إشكانٍت انتدخم اإلنسانً يف
انعالقاث اندونٍت

أ.و .د .عادل محزة
جامعت بغداد
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املقدمـــــــت
ازدادت حاالت التدخل الدويل السيما ربت غطاء التدخل اإلنساين ،كمدخل

لتتغري القواعد القانونية الدولية اليت أفرزىا نظاـ القطبية الثنائية من خالؿ إجياد السوابق
اليت سبهد لتغيري تلك القواعد القانونية دبا يتماشى والقدرات ادلادية وادلصاحل الوطنية
لبعض الدوؿ الكربى ،يف وقت أف الكثري من الدوؿ اليت ىي موضوع التدخالت ما زالت
تتمسك بالقواعد القانونية اليت تعد التدخل عمالً غري مشروع ما دامت األكثر قدرة على

محاية مصاحلها الوطنية ،وىنا تربز أمهية ربليل ىذه الظاىرة الدولية ،نظراً خلطورة آثارىا
السياسية والقانونية ادلًتتبة عليها فيما خيص مبادئ القانوف الدويل ،السيما مبدأ السيادة

وعدـ التدخل ومها ادلبدآف اللذاف حيكماف العالقات بني الدوؿ ادلستقلة ،وىذا األمر
واضح يف الفقرتني ( )2و ( )7من ادلادة الثانية دليثاؽ األمم ادلتحدة اليت تؤكد أف
التدخل يف الشؤوف الداخلية للدوؿ يتعارض والقانوف الدويل وأسس الشرعية الدولية رغم
كل ما يرافقها من ادعاءات ومسوغات.
لكن واقع العالقات الدولية بعد احلرب الباردة أصبح يسمح بالتدخل حىت

العسكري من جانب إحدى الدوؿ أو عدد منها يف الشؤوف الداخلية لدولة أخرى إذا
كاف ىدفو محاية حقوؽ اإلنساف ومحاية القواعد اإلنسانية ،وىذا الواقع انعكاس واضح
لسيادة مفهوـ القوة يف العالقات الدولية .أف سيادة ىذا ادلفهوـ يعد أحد القيود اليت ربد
من حقوؽ الدوؿ يف شلارسة سيادهتا وفقاً دلا حدده القانوف الدويل من حقوؽ وواجبات،

أف ىذا البحث يهدؼ إىل إيضاح بعض أسس وآليات التدخل يف ضوء قواعد القانوف

الدويل وليس باالستناد إىل ما يطرح وفقاً لالعتبارات السياسية ،وكيف يؤدي التدخل إىل
تقويض ادلفهوـ التقليدي للسيادة ،بتوسيع االختصاص الدويل على حساب االختصاص
الداخلي للدولة ،ويف أي الظروؼ ديكن للمنظمات الدولية أف تكوف أداة خلدمة مصاحل
الدوؿ الكربى السيما الواليات ادلتحدة األمريكية من خالؿ إضفاء الشرعية على سلوكها
ذباه حق التدخل .لذلك قسم ىذا البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث يدرس ادلبحث
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األوؿ استخداـ مفهوـ التدخل يف العالقات الدولية ،ويناقش ادلبحث الثاين التدخل
اإلنساين ومدى تعارضو مع مفهوـ السيادة يف لل ادلتغريات الدولية ،وادلبحث الثالث
يوضح مدى التوليف السياسي األمريكي للتدخل وتأثريه يف لل العالقات الدولية
ادلعاصرة مث اخلاسبة.

انباحث
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املبحث األول
ماهٍت انتدخم يف انعالقاث اندونٍت
سبثل لاىرة التدخل انعكاساً لعالقات القوة يف النظاـ الدويل ،فالدولة القومية
تولف إمكانات قوهتا يف حاؿ تعرضت مصاحلها السياسية واالقتصادية واالسًتاتيجية
للخطر من أجل القضاء على مصادره .وزبتلف دوافع الدوؿ باختالؼ مصاحلها عند
ازب ػ ػ ػاذ قػ ػ ػرار التدخل فقد يكوف التدخل ناذباً عن دوافع أمنية أو أيديولوجية أو إنسانية
أو اقتصادية.

والتدخل يأخذ أشكاالً سلتلفة تتدرج من الوسائل السلمية إىل الوسائل العسكرية

من أجل وقف ادلعاناة اإلنسانية سواء أكانت ناذبة عن كوارث طبيعية أو كوارث إنسانية،
والتػ ػدخػ ػل اإلنس ػ ػاين لكي يك ػ ػوف شرعي ػ ػاً جيب أف ي ػنػ ػفذ من خالؿ عملي ػ ػات تقررىا
األمم ادلتحدة(.)1
لقد ازدادت حاالت التدخل الدويل ربت ما يسمى التدخل اإلنساين ،كمدخل
لتغري القواعد القانونية اليت أفرزىا نظاـ القطبية الثنائية من خالؿ إجياد السوابق اليت سبهد

لتغري تلك القواعد القانونية دبا يتماشى ومصاحل الدوؿ الكربى ،ولقد مسح العرؼ الدويل
التدخل من جانب أحد الدوؿ أو عدد منها يف الشؤوف الداخلية لدولة أخرى ،إذا كاف
يهدؼ حلماية القواعد اإلنسانية(.)2
إف القانوف الدويل ادلعاصر ال يستسيغ فكرة حق التدخل اإلنساين ،ألهنا تشكل
زلاولة لبعث االذباه االستعماري القدًن الذي يبيح التدخل لعوامل إنسانية يف الظاىر
ولكن القصد احلقيقي منها ىو فرض اذليمنة والتدخل يف الشؤوف الداخلية ،مع ذلك
لهرت آليات لفرض احلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف وأصبح على اجلماعة الدولية واجب
أديب وأخالقي بالتدخل دلساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والسياسية ويكوف كذلك
( )1دمحم السيد السعييد أحمدعد راعيا يح دمدعأدف ال أاعس أااسعفيياي ظعم الدوعيح العدألم افري عين فمعأي الددوأدع الدأليع ظعم ديم ع دعي ايعد المعيب
الاييدةف ص.39
( )2ع م مسين األمددف "األزد الصأديلي الميلي ف حساياهي ماييفهي أدفيئرهي"ف دياسين اسفيافيري فص.11 – 69
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للمنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية واجب تقدًن ادلساعدة لضحايا الكوارث،
ويف مثل ىذه احلاالت جيب أال تشكل مفاىيم السيادة واحلدود عقبات أماـ وصوؿ
ادلسػ ػ ػاعدات إىل الضح ػ ػايػ ػ ػ ػا رغم كػ ػ ػوف ىذا الفعل أحياناً يشكل انتقاصاً من سيادة
الدولة ادلعنية(.)3
أوالً :مفهوـ التدخل وتطوره :التحوالت اليت شهدىا النظاـ الدويل بعد اهنيار ادلنظومة
االشًتاكية أدت إىل انتشار الصراعات الداخلية يف الكثري من الدوؿ ،وأدت إىل لهور
شكل جديد من أشكاؿ التدخل الذي يتم ربت مسوغات الدفاع عن حقوؽ اإلنساف
ومحاية األقليات وتقدًن ادلساعدة اإلنسانية السيما وأف الواليات ادلتحدة تدعي دائماً أهنا
تعمل على نشر القيم اللربالية ومحايتها متمثلة حبقوؽ اإلنساف والنموذج الدديقراطي
وآليات اقتصاد السوؽ احلر ،بوصفها أكثر القيم قدرة على صوف مصاحلها الوطنية يف
عهد ما بعد احلرب الباردة ،لذلك ازدادت حاالت التدخل الدويل ربت مسميات منها
التدخل اإلنساين وزلاربة اإلرىاب أو الدفاع عن النفس واذلجوـ االستباقي كمدخل لتغيري
القواعد القانونية الدولية اليت أفرزىا نظاـ القطبية الثنائية من خالؿ إجياد السوابق اليت
سبهد لتغيري تلك القواعد القانونية دبا يتماشى والقدرات وادلصاحل الوطنية للدوؿ
الرأمسالية ،وىذا يعين قبوؿ حاالت التدخل السيما اإلنساين منها ،على أساس أنو قاعدة
قانونية دولية ،جيب أف يتم ضبطو قانونياً وسياسياً ،حىت ينتهي االستخداـ الذرائعي لو يف
لل معايري زلددة تلقى إمجاعاً دولياً(.)4

