) أريؾ آرثر بمير( الذم بنى شيرتو عمى تفرده بكتابة نكعو مف األدب  - 9

لى جانب مزرعة الحيكاف اشالسياسي الق       ، كما ذاعت لو مقكالت كثيرة منيا: إف 1984يرت ركايتو تائـ عمى التكرية كالتنبؤ؛ كا 
ضحيةن؛ بؿ شريكان في الجريمة((. كلمزيدو مف التفصيؿ؛  يعد  الشعب الذم ينتخب الفاسديف كاالنتيازييف كالمحتاليف كالخكنة؛ ال ))
 .208ـ، ص1997القاىرة، حيكانات، ترجمة: صبرم الفضؿ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، نظر: جكرج أركيؿ، مزرعة الا
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بكصفو ىذا الحؽ مف أكثر الحقكؽ ارتباطان بالجنس البشرم )) بو حقيا في الكجكد بكصفيا دكالن؛ كيعدُّ 
في حد  –فإذا كانت الحقكؽ كالحريات الفردية مرتبطة بقيمة الفرد  ؛عميا في المجتمع الدكلي(( قيمةن 
لتحريؾ الجكانب الخيرة فيو إلحالؿ الحكمة كالفضيمة محؿ االنحراؼ الالإرادم نحك النانية  –ذاتو 

تطكران رشيدان نحك االعتراؼ  يعدُّ كالشح كالفكضى كالخراب، فإف حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا 
صاحبة السمطة العميا المختصة في تقرير شؤكنيا -ىي كحدىا-نية ككيانات تككفبالجماعات اإلنسا

حؽ تكييؼ حياتيا بما يتفؽ كظركفيا -كحدىا-أك بمعنى آخر يككف ليا دكف أم تدخؿ أجنبي..
مكانياتيا االقتصادية.  السياسية كتراثيا كا 

عالقات الدكلية مع ظيكر يجد أنو ظير عمى مسرح ال -مف الكجية التاريخية -كالمتتبع ليذا الحؽ
باسـ  -أنياـ 5;09 /00/;0أعمنت الجمعية الفرنسية بمكجب المرسـك الصادر في  ًإذٍ الثكرة الفرنسية، 
))سكؼ تمنح العكف لجميع الشعكب التي تريد استعادة حريتيا المسمكبة، كتكمؼ -الشعب الفرنسي

لشعكب، كلمدفاع عف المكاطنيف الذيف السمطات بإعطاء الكامر الضركرية لتقديـ المساعدات ليذه ا
ثـ قطع ىذا الحؽ مسيرةن شاقةن؛  10 ؛أصابيـ ضرر، أك الذيف يتعرضكف لألذل في سبيؿ قضية الحرية((

تجاكز خالليا أضاليؿ حقبة عصبة المـ، كمظالـ الحرب الغربية الثانية، كمطؿ الحرب الباردة؛ كدفعت 
ثبات جدارتيا بالخالص، كتمكنيا مف تقرير مصيرىا بذاتيا، فييا عشرات المـ كالشعكب ثمنان باىظان إل 

كبعد أف أقامت تمؾ الشعكب كالمـ دكليا، كلسبابو كثيرةو متداخمةو كمعقدةو  لما تستطع معظـ تمؾ الدكؿ 
     تحمؿ أعباء الدكلة؛ أك أنيا أخفقت في بناء الدكلة التي تتحمؿ العباء؛ أطؿ مف جديد الحؽ ذاتو 

 11رير المصير(( ظاىران كباطنان لييدد بيدـ الدكلة التي بناىا...)) حؽ تق
طركحات الفيدرالية، ك الككنفيدرالية، ثـ التقسيـ أك االنفصاؿ؛  -مع بدايات القرف الجديد  –كنيضت 

اتخاذ إجراءات عمى المستكل المؤسساتي تحدد سمطة كما برزت طركحات تقييد الدكلة لصالح المة ب
تينىاطي السمطة في القضايا الثقافية إلى ىيئات محمية أك فكؽ قكمية  في حيفالدكلة في القضايا المنية، 

ا المبرر الثاني فيك عدـ كاقعية الحؿ القائـ التدابير المتخذة لحماية القميات، أم   بإخفاؽكيبرر ذلؾ 
لف ذلؾ سيؤدم إلى كضع  ؛التي تطالب بتقرير المصير كٌميا ممجمكعاتلي التدٌكؿ عمى منح الحؽ ف

 Srbskaجميكرية الجميكرية العربية الصحراكية، ك فكضكم، فقد شيد العالـ قياـ كيانات مثؿ، 

                                                           
نظر: د. عبد الكاحد الفار، المصمحة الدكلية المشتركة كأساسو لتطكير النظاـ االقتصادم الدكلي، دار النيضة العربية، ا - 10

 .96-68ـ، ص 1984
11 - See: Lee Seshagiri, Democratic Disobedience: Reconceiving Self-Determination and Secession at 

International Law, Harvard International Law Journal, VOL. 51, (2010) №.2, p 190. 
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كقد أدل ىذا الكضع إلى انقساـ ..؛ 12أبخازياك أكسيتيا الجنكبية الصربية، كجميكرية أرض الصكماؿ 
 عف فضالن ، بتكفرىا عمى القدرة لمتحكـ في شؤكنيا الداخمية de facto كأمر كاقعقائمةو ى دكؿ العالـ إل

كبالمقابؿ، فيي تفرض  ؛تمكنيا مف تأكيد حقكقيا كامتيازاتيا السيادية التي القكة عمى المستكل الخارجي
السيادة كلكنيا ال التي تتقاسـ بعض خصائص االنتقالية لدكؿ الخرل كالكيانات إلى اذلؾ بالنسبة 

 13تستكفي تعريفيا التقميدم.
عف الدكؿ، كذلؾ  كضع دكلي خاص لألمـ يككف متميزان إيجاد ضركرة مف أجؿ ذلؾ؛ ذىب بعضيـ إلى 

بإناطة بعض الكظائؼ السمطكية )دكف تضميف كظائؼ السياسة العميا بينيا( لممجمكعات التي تتميز 
؛ عف الدكلة در لحقكؽ المكاطنة  كالجنسية يككف متميزان بيكية مختمفة، كيقـك ذلؾ عمى البحث عف مص

 يقدـ بعض أنصار ىذا االتجاهكلكف االستفياـ الساسي يدكر حكؿ كيفية تجسيد مثؿ ىذا النظاـ، ك 
، إذ يبدك أنو يتحرؾ ببطء نحك اليدؼ القاضي بفصؿ المـ عف ول  رائدو  نمكذجو كتحاد الكركبي اال 

كجد طركحاته أخر تعارضو كميان؛ لن يا تراه " أم االتحاد الكربي" خطكةه نحك ؛ كفي المقابؿ؛ فإنو تالدكؿ
 14حمـ أكربي أثير ببناء الكاليات المتحدة الكربية.

سيأتي مف المـ  ؛االتحاد الكركبي أفضت إلى أف أكبر خطر يتيدد االتحاد عفإحدل الدراسات  ف  إغير 
التي تحس بانعداـ المف كتستشعر الخطر عمى بقائيا، فالمة ال تقبؿ بكضع دكلي معٌيف إال إذا ضمنت 

كبأنيا يمكف أف تتعزز إذا تفاعمت مع ىكيات أخرل. كيجدر التنكيو  ؛بأف ىكيتيا لف تتعرض لم تيديد
نيا، كليس عف المـ المضطيدة أك تمؾ إلى أف الحديث ىنا ىك عف أمـ مثؿ ألمانيا، كفرنسا، كبريطا

، ىك أنو إذا كانت المـ الكركبية اآلمنة ان التي تعاني مف النزاعات المسمحة؛ كالتساؤؿ المطركح إذ
فما الذم نتكقعو بشأف المـ  ؛كالمتحررة نسبيان مف التيديد، تبدم ىذا القمؽ بؿ الخكؼ تجاه ىكيتيا

 . 15التي تعيش صراعان حقيقيان لمبقاء
جميكرية شماؿ قبرص  كشمير أكاالعتقاد بأف  -بتقديرنا  –المبكر جدان مف أجؿ ذلؾ؛ ما عاد مف 

الشيشاف ...يشكمكف قاطرة لفصؿ المـ عف الدكؿ، جميكرية أك أك الزكاد في شماؿ مالي، ، اإلسالمية
عمى نحكو ما  –عتراؼو بيا كلكف البد  مف اإلقرار بأف كجكد ىذه الكيانات االنتقالية التي يتمتع بعضيا؛ با

                                                           
، إال أنيا ال تحظى باعتراؼ دكلي  -كاقعيان  –جميكرية أبخازيا كىي " دكلة"  - 12  كنيكاراغكا ركسيامف  إالَ مستقمة عف جكرجيا ن

 نظر: المكسكعة الحرة " كيكيبيديا" جميكرية أبخازيا.المزيدو مف التفصيؿ؛  .كناكرك كفنزكيال
13 - See: Shaw (M.N), op, cit., pp 250-255. For more details., See: GELBER "G.H”, op, cit., pp 44-53.  
14 - See: Wistrich Ernest, the United States of Europe, Routledge, London, 1994, pp 18-27. 

   ))السيادة كالتدخؿ اإلنساني((، دراسة منشكرة عمى مكقع الكاتب )) عادؿ زقاغ(( في الشابكة، كعنكانو:، عػػادؿ زقاغنظر: ا  - 15

http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR.html. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88
http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR.html
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؛ أك استمرار كجكدىا كدكؿو غير معترؼو بيا؛ ال ينفي كجكدىا كأمرو كاقعو  - أم إف   16؛de facoكدكؿو
حمكؿو ىناؾ حاجة إلى كلذلؾ فإف  ،أك ىدنة إف شئت القكؿ أكثر مف إجراءات تيدئة الكضع الراىف ليس

الكقائع التي تنبت عمى الرض؛ إال بإيجاد بدائؿ عنيا؛ ؛ إذ ال يمكف طمس تصكراتو أكثر كاقعيةجريئةو ك 
 أك بتفكيكيا؛ كغالبان الحؿ الخير يخفؽ لف قكامو القكة فحسب؛ فإذا لـ تجد الدكؿ القائمة حمكالن؛ فإف

سرعاف ما تتحكؿ إلى المطالبة باالعتراؼ بحقيا في أف تككف ػ في يكـو مف  "نتقاليةاال كيانات تمؾ " ال
 09 كغالبان حساباتو تاريخيةو معمقةن أيضان.. كعميقةو نزاعات عنيفة  لنيا تطكم في جنباتيا لة!!الياـ ػ دك 

جازة المطمب الثالث:   متدخؿلالسيادة كمسؤكلية كا 
أثرت المتغيرات الدكلية في جممة ما أثرت في االتجاىات الفقيية إزاء السيادة؛ كبدا أف ىناؾ تكجياتو 

كنيضت تكجيات  :0عمى القؿ في صكرتو التقميدية؛ أم النمط الكيستفالي؛ جديةن إلقصاء ىذا المفيـك
الطرح الخاص بإعادة صياغة أخر تعطي مفيكماتو سمبيةن أك إيجابيةن؛ بحسب زاكية النظر إلييا؛ كمنيا 

أف السيادة التي ركاد ىذا الطرح  يرل ًإذٍ ، Sovereignty as Responsibility كمسؤكليةو مفيـك السيادة 
نما يمكف تعميقي ؛النظر إلييا كامتياز مطمؽ عدـ تحظى بيا الدكلة يجب إذا ما أخفقت في أداء  اكا 

فممحصكؿ عمى امتيازات السيادة، يتعيف عمى الدكؿ أف تحافظ  ؛كاجباتيا كمسؤكلياتيا تجاه مكاطنييا
ذلؾ فعمييا أف  عف ت، كأف تيتـ برفاىية مكاطنييا كحمايتيـ. أما إذا عجز فييعمى السالـ كالمف الكطن

ال فستتعرض لرد فعؿ كضغكطات خارجية، ب يجب أف تتضمف  ؿتدعك أك ترحب بالمساعدة الخارجية، كا 
إف لـز المر، إذا أخفقت الدكؿ الخرل في  يقضي بالتدخؿ، عسكريان  خارجيان  كاجبان  -أيضان  –السيادة 

 ;0تحمؿ مسؤكلياتيا".

                                                           
ميا الشركط التي يجب تكافرىا في كحدة ما، حتى يمكف االعتراؼ بالدكلة؛ مف المسائؿ الصعبة كالشائكة أى ان يثير االعتراؼ عدد -16

ؽ االعتراؼ الصريح كالضمني؛ كمدل ائآثار ذلؾ؛ كاألثر الرجعي لالعتراؼ، كطر انية كجكد اعتراؼ معمؽ عمى شرط ك كمدل إمك
و ممارسة االعتراؼ الجماعي كاآلثار المترتبة كجكد فكارؽ قانكنية بيف االعتراؼ القانكني كاالعتراؼ الفعمي، كالمجاؿ الذم يمكف في

نظر: د. يحيى الجمؿ، االعتراؼ في القانكف الدكلي العاـ، الطبعة األكلى، دار النيضة، القاىرة، اعمى ذلؾ.  لمزيدو مف التفصيؿ؛ 
كما  425ـ، ص 2004قاىرة، . د. أحمد أبك الكفا، القانكف الدكلي العاـ، الطبعة الرابعة، دار النيضة العربية، ال249ـ، ص 1963

كما  232ـ، ص 2007بعدىا. كد. محمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، الطبعة السادسة، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 
 بعدىا. 

 .454دكلي المعاصر، مرجع سابؽ، ص لمزيد مف التفصيؿ؛ انظر:د. جاسـ محمد زكريا، مفيـك العالمية في التنظيـ ال -17
43- See: Simona Tßutßuianu, Towards Global Justice: Sovereignty in an Interdependent World, 

ASSER PRESS, The Hague, The Netherlands, and the author, 2013, pp 44-53. 
محمد بجاكم، مف أجؿ نظاـ  د. نظر: ا لمزيدو مف التفصيؿ؛ك  ))السيادة كالتدخؿ اإلنساني((، مرجع السابؽ.، عػػادؿ زقاغنظر: ا -43

كما  54، ص ـ1981اقتصادم دكلي جديد، تعريب: د. جماؿ مرسي كبف عمار الصغير، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 
الجزائر،  –د. غضباف مبركؾ، المجتمع الدكلي: األصكؿ كالتطكر كاألشخاص، القسـ األكؿ ، ديكاف المطبكعات الجامعية بعدىا. 
 .280، ص ـ1994
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نيفة مف أغمب الدكؿ التي ترل أنيا ستخسر كؿ شيء دكف أف إال أف مثؿ ىذه الفكار تمقى مقاكمة ع
ف تحدداف التزاماتيما يكيذا، كتقؼ في ىذا االتجاه دكؿ مثؿ الصيف كسنغافكرة المت مف نسؽو  كثيران  تفيدى 

فإننا سنككف إزاء كاقع ؛ كلكف حتى لك تـ التغمب عمى ىذه المقاكمة؛ الداخمية بشكؿ مختمؼ عف الغرب
ال يمكنيا أف تمتـز بمعايير المسؤكلية الداخمية )كحتى الخارجية التي  ،مب دكؿ العالـيشير إلى أف أغ

ىناؾ ىكة كبيرة بيف معايير سمكؾ الدكؿ المستند إلى التجربة  ف  إتتضمف التزامان إيجابيان بالتدخؿ(؛ إذ 
د كمقبكؿ كىذا يصٌعب مف الحديث عف نسؽ دكلي مكح كبيف قدرات أغمب الدكؿ الفقيرة، ،الغربية

 51لمتعامؿ مع القميات.
ندكنيسيا دؿ  ال أك  ، فيك مجرد محاكاة لما حدث في أكركبا كالسكداف عمى ذلؾ مما يحصؿ في نيجيريا كا 

، فدكؿ الجنكب التي تشيد  ((أمة –دكلة الدكلة القكمية ))بصدد تأسيس  كٌميا عندما كانت كياناتيا
لقد  : "0:81بعد تكحيد إيطاليا عاـ  Massimo d'Aeglioأعماؿ اضطياد  يمكف أف تتحجج بمقكلة 
الستقالؿ كالسكدانييف كمقاكمة اإلندكنيسييف كالنيجيرييف  50صنعنا إيطاليا كاآلف سنصنع اإليطالييف"،

سابقة خكض الكاليات في  تجد أصكليا كجنكب السكداف قبؿ انفصاؿ الخير؛ تيمكر الشرقية كبيافرا
كىنا تبدك مفارقة كبرل لف الكاليات  55؛ؤكؿ دكف انفصاؿ الجنكب عف االتحادالمتحدة لحرب ضارية لمح

 !.المتحدة ىي مف يحمؿ الفانكس لالنفصالييف؛ كأصحاب المشركعات االنفصالية حتى يـك الناس ىذا..
تأتي مف الدكؿ الغربية ذاتيا، فمف الذم سيقنع الشعكب الغربية ح مقاكمة ىذا الطر لكفي مستكل آخر، 

بضركرة التزاميا بالتدخؿ لتكفير الدعـ لصالح مجمكعات مف الضحايا في دكؿ حككماتو غير 
مسؤكلةو؟!! كىنا مكمف التناقض في مقاربة السيادة كمسؤكلية، فإذا رفض الشعب التدخؿ خارجيان، فيؿ 

ذا حدث ذلؾ أال يتعيف عمى حككمات ىذه الد كؿ أف تتجاىمو أك ترغمو عمى تنفيذ التزاماتو الخارجية؟ كا 
لدكؿ الغربية تتمثؿ في إلى افالمسألة بالنسبة  ان إضراران بالغان بالمسؤكليات الداخمية لمدكؿ؟ إذ يعدُّ 
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ـ كحؿ 1648مكضكع األقميات تعريفان كحقكقان ككاجباتو مف المكضكعات األثيرة في التنظيـ الدكلي؛ إذ رافقو منذ كيستفاليا  يعد   - 
، كفي مؤتمرم برليف األكؿ كالثاني، كحؿ 1856ـ ، ثـ في معاىدة باريس 1815ـ، كفي مؤتمر فيينا 1723مع رحالو في أكتريخت 

كال يد عصبة األمـ، ثـ تكارل نصان في ميثاؽ األمـ المتحدة، كلكنو ظؿ أكثر الغائبيف حضكران في آليات العمؿ الدكلي؛ مكرمان في ع
إذا ما كانت األقمية مكضكع االىتماـ تمقى عنايةن فائقةن مف إحدل القكل الدكلية الكبرل..كأطمت بحضكرو رسمي في بعض  سَيما

د. فيكليت داغر، الطائفية كحقكؽ اإلنساف، مركز القاىرة لدراسات حقكؽ نظر: االتاسع عشر؛  فالبمداف العربية منذ منتصؼ القر 
  .16-15ـ، ص 1995اإلنساف، القاىرة، 

21
د. عبد العزيز صقر، الديف كالدكلة في الكاقع الغربي: دراسة لمكقع كدكر الديف في الدكلة القكمية، الطبعة األكلى، دار انظر:  - 

 .25 -24ـ، ص 1995ىػ 1415لمجميع ػ الجيزة،  كمكتبة العمـ
22

نظر: د. محمد محمكد النيرب، المدخؿ في تاريخ الكاليات المتحدة األمريكية ػ الجزء األكؿ، الطبعة المزيدو مف التفصيؿ؛  - 
 كما بعدىا. 237ـ، ص 1997األكلى، دار الثقافة الجديدة، القاىرة، 
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الخرل  لدكؿإلى اا بالنسبة االنعكاسات السمبية المحتممة لمتدخؿ العسكرم عمى الشرعية الداخمية، أم  
 تعتمدس ايفإف المسألة تتعمؽ بمكارد نادرة، إف كانت ستخصص لتمبية الحاجيات الممحة لمكاطنييا أـ أنٌ 

فالسيادة كمسؤكلية تتطمب إقناع الدكؿ بتنفيذ التزاماتيا الداخمية تجاه  ان إذ؛ لتمكيؿ تدخالت خارجية
صعكبة تجسيد ىذه المقاربة  كمعدة. مكاطنييا، كالتزاميا الخارجي بالتدخؿ لصالح المجمكعات المضطي

يتمثؿ في أف الدكؿ ستفعؿ كؿ ما مف شأنو أف يسمح  جدان  بشكؿ صحيح إال أنيا تتضمف بعدنا إيجابيان 
 بتنفيذ كاجباتيا حتى تككف بمنأل عف اإلجراءات العقابية، كىذا ال يتأتى إال إذا أدركت أنيا ستككف ىدفان 

  .52لتدخؿ خارجي
 :المبحث الثاني

 :في ميزاف الفقو الدكلي دكليالتدخؿ المفيـك 
ال  -كاسػعو  مكضػكعان لجػدؿو بمختمػؼ عناكينػو؛ كال تػزاؿ  الػدكليبيف السيادة الكطنيػة كالتػدخؿ  العالقة كانت

الفكػر كالممارسػة كآليػات العمػؿ الػدكلي؛ كخاصػةن لجيػة النتػائج بيف عػدد مػف االتجاىػات فػي  – يزاؿ قائمان 
ذلػػؾ التػػدخؿ؛ الرتباطيػػا أساسػػان بمكضػػكعاتو سياسػػية كسػػيادية غالبػػان؛ لنيػػا تػػرتبط التػػي تترتػػب أك تسػػبؽ 

كلػذلؾ نجػد أف التػدخؿ الػدكلي أيمػا كانػت أىدافػو  59؛باالعتراؼ بأكضػاعو كمراكػز قانكنيػة سػابقة أك الحقػة
؛ كىػػذا أمػػره الظػػاىرة أك الباطنػػة؛ فإنػػو يتػػدثر بعبػػاءة اإلنسػػانية العتبػػاراتو فػػي جكىرىػػا بعيػػدةن غالبػػان عنيػػا

يتكشػؼ، كيتجمػى فػػي مفػردات الزمػػاف كالىػداؼ كالمكػػاف كنكعيػة التػػدخؿ كشػدتو فػػي كػؿ مػػرةو؛ كقػد كانػػت 
ـ" حافمةن؛ بتفاصػيؿ تنػكء بكشػؼ خفاياىػا العصػبة مػف الثقػاة 5102 -5100السنكات الخمس الماضية " 

مػى التكجيػات الرئيسػة لمفقػػو ع -فػي ىػذا المقػاـ   -أكلػي الحػـز كالعػـز كاإلمكانيػات؛ كلػذلؾ نقصػر المػػر
 مف ظاىرة التدخؿ الدكلي.