( )3رين لأيدزف الفدخل الدألم أسييدة الدأل أدسفيال الدرفدع الدألمف ص.80
( )4دمحم يييأب عاد اليمدنف الفدخل اإلدسيدم ظم اليالقين الدألي ف ص.1

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

122

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

اإلشكالية ىي أف التدخل اإلنساين يستغل أحياناً بإسم القانوف الدويل الذي مر
دبراحل تطور كبرية ،وأطلق على القواعد اليت ربمي حقوؽ اإلنساف أثناء النزاعات
(القانوف الدويل اإلنساين) ،وىو دبعناه الواسع يقصد بو رلموعة القواعد القانونية الدولية
اليت تكفل احًتاـ حقوؽ اإلنساف ،ومعناه اآلخر ىو ربديد ادلشكالت اإلنسانية الناشئة
بصورة مباشرة عن ادلنازعات ادلسلحة الدولية وغري الدولية اليت تقيد حق أطراؼ النزاع
يف استخداـ طرؽ وأساليب احلرب اليت تناسبها(.)5

لقد ع ّد القانوف الدويل مبدأ عدـ التدخل الركيزة األساسية اليت ربكم العالقات
الدولية ،فالدولة ال سبلك حق التدخل يف شؤوف دولة أخرى استناداً إىل ما لألخرية من
حقوؽ يف البقاء ،وىذا يؤكد أف الدوؿ ال تستطيع اللجوء إىل التدخل إال يف حاالت

استثنائية عندما تكوف سالمتها مهددة ،استناداً إىل حقوؽ األخرية يف الوجود والسيادة،
وىذا التدخل ال يعد انتهاكاً للسيادة وإمنا ىو حق مكفوؿ جلميع الدوؿ دبقتضى ادليثاؽ

والقانوف الدويل.

بعض الدوؿ الكربى تستغل التدخل اإلنساين بشكل مسيّس وانتقامي دبا حيقق
مصاحلها السياسية واالقتصادية ،فقد تقع انتهاكات حقوؽ اإلنساف بشكل واسع ومنظم
يف دولة معينة ،وترتكب جرائم دولية تسوغ ربريك ادلسؤولية اجلنائية الدولية ضدىا ،لكن
مصلحة الواليات ادلتحدة األمريكية والدوؿ الغربية األخرى تقتضي عدـ إثارة القضية
لتورط حلفائها يف ىذه االنتهاكات ،أو ألهنا صدرت عن نظم سياسة صديقة زبدـ

ادلصاحل األمريكية(.)6

ثانياً :التدخل بني االعتبارات اإلنسانية واالعتبارات السياسية :بعد احلرب الباردة برز
شكل جديد من التدخل العسكري الذي يتم بذريعة محاية حقوؽ اإلنساف ،وقد ارتبطت
ىذه التدخالت اإلنسانية دبا شهده النظاـ الدويل من تغريات أيديولوجية ،األمر الذي
أدى إىل حدوث تناقض بني القواعد القانونية الدولية اليت ربكم التفاعالت الدولية وبني
توزيع القدرات الشاملة يف النظاـ الدويل ،شلا أسفر عن وجود أزمات عدة يف النظاـ
( )5عاد الغدم دمدأدف الييدأن الدألم اإلدسيدمف دياس ديييد ظم الشييي اإلسالدي ف ص.12
( )6دمحم يييأب عاد اليمدنف الفدخل اإلدسيدم ظم اليالقين الدألي ف دصدي ساق ذكيهف ص.26
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الدويل ،واستغلت الواليات ادلتحدة األمريكية حقوؽ اإلنساف كسالح سياسي لكن ىذا
االىتماـ يف عامل ما بعد احلرب الباردة يشوبو نوع من الرباغماتية اليت تتجلى صورىا يف
ادلعايري ادلزدوجة اليت تطبقها يف ىذا اخلصوص ،ويف عدـ ترددىا بالتضحية هبذه احلقوؽ
اإلنسانية إذا تعارضت مع مصاحلها السياسية واالقتصادية ،بل قد ترفض قياـ النظم
الدديقراطية يف دوؿ العامل الثالث إذا تسببت يف وصوؿ قوى سياسية معارضة دلصاحلها،
لذلك تتخذ الواليات ادلتحدة األمريكية حقوؽ اإلنساف أداة سياسية خلدمة مصاحلها

القومية ،ألف أوضاع حقوؽ اإلنساف يف ىذه الدوؿ ىشة وتضم أقليات دينية وقومية شلا

جيعلها عرضة للتوتر ادلستمر ويسهل استغالذلا للتدخل العسكري ،ولكن الدوؿ الغربية
تستخدـ ىذا ادلسوغ بازدواجية ضد الدوؿ ادلعادية دلصاحلها هبدؼ التأثري على األوضاع
الداخلية فيها وىو ما يعين عودة نوع من االستعمار بأشكاؿ جديدة(.)7
لقد عملت الواليات ادلتحدة األمريكية يف كثري من األحياف لتسخري األمم
ادلتحدة من خالؿ مفهوـ الدبلوماسية الوقائية للتدخل يف األوقات والظروؼ ادلناسبة يف
مناطق التوتر احملتملة ،ربت مسميات سلتلفة دبا خيدـ مصاحلها ومصاحل حلفائها بإضفاء
الشرعية الدولية على ىذه التدخالت ،لذلك صلد األمم ادلتحدة ىي األخرى مل سبارس
التدخل يف إطار موضوعي خيضع لضوابط زلددة نابعة من القانوف الدويل ،وىو ما تؤكده
حرب اخلليج عاـ  0991وأزمة يوغسالفيا عاـ  0999واحلرب اليت شنت على ليبيا
عاـ  .... 2100وغريىا من خضوع آلية ازباذ القرار الدويل للمصاحل احليوية لبعض
الدوؿ الكربى ،وغياب معايري ربديد حاالت هتديد السلم واألمن الدوليني او التدخل
الوقائي أو حىت فرض ضوابط دلمارسة حق (الفيتو) ،ألف مسألة ازباذ القرار تبقى خاضعة
للسلطة التقديرية لبعض الدوؿ بشكل تصبح معها ادلبادئ القانونية رلرد أدوات مسخرة
للضغط بقصد ربقيق مكاسب ونشر النفوذ(.)8

( )1سيد ميم فأظيقف الفمأيان الدألي الدييصي أاديكيسيفهي ع س الأمن الييامف ص.16
( )8دمحم الدرذأبف المييين الييد أميأق اإلدسينف ص.52
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لقد سبكنت الدوؿ الغربية من إجياد نظم دولية سبكنها من التدخل يف شؤوف الدوؿ
األخرى ،كاف اذلدؼ ادلعلن ذلا ىو محاية أرواح الرعايا األجانب ومحاية حقوؽ اإلنساف
من االنتهاكات ادلنظمة ،وقد وجد التدخل اإلنساين سنده يف فكرة احلد األدىن من
العدالة يف معاملة األجانب ،لئال ترتكب جردية إنكار العدالة وحق احلماية الدبلوماسية
للدولة يف محاية مواطنيها يف اخلارج ،لكن احلقيقة ىي أف الدوؿ الكربى ادلستفيد األوؿ
من ىذه الن ػ ػظم اليت استػ ػخدمتػ ػها ألف ما يػ ػراد منهػ ػا التػ ػدخػ ػل يف الشؤوف الداخلية
للدوؿ الصغرية(.)9

العرؼ الدويل التقليدي قد أقر مشروعية التدخل اإلنساين إذا كاف القصد منو
محاية ادلصاحل الدولية ووقف االنتهاكات اليت يتعرض ذلا ادلواطنوف أو األجانب يف حاؿ
عدـ قدرة الدولة على محايتهم ،لكن ما حصل يف حاالت تدخل سابقة مل تكن دلصلحة
اجملتمع الدويل بقدر ما كانت دلصلحة الدوؿ الكربى القائمة بو ،حيث تعسفت الدوؿ يف
استخداـ الدوافع اإلنسانية ،فاألىداؼ االستعمارية كانت واضحة يف مجيع حاالت
التدخل ،كما كانت الكثري من التدخالت اليت سبت ربت غطاء اإلنسانية ذرائع حلماية
ادلصاحل السياسية واالسًتاتيجية واأليديولوجية للدوؿ ادلتدخلة ،وىكذا يظهر التدخل
اإلنساين يف أحياف كثرية وسيلة للتسلط األمر الذي يزيد من الفوضى الدولية ،السيما إذا

علمنا أف العالقات الدولية عالقات صراع ومصاحل(.)01

وإذا كاف التدخل اإلنساين يسوغ استخداـ القوة قانونياً وسياسياً وأخالقياً دلنع

االنتهاكات الصارخة اليت هتدد االستقرار الدويل ،دلنع حدوث الضرر األكرب بضرر
أصغر ،فأنو مع ذلك ال حيق ألية دولة التدخل منفردة دلعاجلة انتهاكات حقوؽ اإلنساف
يف دولة أخرى ،وإمنا جيب أف يكوف التدخل طبقاً دليثاؽ األمم ادلتحدة والشرعية الدولية
ونظاـ األمن اجلماعي ،حبيث يصبح للدوؿ الكربى حق التدخل الدويل ،وىذا ما يفقده
عنصر احلياد وادلوضوعية وخيضعو لسوء تقدير وتعسف ،مادامت ال توجد سلطة مركزية
يف النظاـ الدويل تنظر يف سلوكيات الدوؿ بصورة رلردة ودبعيار واحد ،األمر الذي جيعل
( )9دمحم يييأب عاد اليمدنف الفدخل اإلدسيدم ظم اليالقين الدألي ف دصدي ساق ذكيهف ص.40
 ) 10دمحم يييأب عاد اليمدنف الفدخل اإلدسيدم ظم اليالقين الدألي ف دصدي ساق ذكيهفص.41
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غطاء لغايات سياسية واقتصادية تستخدـ ضد الدوؿ الضعيفة بصورة
التدخل اإلنساين ً
انتقائية عند غياب مسوغات أخرى الستخداـ القوة ،من ىنا البد من زبليص التدخل
بناء على قرار
اإلنساين من االعتبارات السياسية ،من خالؿ منع التدخل اإلنساين إال ً
صريح ومسبق من رللس األمن وىذا يتطلب اإلصالح وإعادة اذليكلة دلنع استخداـ قرار
الفيتو أو أف يتم اللجوء إىل اجلمعية العامة الزباذ قرار التدخل بأغلبية األصوات كما
جيب تفعيل دور احملكمة اجلنائية الدولية يف قضايا التدخل اإلنساين للحد من التجاوزات

ادلتكررة.
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املبحث انثانً
تقىٌض املفهىو انتقهٍدي نهسٍادة
لقد أدى االىتماـ الدويل حبقوؽ اإلنساف منذ انتهاء احلرب العادلية الثانية إىل
اىتزاز ادلبادئ التقليدية األساسية للقانوف الدويل ،ومن أىم ادلبادئ التقليدية اليت

تعرضت لالىتزاز :مبدأ السيادة ادلطلقة للدولة ،ومبدأ عدـ التدخل يف الشؤوف الداخلية
على اعتب ػ ػار أف أي تػ ػدخل يف الشؤوف الداخلي ػ ػة للدوؿ ادلستقل ػ ػة ذات السي ػ ػادة يعد

انتهاكاً لسيادهتا(.)00

لقد حصل خالؼ قانوين واسع حوؿ جواز التدخل يف الشؤوف الداخلية للدوؿ

دلنع انتهاؾ حقوؽ اإلنساف ،فأثار ذلك اجلدؿ حوؿ مبدأ السيادة باعتباره مطلقاً أو
نسبياً السيما مع التغريات الدولية اجلديدة ،وإذا كانت السيادة ىي اذليمنة الشرعية

داخل إقليم معني ،فأف ىناؾ اختالفاً بني السيادة ادلشروعة بواسطة القانوف والسيادة
العقلية القائمة حلكم سيطرة األمر الواقع ،وقد تتعرض الدولة يف عادلنا ادلعاصر لعوامل
عدة قد تؤدي إىل فشلها يف محاية سيادهتا اإلقليمية منها التطور الكبري يف العالقات
االقتصادية ،وثورة االتصاالت ،وانتشار األسلحة الفتاكة اليت أدت إىل إحالؿ سياسة

األمن اجلماعي مع األمن اإلقليمي ،وقد أضعفت ىذه التطورات نظاـ الدولة الوطنية(،)02

وأصبحت سبس سيادة الدولة على رعاياىا من خالؿ-:

أوالً :التدخل ومدى تعارضو مع مفهوـ السيادة :لقد اختلف فقهاء القانوف الدويل العاـ

يف ربديد مفهوـ واضح للسيادة فمثالً (أرسطو) يرى أهنا السلطة العليا يف الدولة بينما
يرى ادلفكر الفرنسي (جاف بوداف) أهنا السلطة العليا ادلعًتؼ هبا وادلسيطرة على ادلواطنني
دوف تقييد قانوين عدا القوانني اليت تفرضها الطبيعة والشرائع السماوية(.)03