 المطمب الكؿ: عدـ مشركعية التدخؿ الدكلي
، التي ترفض التدخؿ اإلنساني رفضان مطمقان. فيرل الدكلي يتبنى ىذا االتجاه النظرة التقميدية في القانكف

 ، كضركرة حماية قدسية الدكلةالتدخؿ اإلنساني أيا كانت أشكالو أك أساليبو  ىذا االتجاه عدـ مشركعية

(Sanctity of State) المبادئ  مبدأ عدـ التدخؿ ال يزاؿ يمثؿ أحد أف  إلى نظران ؛ إزاء التدخالت الخارجية
آمرة تتعمؽ بالنظاـ العاـ ك  قاعدة قانكنية دكلية ، بؿ يعدُّ يالعرفي كاالتفاق الدكليالساسية لمقانكف 
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 كالتدخؿ اإلنساني((، المرجع السابؽ.))السيادة ، عػػادؿ زقاغنظر: ا - 
24

-1999أستاذنا الدكتكر عمي إبراىيـ، حقكؽ اإلنساف كالتدخؿ لحماية اإلنسانية، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية،  نظر:ا - 
. كد. محمد المجذكب، كما بعدىا 41، ص مرجع سابؽنظر: د. يحيى الجمؿ، المزيدو مف التفصيؿ؛ ك  . كما بعدىا 35 ـ، ص2000

 كما بعدىا.  232، ص مرجع سابؽ
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 jus cogensالدكلي
عمى مخالفة صريحة لقكاعد  ينطكمإف الخركج عمى ىذا المبدأ كمف ثىـ  ف ؛52

في العالقات  كلحكاـ ميثاؽ المـ المتحدة كقراراتيا ذات الصمة التي تحظر استخداـ القكة الدكلي القانكف
فاء مجمس المف. كما أف إض التي يقررىا الجماعيكتدابير المف  الشرعيالدكلية إال في حاالت الدفاع 

القضائية التي استقرت عمييا محكمة العدؿ  المشركعية عمى التدخؿ اإلنساني يتعارض مع السكابؽ
 .58كقكاعدىما ييدـ مبادئ القانكف كالتنظيـ الدكلييف الذمالدكلية، المر 

الدكؿ القميمة الميمة التي ترتكف إلييا  الدكات لحدإ يعدُّ  -السيادة  عف فضالن  –ف مبدأ عدـ التدخؿ إ
كثير  إلى دكران حيكيان بالنسبة ؛ كلطالما أد ل ىذا المبدأالقكل الصغرل في تعامالتيا مع الدكؿ الكبرل أك

كينطبؽ ذلؾ بشكؿ خاص عمى الدكؿ الكربية الصغيرة التي  ؛بعد االستعمار مف الدكؿ في مرحمة ما
كبالنتيجة  ناء الدكلة كتحقيؽ التنميةاآلمف لتحقيؽ تطمعاتيا المشركعة في ب السياسي تحتاج إلى المناخ

أمر مرفكض  يسمح بالتدخؿ لحماية حقكؽ اإلنساف، بؿ ىك الدكليلحؽ مسم ـ بو في القانكف  فال كجكد
كالسيما  ؛ما تجاه مكاطنييا قانكنان، حتى إذا كاف بيدؼ منع انتياكات حقكؽ اإلنساف التي ترتكبيا دكلة

59إذا كاف التدخؿ عسكريان.
  

عالمية ثابتة  أف حقكؽ اإلنساف مسألة نسبية، كأنو ال تكجد معايير -أيضان  -نصار ىذا االتجاه كيرل أ
الدكافع اإلنسانية التي استندت إلييا  تحدد ماىيتيا، كىك ما يجعؿ التدخؿ اإلنساني انتقائيان، بدليؿ أف

في  شيشافال أك الفمسطينيأجؿ التدخؿ لحماية الشعب  الدكؿ الغربية لمتدخؿ في ككسكفك، لـ تتكافر مف
كغيرىـ مف الشعكب كالقميات  كأفريقية الكسطى...، بكرمافي الركىينغا  المسمميف ، أكركسيا

ا قميمة التأثير في ساحة القكة الدكلية كاف السيم  ك كيدعـ ىذا االتجاه كثير مف دكؿ العالـ  :5؛المضطيدة
 ;5كالبرازيؿ كاسبانيا. كالصيف ألمانيامثؿ كانت ميمة في ثقميا السكاني كاالقتصادم كالتاريخي 
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 - See: Christenson "G.A", “Jus cogens: Guarding interests fundamental to international society”, 

Virginia Journal of International Law, Vol. 28, 1988, pp. 611-625.  
26

 - See: Simona Tßutßuianu, Towards Global Justice: Sovereignty in an Interdependent World, 

ASSER PRESS, The Hague, The Netherlands, and the author, 2013, pp 15-27. 
27 - See: McCoubery Hilaire & White "N.D", International law and armed conflict, Dartmouth- 

Bookfield, USA, 1992, pp 71-78. 
28

دكف أف  –محنةن خاصةن بأحد شعكبيـ؛ ثـ يتـ التطبيع معيا؛ فتستمر عمى نحكو ما؛ كتتكارل  –في كؿ عاـو  -يكاجو المسممكف  - 
ـ؛ ك" الركىينغا" 2014ـ؛ كالركىينغا في " برمانيا، بكرما، ميانمار..." 2015كراء محنةو جديدةو لشعبو آخر، أفريقية الكسطى  -تحؿ 

كيعيش مسممك الركىينغا ، في العالـ كاضطيادان  مف أكثر اليكيات قمقان  تعٌد  األمـ المتحدةؼ يصنٌ ؛ بحسب تلمسممة في ميانماراألقمية ا
 . ـ((2015-2011ة )) كقد بمغ ىذا العنؼ أكجو في السنكات القميمة الماضي في ظؿ ىذا الكضع الدمكم منذ ما يقارب سبعة عقكد.

يمكف العكدة إلى المكاقع اإلخبارية كمكاقع الصحؼ التي نشرت أبشع مكجة مف اإلرىاب تعرض ليا شعب الركىينغا خالؿ الربع 
كغيرىا؛ ككذلؾ مجمكعة الدراسات كالتقارير كالتحميالت التي  France 24ك   BBCـ؛ كالسيَما الجزيرة ك2014األكؿ مف عاـ 

 ـ.29/3/2014ـ؛ كالسيَما عدد يـك 2014ندف أٌباف شير آذار/ مارس نشرتيا صحيفة العرب الصادرة في ل
29

مجمة جامعة األنبار التحكؿ الجيكستراتيجي في السياسة الدكلية((،  :نظر: د. أحمد داكد حميد العيساكم، )) استقالؿ ككسكفكا - 
 ـ.2011لمعمـك اإلنسانية، العدد األكؿ 
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دعكل السالمة كاالستقالؿ اإلقميمييف كذلؾ؛ عمى  ؛متدخؿ اإلنسانيل يـرفضأنصار ىذا االتجاه  كيؤسس
قانكني؛ م سند لكجكد ال  Ian Brownlie الذيف يتكفؿ بيما ميثاؽ المـ المتحدة؛ فإنو كبحسب لمدكلة

ف  لمتدخؿ شرعيان  التي تحكـ العالقات بيف الدكؿ، يقدـ غطاءن المبادئ في ميثاؽ أك السكاء في  الدكلي؛ كا 
ىك عدـ  –بحسب أنصار ىذا االتجاه  -لف الصؿ الذم قرره الميثاؽ ، 21 كانت السباب الخرل قائمةن 

عمى " :تنص عمى أنوالتي ( مف ميثاؽ المـ المتحدة 9) 5المادة التدخؿ؛ كىذا أمره تقرره بكضكحو 
لدكؿ االمتناع عف استخداـ القكة أك التمكيح باستخداميا ضد دكلة أخرل بما يمس بسالمة جميع ا

ذه المادة، صراحة ككضكح ىكمع  .20إقميميا أك استقالليا، كبأم شكؿ يتنافى مع مقاصد المـ المتحدة
أيمكؿ/ مة الخاصة ػ الميف العاـ لألمـ المتحدة حينذاؾ ػ دعا في دكرة الجمعية العا إال  أف  ككفي عناف

الدكؿ التي تعارض بشدة ىذا المسعى )كىي  إلىإلى دراسة آليات إجازة التدخؿ، كطمب ـ ;;;0سبتمبر 
عما كاف سيؤكؿ إليو مكقفيا لك أف المجمكعة الدكلية كجدت آلية  ؛اليند، كالجزائر( تقديـ ردو ك الصيف، 

ألؼ مف  11:، لكقؼ أعماؿ اإلبادة التي ذىب ضحيتيا ـ9;;0لمتدخؿ في منطقة البحيرات الكبرل عاـ 
  25.في راكندا التكتسي كالمعتدليف اليكتك

 المطمب الثاني: التدخؿ أصؿ ككاجب في العمؿ الدكلي
القياـ  الدكليكاجبان يتعيف عمى المجتمع  ه بعضيـكيعدُّ  ؛يدافع أنصار ىذا االتجاه عف التدخؿ اإلنساني

تعسؼ السمطة الحاكمة  في منطقة ما، أك لمكاجية آثار الككارث  نساف إزاءبو، سكاء لحماية حقكؽ اإل 
ضمانة أساسية  مف صنع اإلنساف، أك لمدفاع عف القيـ الديمقراطية، التي تعدُّ  ىيالطبيعية أك التي 

الدكؿ  حقكؽ اإلنساف. بؿ تمادل بعض أنصار ىذا االتجاه إلى القكؿ بمشركعية احتالؿ أراضى لتدعيـ
( كاحتالؿ الصكماؿ  ل التي تنتيؾ حقكؽ اإلنساف، فيما عرؼ باسـ )االحتالؿ لغراض إنسانيةالخر 
22.ةكبعض أجزاء مف دكؿ غرب إفريقي (2;;0) عاـ

  

سياسة نشطة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، بحيث  تتبع ينبغيأنو  -ذاتو االتجاه  في -الدكؿ بعض كتؤكد 
لحقكؽ اإلنساف  انتياكاتالخارجية، حتى ال تتكرر  لسياساتياتصبح حقكؽ اإلنساف ىدفان أساسيان 
بكؿ بكت،  كفي أكغندا الخمير الحمر كزعيميـ كمبكديا في عيد  كاسعة النطاؽ، عمى نحك ما حدث في

التردد في التدخؿ لكقؼ انتياكات حقكؽ اإلنساف  ف  إ(. إذ 9;;0عاـ ) أميف، كفي ركاندا عيدمفي عيد 
                                                           

30 - See: Brownlie Ian, Basic documents in International law, Clarendon press, Oxford, 1995, pp 23-

31.   

 ))السيادة كالتدخؿ اإلنساني((، مرجع سابؽ.، عػػادؿ زقاغنظر: ا - 31
32

- See: Aryeh Neier ,War Crimes " Brutality, Genocide, terror , and the struggle for justice, Times 

boobs,  new York 1998, Pp 172-175. 
33

 -  See: MEAGHER “R.F”, The UN family: Challenges of law and development”, H.I.L.J, 1995. 