( ) 11عاد اليز عاد الغ ييف د هأح الفدخل اإلدسيدم ظم الييدأن الدألمف ص.31
( )12ع م صيدق حاأ يفف الييدأن الدألم الييحف ص.212
 ) 13يدز رم دأدفيأف السييس اين ااسح أالصياع دن ارل الس مين أالسالحف ص.128
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مبدأ السيادة كما ىو معروؼ يرتبط باذلوية القانونية للدولة وىو مفهوـ يوفر
النظاـ واالستقرار يف العالقات الدولية لكوف الدوؿ ذات السيادة متساوية بغض النظر
عن حجمها وعليو أنشئ مبدأ ادلساواة يف السيادة بني مجيع الدوؿ باعتباره ركن أساس
ومهم دليثاؽ األمم ادلتحدة وفقاً للفقرة األوىل ادلادة ( ،)2مع ذلك فإف فكرة السيادة
ليست خالية من الغموض واالضطرابات وأف مفهومها اليوـ مل يعد كما كاف يف لل

القانوف الدويل التقليدي ،فما كاف باألمس انتهاكاً للسيادة مل يعد اليوـ كذلك وإذا كانت

سيادة الدوؿ يف لل الظروؼ الطبيعية تثري جدالً واسعاً فأف مسألة أخرى يف غاية األمهية

أثارت ىي األخرى جدالً أوسع بني فقهاء القانوف الدويل أال وىي مسألة سيادة الدولة
اليت زبضع لالحتالؿ عن طريق ما يسمى بالتدخل اإلنساين مع وجود ادلشكلة األساسية

اليت ىي أف السيادة ال تتفق مع ادلركز القوي والفعاؿ للقانوف الدويل ،رغم وجود إشكالية
أخرى تتعلق باإلطار القانوين اخلاص باستخداـ ادلنظمات الدولية للقوة يف حالة ربديد
األساس القانوين لتفويضها القياـ هبذا من قبل رللس األمن فادلادة ( )53الفقرة ( )0من
ادليثاؽ ربظر حىت على ادلنظمات الدولية القياـ بأعماؿ القمع والتدخل دوف إذف من

رللس األمن الدويل(.)04

إف سلطة الدولة ال تعترب مطلقة بل مقيدة وفقاً للنظم الدستورية ،وجيسد ميثاؽ

األمم ادلتحدة الدور الدويل دلفهوـ السيادة إذ أف قبوؿ أي دور يف عضوية األمم ادلتحدة
يعين قبوذلا االلتزامات الدولية اليت قبلتها الدوؿ األعضاء دبحض إرادهتا وال يعين ذلك

انتقاصاً منها(.)05

إف ميثاؽ األمم ادلتحدة يرفض التدخل يف الشؤوف الداخلية وفقاً دلبدأ السيادة،

وأف العالقة بني الدولة والشعب ىي من االختصاص الداخلي للدولة وليس يف ادليثاؽ ما
يسوغ ألي جهة التدخل يف الشؤوف الداخلية اليت ىي من صميم السلطاف الداخلي
للدولة .أما عند احلديث عن مفهوـ التدخل اإلنساين فالبد القوؿ أف ىذا ادلفهوـ لهر
 ) 14دمحم خ يل الدأسسف اسفخداح اليأة ظم الييدأن الدألي الدييصيف ص.285
– )15( The responsibilities of protect K, report of the international commission, paragraphs – 2 – 7 – 2002
intervention of state sovereignty.
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كأحد القيود اليت ربد من حقوؽ الدوؿ يف شلارسة سيادهتا وفقاً دلا حدده ذلا القانوف
الدويل من حقوؽ وواجبات دولية أو يعترب حق الدولة يف احلرية من احلقوؽ األساسية يف
أف تتصرؼ يف شؤوهنا دبحض إرادهتا دوف أف زبضع يف ذلك إلرادة دولة أخرى.
أما التدخل فهو تعرض دولة ما إىل سيادة دولة أخرى دوف سند قانوين ،لفرض
سياسة معينة ،لكن الزاؿ ىناؾ من يرى أف التدخل وحىت العسكري منو العتبارات
إنسانية ال يتعارض مع ادلادة ( )2الفقرة ( )4من ادليثاؽ (حظر استعماؿ القوة أو

التهديد هبا) .علماً أف من حق الدوؿ بشكل منفرد أو مجاعي استخداـ القوة ضد دولة

أخرى على أف ال ديس استقالذلا السياسي أو حيدث تغرياً يف حدودىا فهو ال يشكل
خطراً بقدر ما حيقق من نتائج يف محاية اإلنساف ووقف االنتهاكات اخلطرية وحاالت
اإلبادة اجلماعية ،مع ذلك فإف ىذا الرأي أيضاً فيو اختالؼ كبري فهناؾ من يعتقد أف
التدخل العسكري حىت لو كاف ال يؤثر على سيادة الدولة الوطنية فهو حبد ذاتو هتديد

لألمن والسلم الدوليني السيما إذا ترتب عليو إسقاط احلكومات اليت يعتقد أهنا مسؤولة
عن إىدار حقوؽ مواطنيها كتدخل تنزانيا يف أوغندا وتدخل الواليات ادلتحدة األمريكية

يف أفغانستاف والعراؽ وليبيا وغريىا( .)06لذلك ديكن القوؿ أف مبدأ السيادة ىو اآلخر
حباجة إىل تطوير ،دبا جيعلو تعبرياً عن سيادة الدولة وليس سيادة احلكومة ،ألف الشعب
ديلك السيادة وىو مصدر السلطات وأساس وجود الدولة ،وىنا يربز الطابع الدديقراطي
دلفهوـ السيادة الوطنية الذي ال يسوغ انتهاؾ حقوؽ اإلنساف ويقضي على التعارض بني

سيادة الدولة والتدخل اإلنساين ،أما مفاىيم حقوؽ اإلنساف فاحًتامها مسؤولية احلكومة
وإذا مل تلتزـ هبا فسوؼ تفقد ادلشروعية مع االعًتاؼ بنسبية ىذه احلقوؽ.
ثانياً :التعارض بني االختصاص الداخلي واالختصاص الدويل :لقد قبلت الدوؿ دبوجب
ادلواثيق الدولية تغريات جوىرية يف فكرة السيادة ،ورجحت ادلصلحة الدولية على ادلصاحل
الوطنية الفردية ،األمر الذي اقتضى وضع قيود على مبدأ السيادة الوطنية سواء يف ربرًن
اللجوء إىل احلرب أو االعًتاؼ باحلقوؽ واحلريات األساسية لألفراد أو بدور ادلنظمات
( )16دمحم ديكأف مق الفدخل ااف يقم أمق الفدخل اليسكييف ص.19
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الدولية يف العالقات الدولية .وتعترب فكرة التنظيم الدويل شاىداً حقيقياً على زلو السيادة
ادلطلقة وغري ادلسؤولة ،لذلك كرس أو فرض حق الرقابة من جانب التنظيم الدويل مبدأ

السيادة ادلقيدة أو السيادة دبفهومها اجلديد باعتبارىا نشاطاً يعمل خلري اجلميع ،كما دعم
ىذا ادلفهوـ اجلديد للسيادة ربوؿ وليفة الدولة من دولة األمن إىل دولة الرفاىية(.)07

لقد أصبحت التضحية جبزء من حقوؽ السيادة الوطنية شرطاً ضرورياً من أجل

استمرار الدولة واستمرار اجملموعة الدولية وإذا كاف تواصل العالقات الدولية يتطلب

وضع حد فاصل بني احلقوؽ الوطنية واحلقوؽ الدولية منعاً للتناقض ،وأخذت احلقوؽ
الوطنية باالضلسار دلصلحة احلقوؽ الدولية ،اليت أصبحت تتسع تدرجيياً بسبب االعتبارات

اليت أخذت تضغط على اجملموعة الدولية للتدخل يف االختصاص الوطين حفالاً على
السلم واألمن الدوليني.
إف ادلادة ( )7/2من ادليثاؽ تنص على عدـ تدخل األمم ادلتحدة يف الشؤوف
الداخلية للدوؿ األعضاء ،إال أهنا مل ربدد بشكل واضح وصريح وجيمع الفقهاء على أف
األمم ادلتحدة ىي صاحب السلطة يف معرفة كوف أي مسألة تدخل يف دائرة الشؤوف
الداخلية أو الدولية ،كما أف التسليم بوجود حقوؽ دولية لإلنساف يعين أف رلاالً من
اجملاالت األساسية لالختصاص الداخلي للدولة قد أصبح زلالً للتداخل مع القانوف
الدويل بالتنظيم واحلماية ،وىو ما ال تقبلو الدولة بسهولة والسيما أف التسليم بالسيادة
وعدـ التدخل يف الشؤوف الداخلية من الدعائم األساسية للقانوف الدويل ،لكن مسألة

حقوؽ اإلنساف مل يعد يشملها االختصاص الداخلي وىذا ما كشفت عنو شلارسات األمم
ادلتحدة يف الرقابة على سلوؾ الدوؿ األعضاء خبصوص حقوؽ اإلنساف يف حاليت هتديد

األمن والسلم الدوليني(.)08

( ) 11دمحم عاد اليزيزف دياسين ظم الفيييخ األأيام أاألدييكم المديثف ص.394
( )18دمحم يييأب عاد اليمدنف الفدخل اإلدسيدم ظم اليالقين الدألي ف دصدي ساق ذكيهف ص.52
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وانطالقاً من مبدأ السيادة الذي يرتبط بفكرة االختصاص اإلقليمي ومبدأ عدـ
التدخل تأيت ادلشكلة األساسية يف زيادة التداخل بني ما ىو دويل وما ىو وطين ،وىكذا
فما كاف سابقاً يعد يف باب التدخل غري ادلسموح بو يف الشؤوف الداخلية ،يصبح اآلف
مسموحاً بو ضمن العمل الدويل ،وىذا يعين أف سيادة الدولة مل تعد ذات صيغة مطلقة
بل أصبحت تتعرض تدرجيياً للتقلص والسيما أماـ حقوؽ اجملتمع اإلنساين(.)09

إف التدخل ألغراض إنسانية ال يعًتؼ بادلفهوـ التقليدي للسيادة وال يعًتؼ

بالقوانني ادلبنية فوؽ ىذا ادلفهوـ ،وىو ال يعًتؼ باحلدود السياسية اليت تشكل إطار ىذا
ادلفهوـ ،ألف التدخل اإلنساين لو صفة السيادة الفوقية اليت تكسب شرعيتها من تطورين
مهمني يف النظاـ الدويل الراىن ،األوؿ :نقص شرعية السيادة الوطنية نتيجة للتنازالت

ادلتالحقة .وىكذا مل تعد السيادة الوطنية دبضموهنا القدًن قادرة على الصمود يف وجو
مفهوـ السيادة العابرة للحدود ،والثاين :أف فكرة السيادة ليست خالية من الغموض
وىناؾ بعد شاسع بني ادلواقف والقانوف فما كاف باألمس يشكل انتهاكاً للسيادة مل يعد
اليوـ كذلك ويبقى سلوؾ القوى الكربى وردود الفعل الدولية ذباىها ادلؤشر الرئيسي يف

تكريس مبادئ ومفاىيم جديدة(.)21

)19( Stephen M walt "international Relations: one world, many theories" Foreign policy, no 110
(Washington, spring, 1998), 32.
( ) 20ردييس لكييدمف الفدخل ظم الددييسين الدألي اين الخمي الييدأدم أالأاقع الدألم الدفغيي.
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املبحث انثانث
انتىظٍف األمرٌكً نهتدخم وانعكاساته عهى انعالقاث اندونٍت:
ديكن ربديد بعض ادلبادئ اليت ربكم االسًتاتيجية التوسعية للواليات ادلتحدة،
باعتبارىا ىي اليت ربدد ازباذ قرار التدخل منها مثالً-:
-0

مبدأ الرسالة العادلية "القدر ادلرموؽ" حيث يصور النموذج األمريكي بأنو رسالة

إذلية للناس.
-2

مبدأ مونرو لعاـ  0823واستنتاج روزفلت لعاـ  0914اللذاف يعطياف

الواليات ادلتحدة األمريكية حق التدخل يف العامل وربديد شرعية أية أفعاؿ تصدر عن أية
دولة تكوف ذلا فيها مصاحل حيوية(.)20

-3

مبدأ كلينتوف للتدخل اإلنساين وىو يقوـ على أف إلعالف حقوؽ اإلنساف لعاـ

 0776صدى يف التقاليد األمريكية اليت تفرض على الشعب األمريكي مصدر السيادة
أف يطلب من حكومتو إتباع سياسة خارجية تبشر بقيمو وأخالقياتو عادلياً(.)22

وباالستناد إىل ادلبادئ السابقة ديكن للواليات ادلتحدة األمريكية أف توسع دائرة

تدخالهتا لتشمل أي جزء من العامل ما دامت فيو مصلحة أمريكية وىو ما انعكس على
السياسة اخلارجية األمريكية منذ انتهاء احلرب العادلية الثانية ،حيث توسع مبدأ التدخل

عندما أعلن الرئيس تروماف أف سياسة الواليات ادلتحدة األمريكية ستدعم الشعوب اليت
تقاوـ زلاوالت السيطرة عليها ،وىو ما جعل السياسة األمريكية تتحمس للتدخل
العسكري بوصفو آلية من آليات التفاعل يف النظاـ الدويل ،يتم من خالذلا تغيري القواعد
القانونية القائمة دبا خيدـ مصاحلها القومية بدالً من تكييف نفسها مع ىذه القواعد،
ولذلك توفر العوامل ادلعنوية واألخالقية دلسوغات التدخل يف حاؿ عدـ وجود
االعتبارات القانونية أو الشك فيها.