Vol.36. № 2, pp 275-280. 
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البكسنة كمف ثـ  مسمميبأنو يمكنيـ شف حرب إبادة ضد  ؛أكحى لمصرب الذمىك  البكسنة كاليرسؾ في
 اإلنساني ىذا االتجاه، عندما أكد في الدكليكقد أيد معيد ساف ريمك لمقانكف  29 دكف رادع، ككسكفك

التدابير  ( أنو يجكز لييئات المـ المتحدة كالمنظمات اإلقميمية المختصة أف تتخذ2;;0أبريؿ )
خطيرة  انتياكاتالسكاف  لتفكيضاتيا إذا قاسى بعض ية، بما في ذلؾ التدابير الجبرية، كفقان الضركر 

الذم كيدعـ ىذا االتجاه ؛ حدتيا كجسيمة كطكيمة المد مف شأف المساعدة اإلنسانية أف تخفؼ مف
مف الدكؿ القؿ تزعمو الكاليات المتحدة المريكية كبريطانيا كاستراليا كالياباف كككريا ككندا كغيرىا ت

  .22الراغبة بإثبات الكجكد في ساحة القكة العالمية كلك بتبعية كاضحة لمكاليات المتحدة المريكية ؛أىمية

يدعك إلى تضيؽ مجاؿ التدخؿ اإلنساني ليقتصر عمى العمؿ  -بنظر بعضيـ  –االتجاه  فيذا إذاي 
نية حقكؽ مكاطنييا، فيجكز لممجمكعة الجماعي في إطار المـ المتحدة، فإذا لـ تحتـر السمطة الكط

 هاتخاذأك مف خالؿ الدكلية اتخاذ التدابير المناسبة، شرط الحصكؿ عمى ترخيص مف مجمس المف. 
المنع كالردع كالعقاب المنصكص عمييا في الفصميف السادس إجراءات بمكجب سمطاتو الميثاقية 

السمطة أثارت  طالماكل؛ سالـ كالمف الدكلييفلم كضعية ما تشكؿ تيديدان أف إذا ما ارتأل  28كالسابع؛
ٍصري ة لمدكؿ  عفنقاشان حادان  29كالسيم ا الخمسة الكبار؛ ؛التقديرية الممنكحة لمجمس المف الىمية الحى

                                                           
ف  لـ تكف ىي المذبحة األكلى بالنسبة إلييـ،   - 34 تعد  محنة البكسنة ك اليرسؾ مف أبشع ما مٌر بالمسمميف في القرف العشريف، كا 

ساطو ك تعرضت األمـ المتحدة ك أمينيا العاـ ليجـك حادو ك عنيؼو مف قبؿ  أكلما تقتصر االنتقادات عمى العرب كالمسمميف فحسب؛ إذ 
لؾ؛ الصحافة العربية. فقد انتقد النائب العاـ الديمقراطي "ىكبنز" جيكد األمـ المتحدة؛ ككصفيا بأنيا زائفة ك غير أكربية ك أمريكية كذ

فعالة، ك كذلؾ النائب "ديككيسيتي" انتقد بطرس غالي بسبب تأييده تأجيؿ تنفيذ إعالف جميكرية البكسنة منطقة حظر عمى الطيراف 
مع مرتكبي ىذه نفسيا  بغيضة ألننا طالبنا بجمكس ضحايا جرائـ الحرب عمى المائدة  الصربي؛ ككصؼ مفاكضات جنيؼ بأنيا

أعمى حتى ال تسقط عمى األرض"؛  فبعد أف كاف  إلىأف بطرس غالي يمارس ك بجدارة سياسة "قذؼ الكرة  يـبعض كعىدَ الجرائـ. ك 
أنيا ىي الداعية إلييا أصالن.  كمعأمريكا عمى ىذه الفكرة  الذم اعترضتنفسو  يعارض فكرة استخداـ القكة عاد ك أيدىا، في الكقت 

عمى حساب شعبو  كٌمو ككاف ذلؾ دكار مقصكد منو الكصكؿ باألزمة إلى محطة معينة؛أمجرد تقسيـ  يـبعضعَدةي  ك ىك أمر اعتبره 
نظر: محمد اكاليكاف؛ لمزيدو مف التفصيؿ؛  الطغيافأكربي أعزؿ يعيش في قمب أكربا؛ ذنبو أنو اىتدل لإلسالـ كتمسؾ بو في زماف 

نزار سمؾ، البكسنة ك . 5ـ؛ ص1994ىػ  1414قطب، دركس مف محنة البكسنة ك اليرسؾ، الطبعة األكلى، دار الشركؽ، القاىرة، 
رب، . د. محمد ح95-93ـ، ص 1997 الميراث الدامي، الطبعة الثانية، مركز المحركسة لمبحكث كالتدريب ك النشر، القاىرة؛

 ـ. 1993ىػ، 1413البكسنة ك اليرسؾ مف الفتح ك الكارثة، المركز المصرم لمدراسات العثمانية ك العالـ التركي، القاىرة، 
 .مرجع سابؽنظر: د. أحمد داكد حميد العيساكم، ا - 35
إذ  -كمحاكلةو إلى تبني مكقؼو كسطي بيف التكظيؼ السياسي كااللتزاـ القانكني  -كاف كاضحان  ىذا التكجو لدل األمـ المتحدة  - 36

لمشركعية التدخؿ اإلنساني  pre- condition أكد أمينيا العاـ األسبؽ الدكتكر بطرس غالي؛ أف إعماؿ الفصؿ السابع شرطه مسبؽه 
 نظر: افي ظؿ ميثاؽ األمـ المتحدة؛ لمزيدو مف التفصيؿ؛ 

- Hutchinson "M.R", Harvard International Journal Law, vol 34, № 2, 1993, pp 623-630. 
37 - See: Brownlie Ian, op, cit, pp 67-75.   
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فالدكؿ الصغيرة ظمت عمى مكقفيا المتحفظ إزاء ؛ دائمة العضكية في تحديد ماىية ىذه التيديدات
تحت غطاء حماية حقكؽ اإلنساف، الذم  ؛الثغرة لمتدخؿ في شؤكنيا الداخميةإمكانية استغالؿ ىذه 
دعائـ المف الدكلي، بمفيكمو الذم ما فتئ يميؿ إلى الجكانب اإلنسانية  لحدإأصبح كبشكؿ متزايد 

ٍرفىة  . :2عمى حساب المخاطر العسكرية الص 
 المطمب الثالث: التدخؿ المشركع ىك التدخؿ اإلنساني

يقبمو بشكؿ  فيك ال يعارض التدخؿ أك؛ مكقفان كسطان بيف االتجاىيف السابقيفىذا التكجو ار يتخذ أنص
نما يرل أف مبدأ عدـ التدخؿ ىك الصؿ في العالقات الدكلية، كأنو القاعدة التي يجب أف تمتـز  مطمؽ، كا 

أنو ال يمكف  ينطمؽ مفإذ  ؛كالعالـ أكرباتدعمو أكثر دكؿ ىك اتجاه بيا الدكؿ في عالقاتيا الدكلية، ك 
ةو في دكل أف يقؼ صامتان إزاء االنتياؾ الصارخ لحقكؽ اإلنساف -الحاالت  في بعض - الدكليلممجتمع 

المكضكعية التي تبرره، ككجكد  كلكف ىذا االتجاه يشترط لقبكؿ التدخؿ اإلنساني، تكافر السباب ما؛
  :طنية. كمف أىـ ىذه الشركطالك  كال تجعمو مناقضان لمسيادة ;2الضكابط التي ترشده،

كمنظمان كمعبران عف سياسة عامة مف جانب الدكلة المعنية،  حقكؽ اإلنساف منيجيان  انتياؾأف يككف  . أ
  .مؤقت كليس مجرد إجراء عارض أك

  . أف يككف االنتياؾ مكجيان ضد مجمكعة كبيرة مف سكاف الدكلة . ب

 أمكقفيا دكف تحقيؽ  كالمعمف مف التدخؿ ىك منع المعاناة اإلنسانية أك الحقيقيأف يككف اليدؼ  . ت
ستاران يخفي كراءه دكافع سياسية  لتككف استخدامياإف الدكافع اإلنسانية قد يساء  ًإذٍ أغراض أخرل. 

  .أك سالمتيا دكلة مستقمة ذات سيادة يعمى كحدة أراض عتداءن اقد تمثؿ  استراتيجيةأك 

  .انتقائيان أال يككف التدخؿ  . ث

  .السمطات القائمة فييا االدكلة اليدؼ، كدكف رض مكاطني االتدخؿ برض يجرم أف . ج

مف ضغكط سياسية   الكسائؿ الخرل استنفادىك الخيار الخير، بعد  العسكرمأف يككف التدخؿ  . ح
  .كاقتصادية

كاليؼ المادية حقكؽ اإلنساف بأقؿ قدر مف الت انتياكات أف يككف التدخؿ حاسمان كقادران عمى كقؼ . خ
لحقكؽ  االنتياؾالتناسب بيف اإلجراءات العسكرية المتخذة كدرجة  كالخسائر البشرية، مع مراعاة

  .اإلنساف

                                                           
أثار تفكيض مجمس األمف باستخداـ القكة أسئمةن جادةن في مدل مشركعيتو فضالن عف انسجامو مع الككالة الحصرية لممجمس  - 38

 نظر: ا؛  لمزيدو مف التفصيؿ؛ 678القرار  كالسيَمامر إباف أزمة الخميج  في ىذا الشأف؛ كثار األ
 - McCoubery Hilaire & White "N.D", pp 141-144. 
39

- See: MANI "V. S", " Humanitarian" Intervention Today, The International Center for Law and 

Politics Of Tokyo University, 2010, pp 111-120.  
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 التزاميا إشراؼ المـ المتحدة، لمتأكد مف مدل حياد القكات المتدخمة، كمدلبالتدخؿ   يجرمأف  . د
91جنيؼ الخاصة بقكانيف الحرب. كاتفاقياتبحقكؽ اإلنساف 

 

يتزعمو ركاد النزعة اإلنسانية في القانكف الدكلي مثؿ كمف الجدير التذكير بو ىنا؛ أف ىذا االتجاه 
لكقؼ  – ف يدعكاف إلى إجازة أم عمؿ جماعي حتى خارج المظمة المميةيلكثرباخت كأكبنيايـ؛ المذ

    90ترتكب في حؽ الفراد كالمجمكعات.أعماؿ االضطياد الكحشية التي 
بالرغبة في حماية حقكؽ  تبرير تدخميا في الدكؿ الخرل في الكربيةىذا السياؽ، دأبت الدكؿ  كفي

كالككنغك،  ةكركاندالمتحدة في البكسنة كاليرسؾ  المـتدخؿ قكات إلى اإلنساف، كما ىك الحاؿ بالنسبة 
مؿ مع التدخؿ تتعا بؿ إف بعض الدكؿ الكربية كالكاليات المتحدة تمادت في ىذا االتجاه، فأخذت

ستثنائيان ال يجكز اعمالن  بكصفوكليس  الخيار الكؿ أماميا، بكصفوإنسانية  باعتباراتالمبرر  العسكرم
حقكؽ اإلنساف، أك كضع  انتياكاتالكسائؿ السممية في مكاجية  إخفاؽالمجكء إليو إال كخيار أخير بعد 

 الصراعات الداخمية بشكؿ يمثؿ تيديدان لمسمـ كالمفأك منع تصاعد آثار ؛ دكلة ما في إنسانيةو  لكارثةو  حدو 

 95 .اإلقميمييف
اإلقميمية الخرل،  كمف جية أخرل، أصبحت الدكؿ الكبرل تيقًدـ عمى التدخؿ في الدكؿ كالتنظيمات

الناجمة عف الصراعات الداخمية المندلعة فييا، أك  لمكاجية انتياكات حقكؽ اإلنساف كالككارث اإلنسانية
 -بتقديرنا  –كقد أثبتت التجربة  92؛ليا عمميات التحكؿ الديمقراطي التيديدات التي قد تتعرض لمكاجية

نصائح الميكافيممية؛ فتارةن الأف ىذا النكع مف التدخؿ كاف ميدانان خصبان لمكذب كالنفاؽ كممارسة أسكأ 
أخرل التمكيح بالتدخؿ  مف االنييار؛ كتارةن  -يقاؿ إنيا ديمقراطية  -يككف التدخؿ لتدارؾ تجربة ما 

 لإلجياز عمى تجربةو ديمقراطية؛ كثالثةن يككف االمتناع عف التدخؿ لمسماح لتجربةو أخرل باالنييار...