( )21م سن حاأ م أف "الرذأي اليسكيي ل فدخالن األدييكي الدس م ظم الييلح" الايينف ص.85
( ) 22ريدس لم ديف الميأب ظم الييلح اافري ين الييلدي أدسفيال الشيق األأسمف ص.19 – 18
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لقد ساعد انتهاء احلرب الباردة باإلضافة إىل متغريات العودلة الواليات ادلتحدة
األمريكية على فتح اجملاؿ أماـ احتماؿ شلارسة القوة حلماية حقوؽ اإلنساف والدديقراطية،
متناسية أف البعد األخالقي ينقض اللجوء إىل القوة إال وفقاً للميثاؽ وليس العتبارات
ذاتية(.)23
أوالً :أثر اذليمنة األمريكية على موقف األمم ادلتحدة من عمليات التدخل :يف لل
ادلتغريات الدولية الراىنة ،تعيش األمم ادلتحدة مأزقاً متواصالً يعكس الظروؼ اجلديدة يف
العالقات الدولية ،وادلتمثلة يف نظاـ أحادي القطبية هتيمن عليو الواليات ادلتحدة
األمريكية سياسياً ،وتقوده اقتصادياً رلموعة الثماين الكبار ،وحلف الناتو عسكرياً.
ولكوف األمم ادلتحدة مستمرة يف العمل بنفس آليات عمل النظاـ الدويل القدًن
الذي ولدت فيو ،فقد أدت تغريات النظاـ الدويل إىل تأثريات عميقة يف األمم ادلتحدة.
يعد التدخل اإلنساين أحد أىم االعتبارات اليت تقف خلف تدخل رللس األمن
طبقاً للفصل السابع من ادليثاؽ ،يف حقبة ما بعد احلرب الباردة ،نتيجة لتوسع مفهوـ
هتديد السلم واألمن الدوليني.
ومن احلاالت األكثر وضوحاً يف ما يتعلق بتطبيقات التدخل اإلنساين ،صلد حالة
التدخل الدويل يف العراؽ بذريعة محاية األكراد ،حيث أصدر اجمللس حزمة من قراراتو
ادلتشددة إزاء العراؽ ،منها القرار ( )688الذي اعترب ادلناطق اليت يقطنها األكراد يف
مشاؿ العراؽ والشيعة يف جنوبو ،مناطق آمنة ،حيظر على الطرياف العراقي التعرض ذلا أو

حىت الطرياف فوقها(.)24

( )23اييي يشيد ييسينف سييسين الفدخل األدييكم ظم الييلح ص.14
( )24ظفيم ليفيحف دمأ رصالح ددود األدح الدفمدة لم و الس ح أاألدن الدأليينف ص.84
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لقد القى تدخل األمم ادلتحدة باستخداـ القوة العسكرية حلماية حقوؽ اإلنساف
انتقادات شديدة ،حيث يذىب اذباه بعض الفقهاء إىل القوؿ أف استخداـ القوة
العسكرية لتوزيع ومحاية ادلساعدات اإلنسانية كما حدث مشاؿ العراؽ والصوماؿ
ويوغسالفيا وىاييت ،يتناقض مع مبدأين أساسني للمساعدة اإلنسانية ،مها عدـ التحيز
واحلياد ،كما أنو قد يؤدي إىل معارضة ادلساعدة اإلنسانية من قبل أطراؼ الصراع وتأخري

احلل السياسي للمشكلة(.)25

األمم ادلتحدة مل تتصدى لالنتهاكات اليت قامت هبا بعض الدوؿ بشكل منفرد

وسلالف للميثاؽ بذريعة محاية حقوؽ اإلنساف ،كما وأدى اعتماد الواليات ادلتحدة
األمريكية دلبدأ التدخل العسكري الوقائي يف سياستها اخلارجية إىل تقويض نظاـ األمم
ادلتحدة ،الذي كاف من أىم دعائمو مبدأ احًتاـ عدـ التدخل ،وأدى إىل جلوء بعض
الدوؿ إىل فرض وتطبيق عقوبات من دوف احلصوؿ على موافقة األمم ادلتحدة على توجيو

ضربة أخرى إىل ىذا النظاـ( .)26إف التدخل اإلنساين لألمم ادلتحدة يف العديد من
النزاعات يف فًتة ما بعد احلرب الباردة آثار التساؤؿ حىت حوؿ مدى التزاـ القوات
األشلية بالقانوف الدويل باإلنساين .ويف ىذا الصدد ىناؾ بعض األعماؿ ارتكبت زبالف
قواعد القانوف الدويل من قبل أفراد القوات األشلية سواء بالقتل أو التعذيب أو

االغتصاب يف معسكرات تابعة لألمم ادلتحدة(.)27

إف االنتقائية واضحة يف تطبيق األمم ادلتحدة دلبدأ التدخل ،فأكراد العراؽ

استحقوا التدخل ،لكن أكراد تركيا مل ينالوا ىذه احلماية على الرغم من أف االنتهاكات
واضحة يف احلالتني ،كما يالحظ أف تدخالت األمم ادلتحدة سبت عموماً ضد دوؿ ضعيفة

ال تشكل قواهتا العسكرية عقبة جدية يف وجو القوات ادلتدخلة ،وال سبلك نفوذاً اقتصادياً
أو سياسياً حيميها من التدخل(.)28

( ) 25زيدان دسيدف فدخل األدح الدفمدة ظم الدزاعين الدس م غيي ذان مياع دألمف ص.15
( )26زيدان دسيدف فدخل األدح الدفمدة ظم الدزاعين الدس م غيي ذان مياع دألم.
( )21الدصدي د سهف ص.441
( )28يدي خاياأيف حايز قاييي السييس الدألي الدييصيةف ص.105
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إف ىذه اإلشكالية يف عمل األمم ادلتحدة والذي  م بتأثري مباشر من الواليات
ادلتحدة األمريكية قد أعاؽ العمل ادلستقل والفعاؿ واحليادي ألهنا أصبحت غري قادرة
على التحرر من الرغبات السياسية للدوؿ الدائمة العضوية وادلسيطرة على عمل رللس
األمن ،ومن مث فهي عاجزة عن مواجهة ادلشكالت الداخلية يف الدوؿ الضعيفة اليت ال
يرتبط مصريىا بادلصاحل القومية للدوؿ الكربى اليت سبتلك القوة العسكرية واالقتصادية
لتنفيذ القرارات الدولية ،ولذلك تكوف األمم ادلتحدة غري قادرة على الوصوؿ إىل اتفاؽ
مجاعي من قبل أعضائها أو غري قادرة على العمل دوف احلصوؿ على أذف دخوؿ
القدرات العسكرية وادلالية الكافية لتنفيذ قرارىا ،السيما وأف الدوؿ الكربى تتجنب
حاالت التدخل اليت تبدو تكاليفها السياسية عالية أو يكوف اىتماـ الرأي العاـ العادلي

السيما الغريب والفوائد االقتصادية قليلة جداً(.)29

ثانياً :السلوؾ األمريكي وأثره على األمم ادلتحدة يف تنفيذ مسؤولية احلماية :األمم
ادلتحدة تفرض بقيامها بعمليات التدخل أو مساحها لدوؿ معينة بالقياـ بذلك قواعد
قانونية على النظاـ الدويل ،لذا فالطرؼ ادلسيطر على ادلنظمة يستطيع فرض قراراتو
وتنفيذىا عندما تكوف يف مصلحتو أو مصلحة حلفائو ،ويستطيع إجبار الدوؿ األخرى
األعضاء على تأييد ىذه اإلجراءات دبا ديلك من قوة عسكرية ومالية يستخدمها بالضغط
على ىذه الدوؿ لتػ ػحقي ػ ػق أىداف ػ ػو حبجة فرض الشرعيػ ػ ػة الدوليػ ػ ػة وتنفي ػ ػذ أحكاـ

القانوف الدويل(.)31

( ) 29سديي حدينف دن حرل ردشيء قأة يادع ظم خدد شيأب الييلح الثيلثف ص.139
( )30فأظيق الشيأيف األد أالدأل ظم الدويح الييلدمف ص.56
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لقد وضعت اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدوؿ التابعة لألمم ادلتحدة تقريراً
أطلق عليو (مسؤولية احلماية) تناولت فيو الضوابط وادلعايري اليت ربوؿ دوف اضلرافو عن

أىدافو اإلنسانية إىل أىداؼ سياسية وسبثلت دبا يلي(-:)30

 -0حدوث التدخل عند وقوع انتهاكات جسيمة للقانوف الدويل اإلنساين أو القانوف
الدويل حلقوؽ اإلنساف.
 -2أف يكوف ىناؾ دليل واضح على وجود انتهاكات جسيمة من مصادر موثوقة
كالوكاالت التابعة لألمم ادلتحدة.

 -3ضرورة أف يكوف ىناؾ تفويض مسبق من رللس األمن باستخداـ القوة.
 -4ضرورة أف يكوف التدخل مجاعياً وبعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية كافة.
 -5ضرورة القياـ بعملية إعادة األعمار بعد التدخل العسكري(.)32

إف ىذه ادلعايري هتدؼ إىل توفري ادلشروعية األخالقية والقانونية الستخداـ القوة يف
العالقات الدولية ،لكي تستطيع اجملموعة الدولية السيطرة على الصراعات الداخلية اليت
سبس كرامة اإلنساف وحقوقو ،يف الوقت نفسو توفري أسباب النجاح لعملية التدخل
اإلنساين يف ربقيق أىدافها ،من خالؿ ادلوازنة بني الغايات اإلنسانية والوسائل ادلتبعة ،ودبا
يبعد التدخل عن ادلصاحل السياسية والعالقات اخلاصة.
لكن على الرغم من كل ىذه احملددات توضح مؤشرات النظاـ الدويل الراىن أف

التدخل سيظل قائماً ،وأف الدوؿ الكربى السيما الواليات ادلتحدة األمريكية ستستخدمو
كأداة سياسية ربت مسوغات وذرائع سلتلفة ،حبيث تصبح أداة مشروع لتحقيق أىدافها

وتعتمد ىذه األداة على عوامل صلاح التدخل متمثلة بسرعة التنفيذ وتقليل تكاليفو ادلادية
والبشرية ودعم الرأي العاـ لو ،وتبقى اإلشكالية ىي أف األمم ادلتحدة ونتيجة لعوامل
الضعف ادلًتاكمة فيها توفر الغطاء والشرعية يف كثري من األحياف للواليات ادلتحدة
األمريكية للتدخل يف عملها.
( )31كيسفين فشفكينف "كأسأظي ميب مييية حأ قذية؟" المي ي اأسيميهف دياسين عيلدي ف ص.50
( ) 32دمحم يييأب عاد اليمدنف الفدخل اإلدسيدم ظم اليالقين الدألي ف دصدي ساق ذكيهف ص.66
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إف مفاىيم حقوؽ اإلنساف وزلتوياهتا الزالت ليست زلل إمجاع اجملموعة الدولية،
كما أهنا زبتلف حوؿ أدوات الرقابة على ىذه احلقوؽ يف ادلعاىدات ذات العالقة ،وىو
ما يثري الشك يف التدخل ومن يقوـ بو .وشلا يزيد من جعل األمم ادلتحدة عاجزة عن
ربقيق أىدافها يف الكثري من التدخالت اإلنسانية ،ال توجد لديها قوات عسكرية لتنفيذ
ىذه ادلهمة ،وأهنا تعاين من مشكالت مالية وتنظيمية ،وىذا يدفع ادلنظمة إىل زبويل بعض
الدوؿ حق التدخل العسكري ،األمر الذي جيعل تدخلها وكأنو محلة وطنية وليس بوصفو

تدخالً منفذاً من قبل األمم ادلتحدة ،ولذلك تنظر الكثري من الدوؿ إىل التدخل بعني
الشك والريبة وىذا يفتت اإلمجاع الدويل ،ويفقد ادلنظمة ما هتدؼ إليو من مسؤولية

احلماية(.)33

( ) 33يل الدسيأديف الأايين الدفمدة أاألدح الدفمدة ايأيان اإلصالح ايد دصف قين دن أره دوي عياي ف ص.48
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اخلـــامتـــــت
من خالؿ ما تقدـ يف ادلباحث يتضح عدـ وجود أي سند قانوين لفكرة التدخل يف
القانوف الدويل ،وعلى مدى تطور تاريخ العالقات الدولية كانت ىناؾ شلارسات وأف
اختلفت تسميتها لكنها كانت تعرب عن واقع ومضموف فكرة التدخل اإلنساين واليت

تطورت بعد احلرب الباردة ،ونتيجة النفراد الواليات ادلتحدة باذليمنة ،أصبحت حقوؽ
اإلنساف سالحاً سياسياً زبضع النتقائية ودلعايري مزدوجة ربقق مصاحلها وأىدافها ،كما
أصبحت وسيلة لالبتزاز والضغوط السياسية على بعض الدوؿ دوف غريىا ،على الرغم
من أف مبادئ القانوف الدويل اإلنساين فيها الكثري من االلتزامات القانونية على الدوؿ
دلواجهة أي وضع من األوضاع اليت يستدؿ هبا لتربير فكرة التدخل اإلنساين.
ونتيجة لتشعب األىداؼ وادلصاحل لبعض الدوؿ السيما الواليات ادلتحدة توسعت
أيضاً زلاوالت تطويع وترويض القواعد ادلستقرة يف القانوف الدويل خلدمة سياستها من
خالؿ إقحاـ تفسريات شاذة وغربية على زلتوى القواعد ادلذكورة أو إمهاؿ تلك القواعد
كلياً عندما ال تستطيع تلك القواعد إقحاـ التفسريات الغربية عليها منها مثالً زلاولة
التقليل من مبادئ سيادة الدوؿ واالستقالؿ الوطين وعدـ التدخل يف الشؤوف الداخلية.
إف النظرة األمريكية ترى أف النظاـ الدويل الذي نشأت يف للو األمم ادلتحدة قد

تغري سباماً وأصبحت احلاجة األمريكية هتدؼ إىل أمرين ،األوؿ :تقويض كافة ادلؤسسات
الدولية واإلقليمية اليت تشكل عقبة يف طريق الطموح األمريكي ،والثاين :إفساح اجملاؿ

أماـ ذبمعات جديدة سبثل اذليمنة األمريكية.
تقوـ سلوؾ بعضها البعض وعندما ربكم
اإلشكالية أيضاً أف الكثري من الدوؿ عندما ّ

بقانونية تدخل عسكري وبعد قانونية تدخل آخر فأهنا ال تنطلق من قواعد القانوف الدويل
ومبادئو وىو ما يؤكد حرصها وقناعتها جبدوى ىذه األحكاـ ،رغم أف السلوؾ األمريكي
أحدث الكثري من ادلتغريات نتيجة لتجاوزه على العديد من القواعد القانونية النالمة
الستخداـ القوة يف العالقات الدولية.
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من خالؿ ما تقدـ ديكن القوؿ أف العديد من حاالت التدخل اليت مارستها
اإلدارات األمريكية سبثل عمالً غري مشروع وال يستند إىل مسوغ قانوين ويشكل ذباوزاً
على حقوؽ الدوؿ يف االستقالؿ والسيادة واحلرية ألنو كاف يتم رغماً عن إرادهتا وكانت
تستغل ألغراض سياسية ،وادلنظمات الدولية  م التأثري على موقفها لكي تأخذ درواً خيدـ