                                                           
 .نظر: د. أحمد داكد حميد العيساكم، مرجع سابؽا - 40
 ))السيادة كالتدخؿ اإلنساني((، مرجع سابؽ.، عػػادؿ زقاغنظر: ا - 41
 .نظر: د. أحمد داكد حميد العيساكم، مرجع سابؽا  - 42
43

نيا لجديرة  –بشأف التحكؿ الديمقراطي  –يقدـ المفكر األمريكي الشيير صامكيؿ ىنتنجتكف  -  بأف  -بتقديرنا  –مقكلةن عميقةن؛ كا 
 -عمى األقؿ في الكطف العربي  –تثير زكبعةن ىائمةن مف النقاش عمى صعيد الفكر كالممارسة السياسية في العالـ؛ كلكف األحداث 

يتعمؽ بالديمقراطية ،كربما ستكاصؿ أثبت التاريخ خطأ المتفائميف كالمتشائميف عمى السكاء فيما  سبقت الكالـ ىذه المرة؛ ًإٍذ يقكؿ: ))
أحداث المستقبؿ مفاجآتيا. فيناؾ عقبات رىيبة في طريؽ اتساع الديمقراطية في عدد مف الدكؿ. كلف تستمر المكجة الثالثة أك )الثكرة 

مضادة ثالثة. إال أف ذلؾ  الديمقراطية العالمية( في القرف العشريف إلى األبد. كقد تمييا طفرة جديدة لمحكـ الشمكلي تككف بمنزلة مكجة
نظر: اكلمزيدو مف التفصيؿ؛  لف يحكؿ دكف قياـ مكجة رابعة مف التحكؿ الديمقراطي في كقتو ما في  القرف الحادم كالعشريف. 

دار صامكيؿ ىانتنجتكف، المكجة الثالثة التحكؿ الديمقراطي في أكاخر القرف العشريف، ترجمة: د. عبد الكىاب عمكب، الطبعة األكلى، 
 .كما بعدىا 76ص  ـ،1993سعاد الصباح، الككيت، 
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كمع ذلؾ، فقد أثبتت حالة ككسكفك صعكبة تجسيد مثؿ ىذا التصكر الذم يمتـز بالمرجعية الممية، فقد 
، ما حاؿ ـ:;;0الركسي في صيؼ كخريؼ  -الصينيىا عائؽ الفيتك ؤ كاجيت الكاليات المتحدة كحمفا

كباصطداميا بشىؿِّ أعماؿ المجمس لجأت دكؿ الناتك إلى شف ؛ ة اللبانيةكثريدكف تدخميا لصالح ال 
 ككسكفك ىؿإلرغاميا عمى كقؼ التجاكزات الصربية في حؽ أ ؛ضد بمغراد يكمان  :9حممة قصؼ جكم لػ 

رير مصيرىـ، كاستمرت معاناتيـ بعد ذلؾ نحك عقدو مف السنيف؛ الذيف استمر جيادىـ لنيؿ حريتيـ، كتق
عالف ككسكفا دكلة  حتى أذنت مفارقات المصالح كمكازيف القكل أف يتـ االعتراؼ باستقالؿ بالدىـ، كا 

 مستقمة نالت اعتراؼ أكثر مف مئة دكلة حتى اآلف. 
 :المبحث الثالث

 :كالفعاليةمشركعية التدخؿ الدكلي: جدالية الميثاقية 
تكجػػد أقميػػة دكف  أال  دينيػػة...، كتكػػاد ك ثقافيػػة، ك ال تكجػػد فػػي عػػالـ اليػػـك دكلػػة ال تتضػػمف أقميػػات عرقيػػة، 

مشػػكالت كبيػػرة أك صػػغيرة ضػػمف بالدىػػا، كالصػػؿ أف مبػػدأ السػػيادة يصػػكف حريػػة الدكلػػة فػػي التصػػرؼ 
أكثريػة. بيػد أف السػعي نحػك "عكلمػة " القضػايا المتعمقػة  ـبشؤكنيا الداخمية مػع مكاطنييػا أقميػات كػانكا أ

 Du domaine“بحقكؽ اإلنساف، أصبحت تمقى دعمان كاسعان إلخراج القميات مف دائرة المجاؿ المحجػكز 

reservé” ،ػػ92أم تػػدكيؿ القضػػايا المتعمقػػة بالقميػػات كحمايتيػػا دكليػػان  99لسػػيادة الدكلػػة ا يعنػػي تجميػػد ، مم 
أف تتبعيػا خطػكات لتصػفية مبػدأ السػيادة  لداخمي تمييدان إللغائو في خطػكةو أكلػى، ال بػد  مبدأ االختصاص ا

الذم عانى مػف االختػراؽ كثيػران كمػف اإللحػاؽ كالتبعيػة أكثػر، لكنػو اسػتطاع أف يحمػي كجػكد الدكلػة ذاتيػا 
بعػػدـ التػػدخؿ؛  كلػػذلؾ فػػإف الصػػراع اليػػـك عمػػى أشػػده بػػيف أصػػؿو يقػػره الميثػػاؽ. 98ككحػػدةو متميػػزةو متماسػػكةو 

كبػيف كاقػػعو يقػػرره مبػدأ الفعاليػػة فػػي التنظػيـ الػػدكلي المعاصػػر؛ بمزكميػة التػػدخؿ كحتميتػػو فػي ظػػؿ ظػػركؼو 
مكانياتو تحددىا القكل الدكلية كليست الشرعية الدكلية.  كا 

 المطمب الكؿ: المشركعية الدكلية لمتدخؿ في ظؿ ميثاؽ المـ المتحدة
المخاكؼ التي أبدتيا بعض الدكؿ إزاء إمكاف استغالؿ مف رغـ عمى الك  أصبح التدخؿ اإلنساني بأنكاعو!

حماية حقكؽ اإلنساف لمتدخؿ في الشؤكف  مبررو كغيرىا مف القكل الدكلية الكبرل كالكاليات المتحدة 
بإقرار مجس المف لو في البكسنة، كالصكماؿ، كىاييتي، كركاندا.  الداخمية لمدكؿ الخرل، أكثر اعتيادان 

                                                           
44

 - Voir: MAHMOUD “M.S”, “Mondialisation et souverainte de l`Etat”, J.D.I, 1996, № 3,p6 55.  
DINH (N,Q), Droit international public, 3ème édition. L.G.D.J.Paris 1987. p 399. 

45
 ىيئة عميا لشؤكف األقميات القكمية في أكربا. -في المؤسسات اإلقميمية األكربية  -مؤتمر األمف كالتعاكف األكربي  د  يع - 

“C.S.C.E High commissioner on national minorities”. See: BLOED.Arie, ed., The conference on 

security and co-operation in Europe, Kluwer Academic publishers, Netherland, 1999, p35- 44.  
46

 . 220أستاذنا الدكتكر عمي إبراىيـ، حقكؽ اإلنساف كالتدخؿ لحماية اإلنساني، ص نظر:ا - 
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إطار الفصؿ السابع في ككسكفك، كتيمكر الشرقية، كسيراليكف، كالككنغك. كىكذا، فإنو كمع أكاخر كفي 
 مقبكالن  مبرران تعدُّ كانت حماية حقكؽ اإلنساف  ىؿ :، فإف النقاش لـ يتمحكر حكؿالماضية اتيالتسعين

مجمس المف كانت ىذه التدخالت تقتضي الرجكع إلى  ىؿلمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، بؿ 
 99أـ ال؟ لمحصكؿ عمى ترخيص بذلؾ

عمى استثناءو محددو في  -كال سيما التدخؿ المسمح  –ينيض الساس القانكني إلعماؿ آليات التدخؿ 
الميثاؽ ضمف آليات المف الجماعي، كفي حالةو خاصةو يقررىا مجمس المف؛ بأنو يعمؿ كفقان لمفصؿ 

يدعك إلى مما  :9لتدخؿو تقره المشركعية الدكلية؛ pre- condition لسابع مف الميثاؽ كشرطو مسبؽو 
عندما يعجز مجمس المف عف اتخاذ اإلجراءات المناسبة بسبب استعماؿ حؽ  التفكير في آليات بديمةو 

فتحدم قانكف غير عادؿ، مثمما  ؛النقض، كىنا يجب التفريؽ بيف تحدم القانكف كتحدم حكـ القانكف
فعؿ الناتك بتدخمو في ككسكفك دكف االلتزاـ بالمرجعية الممية، سكؼ يسيـ في تعزيز العدالة، ذلؾ لف 

خاصةن في حالة القصكر أك  ؛مف اإلذعاف لو إلحقاؽ العدالة أقؿ خطران  ان عمني خرقان خرؽ القانكف 
ذلؾ ؛ كللـ يبت الميثاؽ في كيفية التعامؿ معو و؛أمره عمى خطكرت حقكؽ اإلنساف الغمكض؛ فانتياؾ

عمى الصعيد  ف أف تكاليؼ عدـ التدخؿ مرتفعة جدان المالذ الخير إذا ما تبيٌ  بمنزلةالتدخؿ يغدك 
 ;9كيصبح الحديث عف مشركعية استخداـ القكة أمران  أخالقيان تفرضو مقابمة العنؼ بالعنؼ..؛ اإلنساني

عاقمة في الدكؿ التي ابتميت بالصراعات الداخمية إلى القبكؿ بحمكؿو مف أجؿ ذلؾ؛ تسارع القكل ال
في مصمحة ىذه الدكؿ؛  –عمى المد الطكيؿ  –تكافقية، لنيا تدرؾ أف التدخؿ الدكلي لف يككف 

ف كانت ال 21فالحمكؿ الكسط؛ تحقؽ الغايات التي اندلعت مف أجميا الصراعات؛ بيد أنيا تكفؿ أال  كا 
 يخرج الجميع ميزكمان مأزكمان؛ كلألسؼ قمما تتكافر القكل العاقمة في كثيرو مف الدكؿ...

 
 
 

                                                           
47 - See: KOSKENNIEMI. Martti, “The future of statehood”, H.I.L.J, 1991,vol.32. № 2. Pp397-406. 
48 - See: Hutchinson "M.R", op, cit., pp 635-630.  
49 - This humanitarian intervention has been reinforced, despite numerous legal and ethical obstacles. 

We refer primarily to the legality of the use of force, especially when a sovereign state is concerned, 
but also the morality of fighting violence with violence. See: Simona Tßutßuianu,, op, cit., p 89. 

حتى في مكاقؼ الصراع الذم ال مصالحة فيو، قد يككف ىناؾ حؿ أك : The Minimax Concept مفيـك الحؿ الكسط  - 50
بأقؿ األرباح المتاحة، أك أف يقبؿ  عدة حمكؿ ثابتة، تشبو ػ إلى حدو ما ػ المرادؼ اآللي لمحؿ الكسط. كىذا يتطمب مف الالعب أف يقبؿ

نظر: كارؿ دكيتش، تحميؿ العالقات الدكلية، ترجمة: شعباف محمد، مراجعة كتقديـ: د. عز اأقؿ الخسائر نسبيان. لمزيدو مف التفصيؿ؛ 
 .160-158ـ، ص 1983الديف فكدة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
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 المطمب الثاني: أنماط التدخؿ الدكلي كرصدىا كميان 
 :تدخؿ الدكليالأنماط  –أكالن 
لمكاجية دكلة  -ما دكف القكة العسكرية  -كٌميا  الضغط كاإلكراه ؿاستخداـ كسائبالتدخؿ الدكلي ػ 0

يقاؼ  ،حماية ىذه الحقكؽ كعمى نطاؽ كاسع بغرض ؛تنتيؾ حقكؽ اإلنساف بطريقة جسيمةو  كا 
مارست ضغكطات دكلية  ًإذٍ  ةأفريقيجنكب  كىذا ما حصؿ مع دكلة؛ االنتياكات رغمان عف سمطات الدكلة

 ةة ضغط فييا عمى حككمة جنكب أفريقيالمف قرارات عدٌ  مجمس كأصدر ؛ىائمة مف قبؿ المجتمع الدكلي
جراء انتخابات  ؛عمى التكقؼ عف ممارسة سياسة الفصؿ العنصرم ؛التي أجبرت سمطات ىذه الدكلة كا 

ف كٌنا نرل أفسكاف الدكلة الصمييف أعادت فييا السمطة إلى الكصكؿ إلى ىذه النتيجة؛ ما كاف إال  ؛ كا 
المناضؿ الفريقي  كب أفريقية الصمي؛ تكممت بتحريرنتيجةن حتميةن لمسيرة كفاح طكيمة لشعب جن

اإلنساني الكبير نمسكف مانديال كاعتالئو سدة الحكـ في بالده؛ ثـ تركيا طكاعيةن ليدكف مأثرةن أخرل في 
 20تاريخو المجيد..

Interventions under Security Council resolutions  رارات مجمس المف التدخؿ بمكجب قػ 5
كمثالو  ؛25

الصرب بحؽ شعب يا ارتكبالتطيير العرقي التي جرائـ الذم أكقؼ  في يكغسالفيا السابقةالتدخؿ 
 بمقتضاه ست مدف تكضعالذم (؛ 59:)رقـ مجمس المف بناءن عمى قرار  كاليرسؾ المسمـ؛البكسنة 

لكف لألسؼ؛ فإف ك  ؛كأعمنت مناطؽ آمنة ؛البكسنة كاليرسؾ بما فييا سراييفك تحت الحماية الدكليةمف 
ىذا التدخؿ فضالن عف أنو جاء متأخران جدان؛ فإنو لـ يستطع حماية المالذات اآلمنة التي أعمنتيا المـ 

ة حينذاؾ؛ كيبدك أف التنظيـ المتحدة؛ كقد قيؿ الكثير عف تكاطؤ كتآمر طاؿ الميف العاـ لممنظمة الدكلي
التدخؿ أتخذ الدكلي الذم خذؿ البكسنييف إباف محنتيـ؛ أراد أف يكٌفر عف ذاؾ التياكف كالخذالف؛ بأف 

عاـ ليكغسالفيا السابقة الجنائية الدكلية  أنشأ مجمس المف المحكمة ينماح -أيضان  - ان قضائي ان طابع
كمارسكا سياسة التطيير العرقي  ارتكبكا مجازر جماعيةكذلؾ لمحاكمة مجرمي الحرب الذيف ؛ ـ2;;0

                                                           
سيـ في إنجاز مشركعيا في أا في كمماتو ك سطكر؛ كلكف يمكف بعض ذلؾ؛ لمف ال يمكننا اختزاؿ مسيرة أمة نحك حريتي - 51

نظر: نمسكف مانديال، رحمتي الطكيمة مف أجؿ الحرية، ترجمو عف اإلنجميزية: عاشكر الشامس، الطبعة األكلى، ااالنعتاؽ كالتحرر؛ 
 بعدىا.كما  421ـ، ص 1998، ةجمعية نشر المغة العربية، مارسبكغ، جنكب أفريقي

52 - See: THEODOR MERON, INTERNATIONAL LAW IN THE AGE OF HUMAN RIGHTS 

General Course on Public International Law, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS, Leiden/Boston, 

2004, pp 469-478. 
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؛ كلكنو عاد إلى الخذالف مع البكسنكييف بإجبارىـ عمى الخضكع التفاؽ دايتكف في يكغسالفيو السابقة
 22الذم كاف مجحفان  بحؽ تضحياتيـ  كمككنات ىكيتيـ..

القكل الدكلية الكبرل، تقدـ  الذم تباشره Humanitarian assistanceالتدخؿ بالمساعدة اإلنسانية  -
سنكيان مساعدات مالية كفنية كعسكرية أحيانان، انطالقان مف مسؤكلياتيا  بكصفيا قكة كبرل، أك بسبب 

كتسعى  29ذلؾ، كال تتردد بكصفيا باإلنسانية كصكالن إلى استخداـ القكة تحت عنكاف التدخؿ اإلنساني،
سيما بعد حالة عكدة الركح التي تعيشيا منذ مطمع العشرية ركسيا لتقميد الكاليات المتحدة مف جديد، كال

ف كاف ال يبتعد كثيران عف تكظيؼ مساعداتو لبمكغ غاياتو  الجديدة مف القرف الحالي؛ كاالتحاد الكربي؛ كا 
بيد أنو كاف أكثر حرصان عمى إظيارىا بالمظير التكاممي  22ك حماية مصالحو في بمداف استعماره القديـ؛

مبدأ التعاكف الدكلي؛ كذلؾ بإعطائيا الطابع المؤسسي كالقانكني عبر المعاىدات الثنائية أك كتطبيؽو ل
 28متعددة الطراؼ.

                                                           
دكلةو إسالميةو؛ بكصفيا جميكرية البكسنة كاليرسؾ  ترل بعض الدراسات أف اتفاؽ دايتكف كاف خطكةن استباقيةن لمصادرة استقالؿ - 53
أف ما تحقؽ عمى الجبيات ـ، ك  1995تقديرات الحككمة البكسنية كانت تيدؼ إلى تحرير كامؿ أراضي البكسنة مع نياية عاـ  فَ إإذ 

االستيالء عميو مف الصرب [، تـ % مف السالح  70ـ ]  1995يؤكد ذلؾ، فضالن عف تعزيز قدرات الجيش البكسني مع بدايات عاـ 
رصدتيا قيادة حمؼ كميا ىذه المؤشرات ك المعنكيات العالية التي تمتع بيا أفراد الجيش كانت إعالنان بانتياء الييمنة الصربية؛ ك 

، فتدخمت أمريكا بسرعة حتى ال يخسر الصرب كؿ شيء  األطمنطي التي أقَض مضاجعيا انتقاؿ المسمميف مف الدفاع إلى اليجـك
التصكر اإلسالمي، الطبعة نظر: ياسر أبك شبانة، النظاـ الدكلي الجديد بيف الكاقع الحالي ك اأماـ المسمميف؛ لمزيدو مف التفصيؿ؛ 

 .335-331ـ؛ ص 1995ىػ1418دار السالـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة،  األكلى،
54 - See: Joseph S. Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power (New York: Basic 

Books, 1990), pp 45-61. Charles A. Kupchan, “After Pax Americana: Benign Power, Regional 

Integration, and the Sources of a Stable Multipolarity,” International Security, vol. 23, №. 2 (Autumn 
1998), pp. 40-79. 

تكرت أكربا لنفسيا دكر مصنع العالـ كأبقت عمى المستعمرات كمزرعة لو، كبو أيضان أصبحت ىي مدينة العالـ اح)) - 55
يفو؛ كىذا ىك التكامؿ االقتصادم الذم زعمو االستعمار، كالحقيقة أف االستعمار كاف ينظر إلى المداريات عمى أنيا دكالمستعمرات ر 

 ة. كفي أفريقيLebensraumحيكم ألكربا  مجاؿ  في لماف، تكمؿ عركضو المعتدلة، كمف ثـأقاليـ تكميمية كما سماىا الجغرافيكف األ
، كعمى ىذه White brain& black brawnمثالن كاف االستعمار يتشدؽ بأنو شركة تعاكنية بيف العقؿ األبيض كالعضؿ األسكد 

الدعاكل رتب أنو ) زكاج سياسي( بيف المتركبكؿ، أم الدكلة األـ، كبيف المستعمرة التابعة! كلكف الحقيقة المكضكعية المحايدة ىي أف 
ا العالقة السياسية المفركضة المداريات لـ تكف أكثر مف سندريال أكربا، كأف االستعمار لـ يكف إال شركة ابتزازية غير مقدسة، أمَ 

نظر: د. جماؿ حمداف، إستراتيجية االستعمار كالتحرير، الطبعة األكلى، دار الشركؽ، القاىرة، ا. ((فميست إال اغتصابان سياسيان داعران 
 .117-116ـ، ص 1983ق 1403

56 - See: Colin McCarthy, (( African Regional Economic Integration: Is the Paradigm Relevant and 

Appropriate?)), European Yearbook of International Economic Law, 2011, pp 345- 355. 
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الذم قامت بو المـ المتحدة في  ،اإلنسانية التدخؿ الدكلي اإلنساني في مجاؿ تقديـ المساعدات -
أكبرىا كالتي كاف  ،البمدافالتي تعرضت ليا بعض  حاالت الطكارئ، كمكاجية الككارث الطبيعية

كمف ضمف  29ة؛تسكنامي في بعض مناطؽ بمداف آسي لضحايا مكجات قيدِّمىتٍ المساعدات التي 
كتقـك بيا المـ المتحدة، كخصكصان تمؾ التي تتعمؽ  المساعدات اإلنسانية المساعدات الفنية التي قامت

 ،مخدمات االستشارية كالمساعدات الفنيةبرنامج المـ المتحدة ل بحماية حقكؽ اإلنساف، كىي جزء مف
ثـ تطكرت بتطكر أجيزة المـ ـ؛ ::;0كقد تكسعت كثيران منذ العاـ  ،ـ1955 التي ترجع إلى العاـ 

 المتحدة كآلياتيا الخاصة بحقكؽ اإلنساف؛ فكاف إنشاء المفكضية العميا لحقكؽ اإلنساف؛ ثـ أصدرت
 مجمس بإنشاء( GA/;0199) رقـ القرار 5118 آذار/مارس 02 في المتحدة لألمـ العامة الجمعية
 دكلة، 091 القرار لصالح صكت كقد المتحدة، لألمـ التابعة اإلنساف حقكؽ لمجنة بديالن  اإلنساف حقكؽ

 كامتنع" المريكية المتحدة الكاليات"ك ،"بالك"ك ،"مارشاؿ جزر"ك ،"إسرائيؿ" ىي دكؿ أربع ضده كصكتت
؛ كامتدت نشاطات المـ المتحدة في المساعدة "فنزكيال"ك ،"إيراف"ك ،"البيضاء ركسيا" التصكيت عف

الذم   UNDPالفنية لتطاؿ تفاصيؿ تقنية كثيرة؛ كخاصةن مف خالؿ برنامج المـ المتحدة اإلنمائي 
 :2أضحى شريكان ميمان في معظـ دكؿ العالـ، كالسيما الدكؿ النامية.