مصاحلها وأىدافها ،لذلك أصبح من الضروري جداً قياـ اجملموعة الدولية بعمل جاد
وسريع إلصالح شامل وجذري يف ىيكلية األمم ادلتحدة لكي تؤدي دورىا الذي حدده

ادليثاؽ ،يف نظاـ دويل يشهد أحادية قطبية عسكرية وتعددية اقتصادية وسياسية ،تقلل من

إمكانيات االحتكاـ إىل قواعد وأسس القانوف الدويل والشرعية الدولية لبلورة نظاـ جديد
لألمن اجلماعي.
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املصـــــــادر
 .0زلمد السيد السعيد وأمحد إبراىيم زلمود ،الفوضػى واالسػتقرار يف النظػاـ الػدويل:
اذباىػػات تطػػور ادلنظومػػة الدوليػػة يف مرحلػػة مػػا بعػػد احلػػرب البػػاردة ،القػػاىرة ،مركػػز
الدراسات السياسية واالسًتاتيجية باألىراـ.0990 ،
 .2عل ػػي حس ػػني األمح ػػد(( ،األزم ػػة الص ػػومالية احلالي ػػة ،أس ػػباهبا طبيعته ػػا ونتائجه ػػا))،
دراسات اسًتاتيجية ،العدد  ،4اخلرطوـ.0995 ،
 .3جني لػوينز ،التػدخل الػدويل وسػيادة الدولػة ومسػتقبل اجملتمػع الػدويل ،ترمجػة زلمػد
عبد عباس ،اجمللة الدولية للعلوـ االجتماعية ،العدد  ،038اليونسكو .0993
 .4زلمد يعقوب عبد الرمحن ،التدخل اإلنساين يف العالقػات الدوليػة ،مركػز اإلمػارات
للدراسات والبحوث االسًتاتيجية.2114 ،
 .5عبد الغين زلمػود ،القػانوف الػدويل اإلنسػاين ،دراسػة مقارنػة يف الشػريعة اإلسػالمية،
دار النهضة العربية ،القاىرة ،ط .0990 ،

 .6سػػعد حقػػي توفيػػق ،التطػػورات الدوليػػة ادلعاصػػر وانعكاسػػاهتا علػػى الػػوطن العػػريب،
بغداد ،بيت احلكمة ،سلسلة ادلائدة ادلستديرة 06 ،آذار .0997
 .7زلمػػد اجملػػذوب ،احلريػػات العامػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف ،رللػػة الوحػػدة ،الريػػاض ،العػػدد
 63لسنة .0991
 .8عبد ادلعز عبد الغفار ،مفهوـ التدخل اإلنساين يف القانوف الػدويل ،رللػة الدراسػات
القانونية ،العدد  ،02أسيوط .0991
 .9عل ػػي ص ػػادؽ أب ػػو ىي ػػف ،الق ػػانوف ال ػػدويل الع ػػاـ ،اإلس ػػكندرية ،منش ػػأة ادلع ػػارؼ،
.0991
 .01ىػػانز جػػي مونتػػاو ،السياسػػة بػػني االسػػم والصػػراع مػػن اجػػل السػػلطات والسػػالـ،
ترمجة فوزي محادة اجلزء  ،2الدار القومية للطباعة والنشر ،بريوت.0970 ،
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 .00زلمػػد خليػػل ادلوسػػى ،اسػػتخداـ القػػوة يف القػػانوف الدوليػػة ادلعاصػػر ،دار وائػػل،
عماف ،ط.2114 ،0

12. The responsibilities of protect K, report of the international
state

intervention

of

––2–7–2002

paragraphs

commission,
sovereignty.

 .03زلمػػد ميكػػو ،حػػق التػػدخل االتفػػاقي وح ػػق التػػدخل العسػػكري ،رللػػة دراسػػات
قانونية ،جامعة أسيوط ،العدد .02
 .04زلمد عبد العزيز ،دراسػات يف التػاريخ األوريب واألمريكػي احلػديث ،القػاىرة ،دار
ادلعرفة اجلامعية.0992 ،

15. Stephen M walt "international Relations: one world, many
theories" Foreign policy, no 110 (Washington, spring, 1998).

 .06أدريس لكريين ،التدخل يف ادلمارسات الدولية بني اخلطر القانوين والواقع الػدويل
ادلتغري ،رللة احلوار ادلتمدف ،بريوت ،2116 ،العدد .0661
 .07حسػػن أبػػو حلػػو" ،اجلػػذور العسػػكرية للتػػدخالت األمريكيػػة ادلسػػلحة يف العػػامل"
البياف ،العدد  ،03لندف.0998 ،
 .08جيمس يل دي ،احلروب يف العامل :االذباىات العادلية ومسػتقبل الشػرؽ األوسػط،
دراسات إسًتاتيجية (أبو ليب ،مركز اإلمارات للدراسات والبحػوث اإلسػًتاتيجية،
.)0996
 .09ضاري رشيد ياسني ،سياسات التدخل األمريكي يف العامل ،عماف ،مركز دراسػات
الشرؽ األوسط.0999 ،
 .21فتيحػة ليتػيم ،ضلػو إصػالح منظمػة األمػػم ادلتحػدة حلفػظ السػلم واألمػن الػػدوليني،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،العدد .2100 ،24

 .20زيداف مسعد ،تدخل األمم ادلتحدة يف النزاعات ادلسػلحة غػري ذات طػابع دويل،
اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر.2113 ،
 .22ىػػادي خضػػراوي ،أبػػرز قضػػايا السياسػػة الدوليػػة ادلعاصػػرة ،بػػريوت ،دار الكتػػب
احلديثة.2112 ،
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 .23مسػػري أمػػني ،مػػن أجػػل إنشػػاء قػػوة رادعػػة يف خدمػػة شػػعوب العػػامل الثالػػث ،الفكػػر
اإلسًتاتيجي العريب ،العدد  ،35بريوت.0990 ،
 .24توفيػػق الشػػاوي ،األمػػة والدولػػة يف النظػػاـ العػػادلي ،رللػػة اإلنسػػاف ،العػػدد ،09
باريس.0992 ،
 .25كرسػػتني تشػػتكني" ،كوسػػوفا :حػػرب حقػػرية أو قػػذرةس" الطػػاىر بوسػػاحيو ،تػػدخل
حلػػف مشػػاؿ األطلسػػي يف كوسػػوفا ،دراسػػات عادليػػة ،العػػدد  ،41أبػػو لػػيب :مركػػز

اإلمارات للدراسات والبحوث.2110 ،
.62

ىال ػػة ادلس ػػعودي ،الوالي ػػات ادلتح ػػدة واألم ػػم ادلتح ػػدة ض ػػرورات اإلص ػػالح بع ػػد

نصف قرف من وجهة نظر عربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.0999 ،
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