 رصد الشكاؿ المختمفة لمتدخؿ:
كباالعتماد  ؛ينزاعا داخم 010تدخالن في  0192 -ـ ;;;0 – 92;0مف  السنكاتفي  -شيد العالـ 
 تبينػما حػدد % مف مجتمعو المسحي،25نسبة النزاعات اإلثنية ب  Reganحدد  Gurrعمى معايير 

إلى  Reganلنتائج السابقة فقد تكصؿ عف ا كفضالن . %05التكجو بػ  –نسبػة النزاعػات اإليديكلكجية 
تدخالن لصالح  :29انحاز  في حيفلمحككمة،  ان منيا كانت منحاز  :81تدخالن، فإف  0192أنو كمف بيف 

ا مف حيث الفعالية فقد مف ىذه التدخالت كانت محايدة، أم   29المعارضة أك الحركات االنفصالية، كفقط 

                                                           
دعـ حقيقي مف األسرة الدكلية يتجاكز األطر » الدكؿ عاجزة عف مكاجية ىذه الكارثة منفردة دكف أف تحصؿ عمىكقفت  - 57

يات، كىك األمر الذم يرتبط ارتباطان مباشران بالمسؤكلية اإلعالمية ، كيتبمكر في استراتيجيات دكلية كاضحة المعالـ لمكاجية تمؾ التداع
الدكلية في تحمؿ تبعات مارد تسكنامي كالدكر الذم ينبغي أف تمارسو الدكلة العظمى الكحيدة في النظاـ الدكلي المعاصر، كالقكل 

لمعاصر، كالتكتالت الدكلية التي أخذت الكبرل التي تمارس في العادة دكر القيادة في بعض النظـ الفرعية المككنة لمنظاـ الدكلي ا
رثيا  عمى عاتقيا التخندؽ كراء سياج اإلقميمية لمكاجية المخاطر التي تمثميا العكلمة عمى قيميا السياسية كىكيتيا الثقافية كا 

بر، اليمف، العدد سبتم26فقيره، " تسكنامي"...كالمسؤكلية الدكلية في مكاجية تداعياتو، صحيفة  إبراىيـنظر: د. جالؿ االحضارم؛ 
 . كمتاح في مكقعيا عمى الشابكة:1170

http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=17546 
 .د. أحمد داكد حميد العيساكم، مرجع سابؽ ؛ ك))السيادة كالتدخؿ اإلنساني((، مرجع سابؽ، عػػادؿ زقاغنظر: ا - 58
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سيمت أغمب أف ، في حيهبدؿ تقصير عمر  النزاع سيمت في إطالةأمف التدخالت  %;8كجد أف 
  :Reganأىـ النتائج الخرل التي تكصؿ إلييا  يأتيكفيما  التدخالت غير المنحازة في إنياء النزاع.

تسيـ التدخالت التي تنحاز  في حيفالتدخؿ الذم ينحاز لمحككمة يقمص المدة المتكقعة لمنزاع،  – 0
 لممعارضة في إطالة عمر النزاع.

 التدخالت الخاطفة تقمص مف مدة النزاع.    – 5
 التدخالت التي تستميؿ تدخالت مضادة تطيؿ عمر النزاع. – 2
 الكثر فعالية. تعدُّ التدخالت غير المنحازة  – 9
مف تدخالت الطراؼ  10,2 %منظمات دكلية، ما يمثؿ  9مف مجمكع التدخالت قادتيا  019 – 2

 الثالثة.
سنكات، كقد كاف النزاع في بكرما أطكؿ  ; نحكشيرا أم  015ات الداخمية ىك معدؿ عمر النزاع – 8

 211شيران، كيصؿ عدد النزاعات التي استمرت  955يميو نزاع جكاتيماال بػ  ،شيران  808ىذه النزاعات بػ 
  ;2.شيران  02كثر مف أنزاعان  02نزاعات. فيما لـ يدـ   2شيرا، 

 المطمب الثالث
 :كالعكدة إلى الحرب العادلةالتدخؿ اإلنساني 

أعادت ظاىرة التدخؿ الدكلي بمسمياتيا المختمفة الركح في جدؿو بدا أنو خبا زمنان طكيالن؛ في فكرة 
الحرب العادلة، تمؾ الحرب التي كجدت نظرياتيا الكؿ إٌباف الحقبة الركمانية المسيحية؛ ثـ أعيدت إلى 

كساستيا؛ كىا ىي اليكـ مقكالتيا تستعاد مع تنامي ظاىرة  الحياة أباف النيضة الكربية عبر فالسفتيا
المبدأ القائؿ بأف  ةن التدخؿ الدكلي، ككأٌف التاريخ يعيد نفسو؛ حينما تتبنى القكل الدكلية الكبرل صراح

بحسب الجيدة ترحب بأم سبب،  ف الحربكأ ؛الدكؿ ليست مقيدة بالقانكف الخالقي الذم تمقنو لرعاياىا
"يجب أال نستمع إلى رأم أساتذة لساف حاليا يقكؿ  ككأفٌ س بيككف، كمف بعده " نيتشو"؛ عبارة فرانسي

و ليس مف العدؿ أف تشف الحرب إال إذا سبقيا كقكع الضرر نٌ إ كفالفستو الذيف يقكلكف العصكر الكسطى
 ؛أك االستفزاز... إف الخكؼ الحقيقي مف خطر محدؽ، كلك لـ تحدث أم ضربات، سبب مشركع لمحرب"

ف الحرب العادلة الشريفة ىي الطريقة المثمى" لممحافظة عمى الكضاع السميمة إكفي أم حادثة "ف
 81لألمة.

                                                           
 المرجع السابؽ.، )) التدخؿ في النزاعات الداخمية مف منظكر الدراسات التكميمية((، نظر: عػادؿ زقاغا - 59
60

، 28الكتاب رقـ ، مفمف المجمد الثا ثاني، الجزء العصر لكيس الرابع عشر –نظر: كؿ كايرؿ ديكرانت، قصة الحضارة ا - 
، الطبعة األكلى، دار الجيؿ مراجعة: عمي أدىـ ، محمد عمي أبك درةترجمة:  بالتعاكف مع المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

 .267-265ـ، 1988ق 1408
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االنحياز، كىذا ما ظير جميان في باالنتيازية كالغمك ك  سياسة التدخؿ الدكليكصمت  مف أجؿ ذلؾ؛
االنتياكات الخطيرة لحقكؽ حيث المذابح الجماعية ك  كخصكصان في الراضي الفمسطينية ا العربية؛يالقضا

عمى  ؛اإلسرائيمية، كلـ يتـ تدخؿ دكلي إليقاؼ ىذه الممارسات اإلسرائيمية اإلنساف تمارسيا الحككمة
صدار القرارات بشأف الكضع في فمسطيف  الرغـ مف تدخؿ كال سيم ا أعمى سمطة في المـ المتحدة، كا 

ارتكبتيا  ( بخصكص المذبحة التي895مثالن القرار رقـ )أصدر مجمس المف   انتفاضة القصى؛ كما إب اف
مجمس الكزراء رفض كقد ؛ ـ كشكؿ لجنة تحقيؽ دكلية1;;0سمطات االحتالؿ ضد الفمسطينييف عاـ 

بدعكل عدـ جكاز السماح لألمـ  ؛استقباؿ المجنة المشار إلييا بالقرار كفي تحد سافرو  ؛اإلسرائيمي
رفض كتكرر   ؛العاصمة البدية إلسرائيؿبكصفيا  السكاف في القدسالمتحدة، بالتصدم لدراسة أكضاع 

في  اإلسرائيمية، استقباؿ لجنة التحقيؽ الدكلية التي شكميا مجمس المف عقب مجزرة جنيف الحككمة
ـ، كمرة أخرل؛ كلعميا تككف ;511/:511ككذلؾ كاف المر في العدكاف عمى غزة  80؟.ـ5115العاـ 

 85...ـ5105الخيرة في عاـ 
 يعدُّ مف أجؿ ذلؾ؛ اقترح بعض صناع القرار في العالقات الدكلية كضع عدد مف المقاييس التي 

 Colinىا ضركريان لمباشرة عممية التدخؿ؛ إذ قٌدـ كزير الخارجية المريكي ػ حينذاؾ ))ؤ استيفا

Powellذلؾ: ىؿ  (( كجكب الحصكؿ عمى رد إيجابي لستة أسئمة قبؿ تقديـ االلتزاـ بالتدخؿ؛ كمف
ما التكاليؼ  ؟جميعيا ؽ الخرلائالطر  تً نفدى تي سٍ ىؿ اً ك  اليدؼ السياسي لمتدخؿ ميـ كمحدد بكضكح؟

ذا  الفكائد كالمخاطر بعناية؟ ًت سى رً ىؿ دي ك  المتكقعة لمتدخؿ؟ الكضع باستخداـ القكة، فإلى أيف  عيكًلجى كا 
 ستؤكؿ الكضاع؟

الثالث محدكدان جدان كمرتبطان بمصالح الكاليات كلكف مثؿ ىذه المقترحات تجعؿ نطاؽ عمؿ الطرؼ 
المشاركة في بأك  ان المتحدة كمع ذلؾ، يجب اإلقرار بأنو ال يمكف مطالبة الكاليات المتحدة بالتحرؾ انفرادي

أم عمؿ جماعي تقكـ بو الطراؼ الثالثة؛ لذا قدـ الرئيس المريكي السبؽ، بؿ كمينتكف، مقاربة بديمة 
ستيفاء ثمانية معايير قبؿ التصكيت لصالح أم مشركع قرار أممي يدعك إلى تقـك عمى ضركرة ا

عندما يتكقع مف الكاليات  09استخداـ القكة لمعالجة نزاع داخمي، بحيث ترتفع ىذه المعايير إلى 

                                                           
، مجمة الكحدة اإلسالمية، السنة الرابعة، العدد الرابع كاألربعكف،  نظر: كليد جرادم، )) التدخؿ الدكلي بيف الرفض كالقبكؿ((ا - 61

 ـ. 2005ق تمكز ))يكليك(( 1426لبناف، جمادل األكلى جمادل الثانية 
ب في غزة أماـ المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة نظر: محمد ىاشـ ماقكرا، )) مقاضاة المسؤكليف اإلسرائيمييف عف جرائـ الحر ا - 62

كآفاؽ المستقبؿ"، بحث أكاديمي مقدـ إلى المؤتمر الدكلي  –التحديات في الكقت الراىف  –": الفرص مف الناحية القانكنية المجٌردة 
ـ. ككذلؾ؛ 2010مايك/ –يار /أ18 – 17جامعة حمب "جرائـ الكياف الصييكني كالعدالة الدكلية"، حمب:  –الثالث لكمية الحقكؽ 

 نظر: د حسف سند، )) العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة مف منظكر القانكف الدكلي((، بخث مقدـ في المؤتمر نفسو.ا
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لى  إذا ما كانت المشاركة المريكية تنطكم عمى استخداـ  09المتحدة أف تشارؾ في العمؿ الممي، كا 
 . 82سكريةالقكة الع

، تعرض إلى مجمكعة تكصيات تيدؼ إلى ـ8;;0كفي ىذا الصدد، صدر تقرير عف المـ المتحدة عاـ 
، كتقكـ عمى "الكاقعية اإلنسانية"، التي تعني كجكب تحسيف إدارة المنظمات الدكلية لمنزاعات اإلثنية

تكفر إرادة لدل أطراؼ المجمكعة الدكلية لمتدخؿ، كضركرة تكفير إمكانيات لمرد بسرعة عمى التجاكزات 
 Domaineالخطيرة لحقكؽ اإلنساف مثؿ أعماؿ اإلبادة، كىنا ال يصمح الدفع بنظرية المجاؿ المحجكز  

réservée non-interventions des Etats 89كالتذرع بالسيادة اإلقميمية كاستقاللية الشأف الداخمي. 
أف ذلؾ يمس بسيادة الدكؿ المعنية، إال أنو يرتكز عمى كاقع أف الدكؿ التي تشيد مثؿ ىذه كمع 

قياـ سمطة شرعية تحتكر بالتجاكزات، عادة ما ينتفي فييا شكؿ مف أشكاؿ االستقرار الذم يسمح 
كالقير المادم، لذا ينتفي مبرر الرجكع إلى حككمة الدكلة المعنية لمحصكؿ عمى ترخيص استخداـ القكة 

بالتدخؿ. كفضالن عف ذلؾ يمكف إيجاد حاالت حيث تككف مثؿ ىذه السمطة مسؤكلة عف عمميات قتؿ 
 منظمة في حؽ أقمية إثنية معينة؛ كحاالت كيذه تبرر دعكة الميف العاـ السابؽ لألمـ المتحدة، بطرس

 . 82غالي، إلى ضركرة إعادة النظر في المفيكـ التقميدم لمسيادة
لمتعامؿ مع  مناسبةن  السيادة ال يتيح فرصان تقديس كبناء عمى ذلؾ، يبدك أف النظاـ الدكلي القائـ عمى 
يمكف إيجاد تصكريف ميميف كاقعيان؛ ؟ لتنظيـ الدكليالعنؼ اإلثني الداخمي، فما الخيارات المتاحة أماـ ا

 بما المكضكع ىذا يتصؿا الشأف في أدبيات النزاعات اإلثنية؛ الكؿ يقضي بفصؿ المة عف الدكلة، ك بيذ
 الحؽ ىذا (LA RESISTANCE A L’OPPRESSION–الطغياف مقاكمة حؽ) تسميتو عمى الفقياء تعارؼ
 مفيكـ أم ا كالديمقراطية، الحرية أجؿ مف الكفاح تاريخ كفي الشعكب، تاريخ في ميمان  دكران  أد ل الذم
 الكاثكليكية لمكنيسة ككاف التفسير، في مختمفة أشكاالن  كأخذ الزمف، مع تغير كمداه فمعناه: الحؽ ىذا
 عف النائبة بكصفيا العامة الكالية في بنظريتيا كاف سكاء المفيكـ، ىذا لتحديد التمييد في عظيـ أثر

الطرح اآلخر؛ ا أم   88التفكيض. ىذا كحدكد لمسمطة اإلليي التفكيض في بنظريتيا أك التشريع، صاحب

                                                           
 ))السيادة كالتدخؿ اإلنساني((، المرجع السابؽ.، عػػادؿ زقاغ نظر:ا - 63

64 - Voir : DINH (N,Q), op, cit., Pp 400-405. MAHMOUD “M.S”, op, cit.,pp 647-656. 
65 - See: GHALI “B.B”, “The UN family: challenges of law and development”, Harvard International 

Law Journal, 1995, vol.36 № 2, pp 267-275. 
داكد الباز، ))حػؽ مػقػاكمػة الػطػغػياف في الشرائع السماكية كالفكر السياسي((، بحث مقدـ إلي د. ر: نظالمزيدو مف التفصيؿ؛  - 66

 ـ.2010أبار / مايك  18 – 17 بيفجامعة حمب في  –مؤتمر )جرائـ الكياف الصييكني كالعدالة الدكلية ( الذم نظمتو كمية الحقكؽ 
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ف حصانات السيادة التقميدية تجاكزتيا ، مكتسبان  مسؤكلية كليس حقان باتت السيادة أف  ًبعدِّ فيقضي  كا 
 89الكقائع التي باتت مقبكلةن دكليان..

 :خاتمةال
 -ذاؾ المبدأ  –كأضحى مبدأ السيادة؛ جعؿ ميثاؽ المـ المتحدة مف مبدأ عدـ التدخؿ أصالن يرتكز عميو 

كصار ذلؾ المبدأ  التدخؿ في الشؤكف الداخمية لغيرىا،كالمنظمات الدكلية يحظر عمى الدكؿ ركنان متينان 
عبر  –سكران تحصنت بو الدكلة، كأعمت مف شأف سيادتيا في المجاؿ المحجكز؛ بؿ تبيف أف الميثاؽ 

فميا أف  ؛كاممةو  لدكؿ حؽ ممارسة سمطانيا الداخمي بحريةو قد أعطى ا -مبدأ المساكاة  في السيادة 
؛ مصالحيا الكطنية ؽ التي تحقؽائكبالطر  ،يا الداخميةتفي حؿ مشكال  ان تراه مناسبما التدابير مف تتخذ 

في تكصيؼ إجراءو ما بأنو تدخؿ؛ كتحديد العنصر الساسي أكثر مف ذلؾ؛  أصبح ك دكنما تدخؿو خارجي؛ 
 مالن إراديان تقرره الدكلة.نكعيتو كطبيعتو ع

كلكف الدكؿ تجاكزت الحدكد التي رسميا ليا الميثاؽ، كزادت في استغالؿ حصانات السيادة، كذىب 
بعضيا إلى إخفاء ممارساتو خطيرةو تتعدل مراد الميثاؽ، كخاصةن في الدكؿ المحككمة بنظـو دكتاتكريةو 

طاحة عنيفة بحقكؽ اإلنساف، مستبدةو؛ إذ شيدت معظـ تمؾ الدكؿ انتياكات مركعة ل حقكؽ شعكبيا؛ كا 
استبدت ان عمى السمـ كالمف الدكلييف؛ ك ككصؿ المر ببعضيا أف باتت ممارساتيا تشكؿ خطران حقيقي

الحيرة بالتنظيـ الدكلي المعاصر؛ إذ بات عميو أف يحسـ أمره باالنحياز؛ إما إلى الشعكب التي صدح 
الميثاؽ باسميا في أكؿ عيده؛ أك إلى مبدأ عدـ التدخؿ كاالنحناء لمقتضياتو، كمف ثىـ  تحصيف الفعاؿ 

لتمييز في االختيارات، كالسقكط في الخطيرة التي ترتكب بمكجبات السيادة؛ كبدأ التخبط بالخيارات؛ كا
االختبارات؛ فنيض مبدأ التدخؿ لمضركرة؛ ثـ التدخؿ اإلنساني، فمبدأ الحماية، ككاجب التدخؿ؛ بؿ كصؿ 
المر لبعث مفيكمات تقادمت عمييا القركف كالحرب العادلة..؛ كاستحكـ الصراع بيف السيادة 

في ثنايا مؤسسات التنظيـ الدكلي كككاليسو؛ فمف كحصاناتيا، كالتدخؿ كمكجباتو؛ كتغمغمت مفرداتو 
: إف السيادة أصبحت مسؤكليةن عمى الدكلة؛ إلى قائؿو إف عصر السيادة كلى؛ كمف داعو إلى التدخؿ  قائؿو

؛ كجرت المكر سجاالن حتى يـك الناس ىذا. ؛ إلى مدافعو عنو ككاجبو  كحؽو
الدكؿ مف السيادة كثيرو مف عمى مكاقؼ ىرية جك تغيرات  ـ(( 5108-0;;0طرأت خالؿ الربع الدامي ))ك 

اإلنساني، المر ؛ كالسيم ا تحت العنكاف كقت مضى لفكرة التدخؿ أمكالتدخؿ، فأصبحت أكثر تقبالن مف 
أف  كشكتإنسانية في الظاىر بشكؿ غير مسبكؽ، حتى أ العتباراتتكاتر عمميات التدخؿ  أدل إلى الذم
أف ذلؾ يمس بسيادة الدكؿ المعنية، إال كمع ؛ راىنةال دكليةلعالقات الالممارسات المعتادة في ا مفتغدك 

                                                           
 اإلنساني((، مرجع سابؽ.ؿ زقاغ، ))السيادة كالتدخؿ عاد :نظرا - 67
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شكؿ مف أشكاؿ أم أنو يرتكز عمى كاقع أف الدكؿ التي تشيد مثؿ ىذه التجاكزات، عادة ما ينتفي فييا 
لذا ينتفي مبرر الرجكع  ؛قياـ سمطة شرعية تحتكر استخداـ القكة كالقير المادمباالستقرار الذم يسمح 

يمكف إيجاد حاالت تككف  ؛كفضالن عف ذلؾ؛ إلى حككمة الدكلة المعنية لمحصكؿ عمى ترخيص بالتدخؿ
مما يسقط كرقة التكت  إثنية معينة؛أك عف عمميات قتؿ منظمة في حؽ أقمية  مثؿ ىذه السمطة مسؤكلةن 

 الباقية مف السيادة.
اإلقميمية الخرل،  قًدـ عمى التدخؿ في الدكؿ كالتنظيماتكمف جية أخرل، أصبحت الدكؿ الكبرل تي 

الناجمة عف الصراعات الداخمية المندلعة فييا، أك  نسانيةلمكاجية انتياكات حقكؽ اإلنساف كالككارث اإل 
أف -بتقديرنا –؛ كقد أثبتت التجربةليا عمميات التحكؿ الديمقراطي لمكاجية التيديدات التي قد تتعرض

نصائح الميكافيممية؛ فتارةن يككف الالتدخؿ كاف ميدانان خصبان لمكذب كالنفاؽ كممارسة أسكأ  ىذا النكع مف
مف االنييار؛ كتارةن أخرل يجرم التمكيح بالتدخؿ  - يقاؿ: إنيا ديمقراطية –التدخؿ لتدارؾ تجربة ما

 أخرل باالنييار... لإلجياز عمى تجربةو ديمقراطية؛ كثالثةن يجرم االمتناع عف التدخؿ لمسماح لتجربةو 
 ظاىرة التدخؿ مف قبؿ القكل الدكلية الكبرل يتجاكز لتنامي المتعدم القصد كال مراء؛ مف بعد ذلؾ؛ أف

 الدكؿ تمؾ كالسيم ا ذاتو، الدكلة كجكد إلى القميات؛ البعاد اإلنسانية المعمنة، أك حتى حماية غاياتو في
 خطيرة، أبعادان  القضية ليذه يجعؿ القكل؛ مما ىذه مع المساكاة قدـ عمى الكقكؼ قدرة ليا ليس التي
 عبر المعاصر، الدكلي لمتنظيـ العضكية البنية تغيير في أثره كاسعو  نطاؽو  عمى إلعماليا يككف سكؼ
السيادة  ًبعدِّ يقضي الدكلية لمطرح الذم كخاصةن مع الفعالية  ليا، المككنة الساسية الكحدات تغيير

ـ  بات ممكنان تأسيس عرؼو دكلي؛ يصبح معو الدفع بالسيادة أمران ، مكتسبان  مسؤكلية كليس حقان  كمف ث
؛ حالما انصرفت إرادة القكل الدكلية الكبرل إلى إعماؿ آليات التدخؿ، كل كصؿ المر  كغير ذم أىميةو

ذا كانت النيات مبيتةن الحتالؿإلى االحتالؿ، أك حتى تشريع االحتالؿ؛  عراؽ عنا ليبيا؛ فما غزك ال كا 
؛ ؛ بؿ إف ىناؾ تكجيات ذىبت إلى أبعد مف ذلؾ؛  كفي الحاليف بات مستقبؿ السيادة ببعيدو في خطرو

فعميان؛  -عيدان جديدان  –كسممت بانقضاء  المفيكـ الكيستفالي لمسيادة؛ بؿ إف التنظيـ الدكلي قد بدأ 
 عيد ما بعد سيادة الدكلة...!
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